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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Πριν από πολλά χρόνια μπήκα σ΄ ένα ψιλικατζίδικο την ώρα που έβγαινε ένα 
δεκάχρονο παιδί. Όταν έφυγε, ο ψιλικατζής σχολίασε: «Μπήκε και με ρώτησε: ‘Τι μπορώ 
να πάρω μ΄ ένα χιλιάρικο (συνηθισμένο χαρτζιλίκι εκείνη την εποχή); «Αυτό το παιδί δεν 
ήλθε για ν΄ αγοράσει κάτι που ήθελε∙ ήλθε για να ξοδέψει ένα χιλιάρικο!» 

Ούτε οικονομολόγος είμαι ούτε πολιτικός επιστήμονας, ενώ νιώθω μάλλον 
αποστροφή στην πολιτική. Είμαι απλά ένα κοινός αποδέκτης των συνεπειών της 
πολιτικής και της οικονομίας. Ως αποδέκτης, χρήστης, καταναλωτής των διεργασιών της 
κοινωνίας όπου μέσα της ζω, σ΄ όλη μου τη ζωή σκεφτόμουνα για όσα βίωνα. Στη 
συντροφιά μου είχα την τύχη να έχω πολλούς καλούς φίλους που, σαν και μένα, είχαν 
πολλαπλά ενδιαφέροντα. Ανάμεσα λοιπόν σε ένα μεζέ, ένα ποτηράκι κρασί και αρκετό 
τραγούδι, συζητούσαμε, συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, και τέλειωνε όλο αυτό πάλι μ΄ 
ένα τραγούδι. Όταν διαλυόταν η συναναστροφή, καθόμουν και σημείωνα τις σκέψεις που 
είχα αποκομίσει.  

Εδώ και λίγα χρόνια, συνταξιούχος πια, συνέρραψα όλες εκείνες τις σκέψεις μου 
σε μια ενότητα που την εξέδωσα με τον τίτλο «Απλά». Αργότερα επεκτάθηκα σε ένα 
επιμέρους κεφάλαιο από τα Απλά, κι εξέδωσα το «Εγώ και Εμείς». Κανένα από τα δύο 
βιβλία δεν ήταν «ευπώλητο». Ενόσω έγραφα το Εγώ και Εμείς, άρχιζε και αναπτυσσόταν 
η μεγάλη οικονομική κρίση που μας μαστίζει. Συνεχίζει να χειροτερεύει ενεργά τη ζωή 
μας, ενώ η απειλή που φοβόμουν όσο έγραφα εκείνο το βιβλίο για παγκόσμια μείζονα 
αναστάτωση μάλλον έχει επιταθεί. Άραγε οι γενικές σκέψεις που είχα διατυπώσει θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση της κρίσης και, ενδεχομένως, στην ανάδειξη 
μιας ιδέας για το πώς θα μπορούσαμε να την ξεπεράσουμε;  

Το βιβλίο τούτο δεν είναι επιστημονικό κείμενο. Δεν παρουσιάζει επιστημονικές 
υποθέσεις που διασταυρώνονται με επιστημονική παρατήρηση. Όπως έγραφα στο Εγώ 
και Εμείς, νιώθω σαν «ερασιτέχνης φιλόσοφος». Το «ερασιτέχνης» είναι αυτονόητο. Όσο 
για το «φιλόσοφος», υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις. Κατά τον G. Picon1, «φιλόσοφος 
είναι ο ειδικός της γενικότητας». Γενικότητα όμως δεν είναι η ανειδικότητα, η απουσία 
ειδικότητας, αλλά μάλλον η πανειδικότητα, όλες μαζί οι ειδικότητες. Καθώς το τελευταίο 
είναι πρακτικά αδύνατο, ο φιλόσοφος μένει να επιλέγει τις αρχές από κάθε ειδικότητα και 
να τις συνταιριάζει με τα δεδομένα των άλλων. Τα Μαθηματικά και η Λογική μοιάζουν 
να παρέχουν όπλα για τέτοιο σκοπό, σκοντάφτουν όμως όταν προσπαθούν να βάλουν σε 
τάξη «ειδικότητες» όπως η Τέχνη και η Πολιτική ή η Ψυχανάλυση. Κι όμως προσπαθούν.  
Κρατώ πάντως τον τίτλο του ερασιτέχνη φιλοσόφου, επειδή αφενός τα θέματα που 
ασχολούμαι έχουν μεγάλο εύρος, ενώ αφετέρου τα ανάγω σε ελάχιστες μόνο βασικές 
αρχές. Παρόλα αυτά, επειδή οι ιδέες που ανέπτυξα στα προηγούμενα βιβλία μου είχαν 
κάποια πρωτοτυπία και, θεωρητικά τουλάχιστον, έμοιαζαν να ανοίγουν μια χαραμάδα 
προς την κατεύθυνση λύσεων σε ποικίλα προβλήματα, επιχειρώ τώρα να επεκταθώ πάνω 
στην πολιτική και την οικονομία, που τώρα μας καίνε όλους.  
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Πολλοί, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, διανοητές, είναι εκείνοι που επισημαίνουν 
και τεκμηριώνουν τα στραβά της κοινωνίας μας πολύ καλύτερα από εμένα. Άλλοι 
προσπαθούν να ανατρέψουν αυτά τα στραβά με βίαιο τρόπο, χωρίς πολλή σκέψη. 
Προσωπικό μου πιστεύω είναι πως δεν πρέπει να γκρεμίζουμε την ετοιμόρροπη παράγκα 
που ζούμε, που μπάζει αέρα από όλες τις μεριές και στάζει όταν βρέχει, ώσπου να έχουμε 
καλά σχεδιασμένο το νέο οικοδόμημα που θα μας στεγάσει. Οι απόψεις που αναπτύσσω 
σ΄ αυτό το βιβλίο θίγουν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις προδιαθέτοντας αρνητικά τον 
αναγνώστη σε ό,τι γράφω. Αλλά προτείνουν λύσεις. Καθώς δεν είμαι ένας ειδήμονας, 
παρακαλώ να μη θεωρηθεί το κείμενο αυτό σαν μια απόπειρα να πείσει, αλλά μάλλον σαν 
ένα κίνητρο να σκεφθεί ο αναγνώστης πέρα, ή και αντίθετα από, τα όρια των 
πεποιθήσεών του.  

Οι ιδέες που αναπτύσσονται εδώ είναι μια εξέλιξη εκείνων που εκτέθηκαν στα 
βιβλία μου «Απλά» και «Εγώ και Εμείς», καθώς και σε μια σειρά από ηλεκτρονικές 
παρουσιάσεις με το γενικό τίτλο «Να ξαναβρούμε την άκρη του κομμένου νήματος». 
Συνεχίζουν να εκτίθενται σε εβδομαδιαία άρθρα στην ημερήσια εφημερίδα «Κοινή 
Γνώμη» της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Σύρου, καθώς και στο περιοδικό «Ναξιακά 
Γράμματα», που απηχεί την καλλιέργεια της καταγωγής της οικογένειάς μου από τη 
Νάξο. Στο μεταξύ επικαιροποιούνται.  

Σε ποικίλες φάσεις των χιλιετιών της ιστορίας μας ξεφύγαμε από την παράδοσή 
μας. Με τη μακεδονική κυριαρχία ο πολιτισμός μας (πλην της δημοκρατίας) μεταδόθηκε 
σε όλο το γνωστό τότε κόσμο αρχίζοντας έτσι να μεταμορφώνεται. Με τη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία και το Χριστιανισμό εξελίχθηκε παραπέρα και διαδόθηκε περισσότερο σ΄ 
όλο το σημερινό κόσμο. Οι νέοι αποδέκτες του τον ανέπτυξαν προσαρμόζοντάς τον στις 
δικές τους ανάγκες. Με τη διαρκή εξέλιξη, οι νέοι θεσμοί που ανέπτυξαν είναι λίγ΄ ως 
πολύ επιτυχημένοι. Από την απελευθέρωσή μας και μετά, τον έτσι αλλοιωμένο, σχεδόν 
αγνώριστο πια, ελληνικό πολιτισμό τον επανεισαγάγαμε, επειδή ήταν επιτυχημένος όπου 
εφαρμοζόταν, χωρίς ωστόσο να τον επαναπροσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Δεχθήκαμε 
αυτούς τους θεσμούς, τους θεωρήσαμε δική μας παράδοση και δυσανασχετούμε όταν μας 
υπενθυμίζεται ότι η πραγματικά δική μας παράδοση είναι διαφορετική, εκείνη ήταν που 
ανέδειξε τον πολιτισμό μας σε παγκόσμιο και σ΄ αυτήν πρέπει να επιστρέψουμε 
προσαρμόζοντάς την βέβαια στις σημερινές, δικές μας, συνθήκες. Είναι σαν το 
«χιλιόγραμμο» που μετανάστευσε ως «kilogramme» και στη συνέχεια κουρεύθηκε σε 
«kilo» και μεις το φέραμε πίσω αγνώριστο, σαν «κιλό».  

Αφιερώνω αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο στον Αντώνη και στο Νικόλα μου, καθώς 
πολλά από τα θέματα που εκθέτω τα έχω συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις μαζί τους. Το 
αφιερώνω ακόμη σε κάθε άνθρωπο που έχει τη διάθεση να σκεφθεί και να αμφισβητήσει 
κατεστημένες πεποιθήσεις χωρίς να περιμένει κάποιον να του υποδείξει τι να αποφασίσει, 
εφόσον βέβαια δεν χρειάζεται γι΄ αυτό ειδική γνώση και πείρα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Ένα σύστημα αποτελείται από στοιχεία συναρμολογημένα με συγκεκριμένο 

τρόπο. Το σύστημα έχει ιδιότητες που οφείλονται στα χαρακτηριστικά των στοιχείων που 
το αποτελούν, αλλά και στον τρόπο που είναι συναρμολογημένα. Μια εκκλησία είναι 
χτισμένη με πέτρες. Έχει ιδιότητες που οφείλονται στο σχέδιό της, στην αρχιτεκτονική 
της, αλλά και στα δομικά υλικά της. Ένα ξωκλήσι κάνει την ίδια δουλειά είτε με πλίθρες 
είναι χτισμένο είτε με πέτρες. Ένας καθεδρικός ναός όμως, αν είναι χτισμένος με πλίθρες, 
απλά θα καταρρεύσει. Από την άλλη, με τις ίδιες πέτρες του καθεδρικού ναού θα 
μπορούσε να χτιστεί ένας πολυτελής οίκος ανοχής! Μια κοινωνία μπορεί να λέει «Ναι», 
ενώ όλα τα μέλη της λένε «Όχι» (εικ. 1). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ο κόσμος που ζούμε είναι ένα σύστημα. Τα στοιχεία της κοινωνίας μας 
αποτελούνται από ρόλους. Τους ρόλους αυτούς τους υποδύονται άτομα. Οι ιδιότητές της 
εξαρτώνται από τον τρόπο που είναι δομημένη, αλλά και από τα χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα τα ψυχολογικά, των ατόμων που την αποτελούν. Η ψυχολογία των ανθρώπων 
εξαρτάται από τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους τα κύτταρα του εγκεφάλου μας, 
αλλά και από τις ιδιότητες των κυττάρων που τον αποτελούν, τις φυσιολογικές και 
βιολογικές. Η φυσιολογία και βιολογία πάλι εξαρτώνται από τον τρόπο που είναι 
δομημένη η ύλη των κυττάρων που αποτελούν ένα ζωντανό ον, αλλά και από τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της. Η Φυσική και η Χημεία έχουν νόμους δικούς τους, αλλά 
και πειθαρχούν στους νόμους των Μαθηματικών, της Γεωμετρίας, της Λογικής.  

Τι είναι αυτοί οι νόμοι; Ο κόσμος μας είναι αισθητός και νοητός, όπως θα 
συζητήσουμε παρακάτω. Ο αισθητός (φυσικός) κόσμος είναι συνήθως πολύ πιο 
κοπιαστικός και περιοριστικός. Οι λειτουργίες του απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. Ο 
νοητός κόσμος είναι συμβολικός της πραγματικότητας και, γι΄ αυτό, ασύγκριτα λιγότερο 
κοπιαστικός. Ο εγκέφαλός μας καταναλώνει πολλήν ενέργεια, περισσότερη για το βάρος 
του από οποιοδήποτε άλλο όργανό μας. Η σκέψη μας όμως δεν απαιτεί κατανάλωση 
περισσότερης ενέργειας. Με τα μαθηματικά και τη λογική συμβολίζομε τον αισθητό, 
φυσικό, κόσμο, με νοητές έννοιες. Κάνομε διάφορες νοητές διεργασίες μ΄ αυτά τα νοητά 
σύμβολα και το αποτέλεσμα επιστρέφομε και το εφαρμόζομε στο φυσικό, αισθητό, 
κόσμο. «Πόσο κάνουν δύο μήλα και τρία μήλα;» Πρόβλημα φυσικής. Για να απαντήσω, 

ΟΧΙΟΧΙ                          ΟΧΙ                     ΟΧΙΟΧΙ                      ΟΧΙ 
ΟΧΙ  ΟΧΙ                        ΟΧΙ                    ΟΧΙ  ΟΧΙ                     ΟΧΙ 
ΟΧΙ    ΟΧΙ                      ΟΧΙ                   ΟΧΙ    ΟΧΙ                    ΟΧΙ 
ΟΧΙ      ΟΧΙ                    ΟΧΙ                  ΟΧΙ      ΟΧΙ                   ΟΧΙ 
ΟΧΙ        ΟΧΙ                  ΟΧΙ                 ΟΧΙ        ΟΧΙ                  ΟΧΙ 
ΟΧΙ          ΟΧΙ                ΟΧΙ                ΟΧΙ          ΟΧΙ                 ΟΧΙ 
ΟΧΙ            ΟΧΙ              ΟΧΙ               ΟΧΙ            ΟΧΙ                ΟΧΙ 
ΟΧΙ              ΟΧΙ            ΟΧΙ              ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ               ΟΧΙ 
ΟΧΙ                ΟΧΙ          ΟΧΙ             ΟΧΙ                ΟΧΙ              ΟΧΙ 
ΟΧΙ                  ΟΧΙ        ΟΧΙ            ΟΧΙ                  ΟΧΙ             ΟΧΙ  
ΟΧΙ                    ΟΧΙ      ΟΧΙ           ΟΧΙ                    ΟΧΙ            ΟΧΙ 
ΟΧΙ                      ΟΧΙ    ΟΧΙ          ΟΧΙ                      ΟΧΙ           ΟΧΙ 
ΟΧΙ                        ΟΧΙ  ΟΧΙ         ΟΧΙ                        ΟΧΙ          ΟΧΙ 
ΟΧΙ                          ΟΧΙΟΧΙ        ΟΧΙ                          ΟΧΙ         ΟΧΙ 

Εικόνα 1. Ένα ΝΑΙ που αποτελείται από πολλά ΟΧΙ. 
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μετρώ δύο μήλα∙ μετρώ τρία μήλα∙ τα βάζω μαζι∙ μετρώ το σύνολο∙ και απαντώ: «δύο 
μήλα και τρία μήλα κάνουν πέντε μήλα.» Ένας άλλος τρόπος να λύσω το πρόβλημα είναι 
ο μαθηματικός: Αφαιρώ από τις παραπάνω πράξεις τα μήλα και κρατώ τους αριθμούς. 
Λέω τώρα μέσα μου: 2+3 = 5. Στο αποτέλεσμα της νοητής πράξης, το 5, επαναφέρω τα 
μήλα που είχα αφαιρέσει και η απάντησή μου είναι η ίδια: «δύο μήλα και τρία μήλα 
κάνουν πέντε μήλα». Σ΄ αυτό το παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ της αισθητής και της 
νοητής πράξης είναι ελάχιστη. Αν όμως το ερώτημα ήταν «Πόσο κάνουν διακόσια 
ογδόντα επτά μήλα και εννιακόσια εξήντα οκτώ μήλα;» η διαφορά σε κόπο ανάμεσα στην 
αισθητή πράξη (μετρώ 287 μήλα και 968 μήλα και, αφού τα βάλω μαζί, μετρώ το σύνολό 
τους) και τη νοητή (287 + 968 = 1255) γίνεται πολύ μεγαλύτερη.  

Θα προσπαθήσω να συζητήσω σ΄ αυτό το πόνημα τις ιδιότητες της κοινωνίας και 
της πολιτικής, προσπαθώντας να χαράξω μια κατεύθυνση προς μια ιδανική πολιτεία, 
όπως έκανε 2500 χρόνια πριν από μένα ο Πλάτων. Θα στηριχθώ σε κάποιες αρχές, που, 
εξ όσων γνωρίζω, ελάχιστα ή καθόλου δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των 
κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 
1. Η ύπαρξή μας έχει τρεις συνιστώσες: μια φυσική, αισθητή, που απαρτίζει το αισθητό 
Εγώ μας∙ μια νοητή, πνευματική, που είναι το νοητό Εγώ μας∙ και μια κοινωνική, το 
κοινωνικό Εγώ μας. Αυτές οι τρεις όψεις της ύπαρξής μας πλαισιώνουν τη ζωή μας σε 
όλη τη διάρκειά της, από τη σύλληψή μας ως το θάνατό μας – ή και πέρα απ΄ αυτόν.  
2. Η συμπεριφορά μας εξαρτάται από τα φυσικά αντανακλαστικά μας με τα οποία 
γεννιόμαστε, όπως σε όλα τα ζώα, αλλά και από τα εξαρτημένα αντανακλαστικά μας και 
μάλιστα τα δευτεροβάθμια. Κάποιες συμπεριφορές μας όμως έχουν αυτοματισμό. 
3. Ο αυτοματισμός μας, καθώς και η εν γένει εξέλιξη παίρνουν συχνά μια μορφή 
ταλάντωσης, της «ταλάντωσης χάλασης». Αυτή περιγράφηκε πριν από 8 δεκαετίες 
περίπου από τον Van der Pol2 που έδωσε και τη μαθηματική έκφρασή της:  

 
Ο μαθηματικός τύπος παρατίθεται μόνο για να δείξει ότι η ταλάντωση για την οποία 
μιλάμε είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, τέτοιο που μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε 
επίπεδο οργάνωσης, φυσικό, βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό ή άλλο. Θα τη 
γνωρίσουμε καλύτερα παρακάτω.  

 Τα φαινόμενα εξελίσσονται, κατά τον ιστορικό υλισμό, σαν έλιξη, από μια θέση 
προς μια αντίθεση και ξανά σε μια καινούρια θέση, μια σύνθεση∙ στην ταλάντωση 
χάλασης, ένα φαινόμενο μεταβάλλεται ποσοτικά, ως μια κρίσιμη τιμή, τον ουδό (= 
κατώφλι), οπότε γίνεται μια ποιοτική μεταβολή∙ η ποσοτική, βραδεία άνοδος με 
αρνητική ανάδραση μεταπίπτει τότε σε ταχύτατη πτώση με θετική ανάδραση ως μια 
δεύτερη κρίσιμη τιμή (κάτω ουδό), οπότε ξαναρχίζει πάλι η άνοδος. Μ΄ άλλα λόγια, η 
ταλάντωση χάλασης μπορεί να περιγράψει με μαθηματικό, συνοπτικό τρόπο, τους νόμους 
του ιστορικού υλισμού.  

Καθεμιά από τις τρεις αυτές αρχές θα περιγραφεί διεξοδικότερα, αλλά όσο γίνεται 
πιο απλουστευμένα και κατανοητά, στα επόμενα. Με βάση αυτές τις τρεις αρχές θα 
επιχειρηθεί να αναλυθεί η λειτουργία της κοινωνίας και η αποκατάστασή της όταν έχει 
διαταραχθεί. Θα συζητηθούν με λίγα λόγια η πολιτική και η οικονομία. 
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Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί μια σοβαρή επιφύλαξη σε ό,τι πραγματεύεται αυτό 
το βιβλίο. Κατά κόρον χρησιμοποιείται η αναλογία, η ομοιότητα: Ό,τι ισχύει σε ένα απλό 
σύστημα, σε ένα μοντέλο, ισχύει αναλογικά και σε ένα πιο σύνθετο σύστημα. Ο λόγος 
των διαστάσεων της σκιάς ενός ραβδιού καρφωμένου κατακόρυφα στη γη προς το ύψος 
του είναι ίδιος με εκείνον της σκιάς μιας πυραμίδας προς το ύψος της. Ο Θαλής 
κατέπληξε τους σοφούς Αιγύπτιους ιερείς δασκάλους του, υπολογίζοντας μ΄ αυτό τον 
τρόπο το ύψος των πυραμίδων τους. Η μέθοδος αυτή έχει βέβαια σοβαρούς περιορισμούς, 
διότι κάθε σύστημα έχει τους δικούς του νόμους, που μπορεί να αντισταθμίζουν ως ένα 
βαθμό τους κανόνες της αναλογίας και ομοιότητας. Αυτός όμως ο τρόπος της σκέψης 
μπορεί να δημιουργήσει ιδέες, επιστημονικές υποθέσεις, οι οποίες μένει να επαληθευθούν 
αν διασταυρωθούν με κατάλληλη παρατήρηση. Αυτή η πραγματεία δεν είναι 
επιστημονική. Είναι μόνο μια έκθεση σκέψεων τέτοιων, όπως θα έκανε ένας ερασιτέχνης 
φιλόσοφος, και όπως θα ενδιαφερόταν να τις διαβάσει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος.  

 Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναπτύσσονται τα προαπαιτούμενα για να 
κατανοηθεί η κοινωνία, η φυσική, φυσιολογική και ψυχολογική βάση της. Χωρίς το 
(συν)αίσθημα της πείνας δεν θα υπήρχε οικονομία. Στο δεύτερο μέρος θα περιγραφεί η 
κοινωνία και ο τρόπος της λειτουργία της. Το τρίτο μέρος εστιάζεται στην πολιτική και 
την οικονομία, στην παθολογία της κοινωνίας και στους τρόπους της θεραπείας της. Όλοι 
φαίνεται να συμφωνούμε σήμερα ότι κάτι δεν πάει καλά με την κοινωνία μας και πρέπει 
να αλλάξουμε. Να αλλάξουν οι θεσμοί, λένε κάποιοι∙ να αλλάξουμε εμείς νοοτροπία λένε 
άλλοι. Να αλλάξουμε, ναι. Αλλά προς ποια κατεύθυνση; Θα αρχίσω από το ποιος είναι ο 
καθένας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΦΥΣΙΚΗ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 

Υπάρχει3 κάτι, εφόσον ξεχωρίζει από ό,τι αυτό δεν είναι (εικ. 2). Αυτό είναι μια 
εφαρμογή στη φύση της λογικής ταυτότητας, σύμφωνα με την οποίαν το Α είναι Α και 
δεν είναι μη-Α. Η ταυτότητα όμως είναι νοητή, ενώ στο φυσικό κόσμο η διαφορά μεταξύ 
του Είναι και του Μη-Είναι, μεταξύ του Α και του Μη-Α, είναι κυρίως στατιστική. 
Δηλαδή, οι δυνάμεις μεταξύ του Είναι και του μη-Είναι είναι δυνάμεις συνάφειας, που 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από εκείνες μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν το 
Είναι, δηλαδή τις δυνάμεις συνοχής. Μια σταγόνα πέφτει από το σύννεφο με τη βροχή. 
Υπάρχει όσο είναι στον αέρα. Αν εξατμισθεί από τον ήλιο, παύει να υπάρχει. Παύει να 
υπάρχει όμως και όταν πέσει στον ωκεανό – σταγόνα στον ωκεανό! Οι δυνάμεις της 
συνοχής της τότε ταυτίζονται με τις δυνάμεις της συνάφειάς της. Τελικά, δεν μπορεί να 
υπάρχει ένας πάλλευκος λεκές πάνω σε ένα πάλλευκο σεντόνι.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2. Μια μαύρη κηλίδα μπορεί να υπάρχει σε λευκό περιβάλλον. Μια λευκή κηλίδα 
δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε λευκό περιβάλλον 
 
 

 
  Ο καθένας μας αρχίζει να υπάρχει μόλις ενωθεί ένα πατρικό σπερματοζωάριο με 
ένα μητρικό ωάριο μέσα στη μητέρα του (εικ. 3). Εκείνη τη στιγμή δημιουργείται ένα νέο 
ον που διαφέρει από το περιβάλλον του κατά τούτο: Πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα του 
γονιμοποιημένου ωαρίου με τρόπο που είναι προδιαγεγραμμένος και τοποθετούνται στο 
χώρο επίσης με προδιαγεγραμμένο τρόπο, επιτελώντας ένα προδιαγεγραμμένο έργο. Ο 

+ = 

+ = 
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προγραμματισμός ενυπάρχει στο γονιμοποιημένο ωάριο. Η μητέρα που φιλοξενεί το 
έμβρυο δεν έχει καμιά επίδραση στον τρόπο που αυτό αναπτύσσεται και λειτουργεί. Του 
χορηγεί μόνο ασφάλεια και ενέργεια, ώστε να προχωρήσει αυτό με τον εντελώς δικό του 
τρόπο. Το έμβρυο που δημιουργήθηκε τη στιγμή που ενώθηκαν το σπερματοζωάριο με το 
ωάριο ξεχωρίζει από το περιβάλλον του∙ το αντιλαμβάνονται όλοι. Υπάρχει επομένως για 
όλους. Είναι αισθητό από όλους. Από τη μητέρα που βλέπει την κοιλιά της να 
μεγαλώνει, ενώ νιώθει τα σκιρτήματά του, από τη μαμή που μπορεί να το ψηλαφήσει, 
από το γιατρό που το βλέπει με ένα υπερηχογράφημα κλπ. Ο μόνος που δεν 
αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του είναι το ίδιο το έμβρυο. Κι όμως από μια φάση και πέρα 
έχει τον κατάλληλο εγκέφαλο που θα μπορούσε να αντιληφθεί αυτή την ύπαρξη.         
        
 

 
 
 
 
 

Στην επιφάνεια του εμβρύου, στο δέρμα του δηλαδή, υπάρχουν αισθητήρες που 
δέχονται ερεθίσματα από μέσα από το έμβρυο και απέξω απ΄ αυτό, από τη μήτρα της 
μητέρας. Το αξιοθαύμαστο είναι πως τα ερεθίσματα που δέχονται τα αισθητήρια της 
επιφάνειας του εμβρύου από μέσα είναι σταθερά, χάρη στους εκπληκτικούς 
εξισορροπιστικούς μηχανισμούς που διαθέτει το έμβρυο. Και τα ερεθίσματα που δέχονται 
απέξω είναι επίσης σταθερά, χάρη στους εξισορροπιστικούς μηχανισμούς της μητέρας. 
Και ίδια.  Ίδια θερμοκρασία, ίδια οξύτητα, ίδια ωσμωτική πίεση, ίδια υγρασία, ίδια 
σιωπή, ίδιο σκότος, από μέσα και απέξω. Το ακόμη πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι η 
ομοιότητα των φυσικών ιδιοτήτων μέσα και έξω από το έμβρυο υφίσταται χωρίς να 
αλληλεπενεργούν οι εξισορροπιστικοί μηχανισμοί της μητέρας με του εμβρύου. Για το 
ίδιο το έμβρυο, αφού δεν αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στον εαυτό του 
και στο περιβάλλον του, δηλαδή σε ό,τι αυτό δεν είναι, είναι ανύπαρκτο. Σαν την 
πάλλευκη κηλίδα πάνω στο πάλλευκο σεντόνι. Ώσπου, ξαφνικά, την ώρα του τοκετού, η 
Ανυπαρξία του εμβρύου σχάζεται σε Εγώ και Περιβάλλον. Με τον τοκετό, συνεχίζουν τα 
αισθητήρια του νεογνού να δέχονται σταθερά ερεθίσματα από μέσα, τα ίδια που δέχονταν 
και όσο το έμβρυο ήταν μέσα στη μήτρα. Απέξω όμως κατακλύζονται τα αισθητήριά του 
από μια καταιγίδα ποικίλων, διαρκώς, απρόβλεπτα, μεταβαλλόμενων ερεθισμάτων. 

Εικόνα 3. Ένα σπερματοζωάριο επιχειρεί να εισδύσει σε ένα ωάριο 
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Εκείνη τη φρικτή στιγμή του τοκετού γεννιέται το νέο νοητό Εγώ, που αισθάνεται τη 
διαφορά του από το περιβάλλον του. Είναι ένα νέο πρόσωπο. Ακέραιο, άτμητο, 
μοναδικό.  

Την ίδια στιγμή γίνονται και άλλες ποιοτικές μεταβολές: Αρχίζουν να 
σχηματίζονται εξαρτημένα αντανακλαστικά, όπως θα δούμε (Βλ. Αντανακλαστικά). Και, 
ενώ οι εσωτερικές συνθήκες ήταν σταθερές στην ενδομήτρια ζωή, αρχίζουν να 
ταλαντώνεται μέσα σε συγκεκριμένα στενά όρια, ανεξάρτητα από το περιβάλλον (Βλ. 
Ταλαντώσεις).  

Στον άνθρωπο, που είναι κοινωνικό ζώο, η δημιουργία δεν σταματά στον τοκετό. 
Κάποια στιγμή, μετά τη γέννηση, το νέο ον εισάγεται στην κοινωνία του. Με μια 
κοινωνική τελετή, όπως ήταν τα αμφιδρόμια στην ελληνική αρχαιότητα, η περιτομή στην 
Εβραϊκή και τη Μουσουλμανική κοινωνία, η βάπτιση στη Χριστιανική κοινωνία, η 
εγγραφή στα ληξιαρχικά βιβλία στις σύγχρονες πολιτικές κοινωνίες, το νέο ον εισάγεται 
στην κοινωνία. Με την παρουσία του ίδιου παιδιού, των γονιών του, ενός ειδικά 
εντεταλμένου ατόμου της κοινωνίας, όπως είναι ο ιερέας, ο δήμαρχος ή ο ληξίαρχος, και 
ενός τουλάχιστον μάρτυρα από την κοινωνία, του αναδόχου, το νέο ον εισάγεται στην 
κοινωνία. Κεντρικό στοιχείο της τελετής είναι η πρόσδοση στο νεοφώτιστο ενός 
ονόματος. Χωρίς όνομα, είναι κοινωνικά ανύπαρκτο. Γεννιέται τότε το κοινωνικό Εγώ. 
Ένα νέο άτομο γεννήθηκε, ακέραιο, άτμητο, αλλά όχι μοναδικό. Με την τελετή που 
περιγράφηκε, αναγνωρίζουν αμοιβαία το νέο άτομο, οι γονείς του και η κοινωνία ότι αυτό 
το παιδί είναι τέκνο αυτών των γονιών που όλοι τους είναι μέλη αυτής της κοινωνίας. Με 
την εισαγωγή του νέου ατόμου στην κοινωνία, προκύπτουν αυτόματα κάποιες 
υποχρεώσεις και κάποια δικαιώματα. Καμιάν άλλη ιδιότητα κοινωνικά σημαντική δεν 
έχει εκείνητη στιγμή το νέο μέλος της κοινωνίας. Είναι υποχρεωμένο να συμβάλει στην 
αναπαρατωγή (π.χ. γεννώντας παιδιά) και στη συντήρηση (π.χ. υπηρετώντας τη θητεία 
του) της κοινωνίας του, ενώ η κοινωνία του εγγυάται κατά το δυνατό την ικανοποίηση 
των στοιχειωδών αναγκών του (π.χ. υγεία, παιδεία κλπ). Σημειώνεται ότι στοιχειώδης 
«κοινωνική» αναγνώριση δεν αποκλείεται να υπάρχει και στα πλαίσια μιας αγέλης ζώων, 
όπως την περιγράφει ο Κίπλιγκ στο Μόγλη.  

Υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στις 3 όψεις του Εγώ (Πίνακας Ι). Το 
νοητό και το κοινωνικό Εγώ είναι ακέραια και άτμητα, όχι όμως και το αισθητό Εγώ. 
Μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι σωματικά ακρωτηριασμένος, δεν παύει όμως να είναι 
ένα ακέραιο και άτμητο πρόσωπο και άτομο. Το αισθητό και το νοητό Εγώ είναι 
μοναδικά. Δεν υπάρχει άλλος με δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA ίδια με τα δικά μου, 
ενώ το ποιες είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι βουλήσεις μου μόνον Εγώ τα 
γνωρίζω.  Όλα τα Εγώ όμως είναι κοινωνικά ίδια μεταξύ τους: απλά είναι μέλη της ίδια 
κοινωνίας.Το αισθητό Εγώ ζει στο φυσικό τρισδιάστατο χώρο και στο φυσικό χρόνο. Το 
νοητό Εγώ όμως ζει σε ένα μοναδικό σημείο: Εδώ· και σε μια μοναδική στιγμή: Τώρα. 
Κάθε στιγμή το αισθητό Εγώ, όπως το αντιλαμβάνονται όλοι οι άλλοι, ζει στο φυσικό 
χώρο και χρόνο, που είναι κοινοί σε όλους. Αλλάζει θέση στο χώρο, ενώ γυρίζουν, 
ανεξάρτητα από αυτό, οι δείκτες του ρολογιού. Αντίθετα, το νοητό Εγώ, που μόνο το ίδιο 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε αντιδιαστολή προς το περιβάλλον του, μένει πάντοτε 
στο ίδιο μέρος που έχει την έκταση ενός αδιάστατου σημείου: Εδώ. Και είναι σα να 
καβαλά τους δείκτες του ρολογιού, έτσι που πάντοτε ζει στη διάρκεια μίας μόνο στιγμής: 
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Τώρα. Όσο κι αν οι δείκτες γυρίζουν τις ώρες. Ενώ το αισθητό Εγώ διαρκώς αλλάζει, το 
νοητό μένει πάντοτε το ίδιο. Κι αυτό, διότι αλλαγή σημαίνει δύο διαφορετικές τιμές ή 
εικόνες κάποιου μεγέθους ή φαινομένου σε δύο διαφορετικές στιγμές. Το νοητό Εγώ 
όμως υφίσταται σε μία μόνο στιγμή. Και στο χώρο υπάρχει ανομοιογένεια, αν υπάρχουν 
διαφορές μεταξύ ενός σημείου και του άλλου. Το νοητό Εγώ όμως υπάρχει σε ένα μόνο 
σημείο. Το Εγώ, το νοητό Εγώ, είναι το ίδιο από τη στιγμή της γέννησής του ως σήμερα. 
Από την κορυφή της κεφαλής του ως τα νύχια των ποδιών του. Έστω κι αν αλλάζει 
διαρκώς το αισθητό Εγώ που είναι ο υλικός φορέας του. Έστω και αν αυτές οι αλλαγές 
αφομοιώνονται στο νοητό Εγώ, που μένει πάντοτε διαρκώς, εδώ και τώρα, το ίδιο. Το 
κοινωνικό Εγώ όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι πανταχού παρόν και μπορεί να ζει 
στο διηνεκές. Το αισθητό Εγώ, τέλος, είναι αισθητό από όλους. Το νοητό Εγώ είναι 
αντιληπτό μόνον από τον εαυτό του. Το κοινωνικό Εγώ είναι η εικόνα που έχει η 
κοινωνία γι΄ αυτό.  Οι τρεις διαφορετικές όψεις της ύπαρξης θα συνοδεύουν το νέο 
άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του, από τη αρχή του ως το τέλος του. 

Πίνακας Ι Διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις 3 όψεις του Εγώ.  

Αισθητό Εγώ Νοητό Εγώ Κοινωνικό Εγώ 
Μπορεί να ακρωτηριασθεί Ακέραιο/άτμητο Ακέραιο/άτμητο 
Μοναδικό Μοναδικό Όλα ίδια 
Φυσικός χρόνος Μία στιγμή: Τώρα Δυνητικά αθάνατο 
Φυσικός χώρος Ένα σημείο: Εδώ Δυνητικά πανταχού παρόν 
Αισθητό από όλους Αντιληπτό μόνο από το 

ίδιο 
Κοινωνικό εκμαγείο 

Υπάρχει από τη σύλληψη Υπάρχει από τη γέννηση Υπάρχει μετά από 
κοινωνική τελετή 

Πεθαίνει μόλις αρχίσει η 
αφομοίωσή του με το 
περιβάλλον 

Πεθαίνει όταν παύσει 
οριστικά να διακρίνει τον 
εαυτό του από το 
περιβάλλον 

Πεθαίνει με μια κοινωνική 
τελετή, συνεχίζοντας να 
«ζει» στη μνήμη της 
κοινωνίας 

           

Ο νέος άνθρωπος αναπτύσσεται. Κάποτε θα γεράσει και θα πεθάνει. Τι θα πει θα 
πεθάνει; Μιλήσαμε για τρεις όψεις της ύπαρξής μας, το αισθητό, το νοητό και το 
κοινωνικό Εγώ. Γεννήθηκε σε διαφορετικές στιγμές η καθεμιά όψη. Και το τέλος τους 
επίσης θα είναι όχι ταυτόχρονο. Κάποια στιγμή θα λήξει η αυτορρύθμιση του ανθρώπου. 
Θα αρχίσει τότε να εξομοιώνεται με το περιβάλλον του. Θα καταλήξει «σκωλήκων 
βρῶμα καὶ δυσωδία»∙ «χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει». Αποκτά την ίδια θερμοκρασία 
με το περιβάλλον του, την ίδια πίεση, την ίδια χημεία, ίδια τα πάντα. Αυτός είναι ο 
θάνατος του αισθητού Εγώ. 

Κάποια στιγμή, άλλοτε άλλο χρόνο πριν από το θάνατο του αισθητού Εγώ, 
επέρχεται ο θάνατος του νοητού Εγώ. Κι αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το πρόσωπο παύει να 
ξεχωρίζει τον εαυτό του από το περιβάλλον του. Αυτό γίνεται προσωρινά τακτικά κάθε 
μέρα για λίγες ώρες, στο βαθύ ύπνο, αλλά μόνιμα θα γίνει μία και μόνη φορά στον 
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καθένα. Γίνεται επίσης σε παθολογικές καταστάσεις, όπως στο βαθύ κώμα από 
οποιαδήποτε αιτία. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο θάνατος του νοητού Εγώ δεν είναι 
ταυτόχρονος με του αισθητού Εγώ, διότι στο χρόνο που μεσολαβεί συνήθως από το 
θάνατό του ως το θάνατο του αισθητού Εγώ, με τα σημερινά ιατρικά μέσα μπορεί να 
επανέλθει η λειτουργία του αισθητού Εγώ και κατόπιν του νοητού. 

Ως προς το κοινωνικό Εγώ, αυτό πεθαίνει με μια κοινωνική τελετή, όπως η 
γέννησή του έγινε με μια κοινωνική τελετή. Αυτό γίνεται με την κηδεία, με τη διαγραφή 
από τα ληξιαρχικά βιβλία κλπ. Προφανώς ο κοινωνικός θάνατος δεν επέρχεται 
ταυτόχρονα με το θάνατο του αισθητού και νοητού Εγώ. Αν δεν επέλθει ο κοινωνικός 
θάνατος, ο πεθαμένος μπορεί να εξακολουθεί να «ζει» κοινωνικά, να παίρνει ακόμη 
σύνταξη, να ψηφίζει, να δικαιοπραττεί, να επηρεάζει ακόμη το περιβάλλον του. Ο Ελ 
Σιντ ηγήθηκε του στρατού του και νίκησε στη μάχη τους αντιπάλους του μετά το φυσικό 
θάνατό του. Ο κοινωνικός θάνατος επέρχεται μόνον όταν το άτομο έχει τελείως και 
αμετάκλητα ξεχασθεί. Το κοινωνικό Εγώ, η μορφή και η λειτουργία του, μπορεί να 
παραμένει ζωντανό, σα σε εκμαγείο, στη μνήμη του κοινωνικού περιβάλλοντός του. Το 
«αἰωνία ἡ μνήμη» είναι συνώνυμο με την «αθανασία της ψυχής». Στο χώρο του 
εκμαγείου της κοινωνικής μνήμης, όταν το σώμα και το πνεύμα είναι πεθαμένα, δεν 
υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη ούτε στεναγμός. Μόνο, στη μνήμη του περιβάλλοντος, 
ζωή ατελεύτητη. Στο ηρώον των Τρικάλων γράφει σχετικά (αποδιδόμενο στην Αντιγόνη 
του Σοφοκλή): «Οι ήρωες δεν πεθαίνουν όσο τους τιμούν οι ζωντανοί». 

Οι τρεις όψεις του Εγώ δεν είναι νέα ιδέα. Ο William James4 περιέγραψε τις 
συνιστώσες του Εγώ (Me) σε τρεις τάξεις: το υλικό (material) Εγώ (αντίστοιχα με το 
αισθητό Εγώ αυτής της πραγματείας), το πνευματικό (spiritual) Εγώ (αντίστοιχο με το 
νοητό Εγώ) και το κοινωνικό (social) Εγώ. Όρισε το κοινωνικό Εγώ ως την αναγνώριση 
που παίρνει ένας άνθρωπος από τους συνανθρώπους του. Ως πνευματικό Εγώ εννοούσε 
τη συνολική συλλογή των καταστάσεων της συνείδησης του καθενός μας. Το υλικό Εγώ 
είναι το σώμα μας. Ο Martin Heidegger5 επίσης περιέγραψε αντίστοιχα τρεις όψεις της 
ύπαρξης: «Da-sein, Mit-sein και In-der-Welt-Sein». Οι αναφορές του J.P. Sartre6 
διαφέρουν κάπως, καθώς στο Être (Είναι) αντιπαρατάσσει όχι το Non- Être (Μη-είναι), 
αλλά το Néant (Μηδέν). Όπως είδαμε όμως εδώ, η ενδομήτρια Ανυπαρξία (Néant) 
σχάζεται με τη γέννηση σε Être (Εγώ) και Non- Être (περιβάλλον).  Από όσο γνωρίζω, η 
χρονική διαφορά στη γέννηση και στο θάνατο των τριών όψεων της ύπαρξης δεν έχει 
τονισθεί επαρκώς, ούτε και οι συνέπειές τους σε πολλές άλλες λειτουργίες της 
ανθρώπινης ύπαρξης σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.  

Συνειδητοποιώντας το τρισυπόστατο της ύπαρξής μας θα μπορέσουμε να 
ερμηνεύσουμε δύσκολες έννοιες στις οποίες υπάρχει σύγχυση, όπως είναι η έννοια της 
αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας κλπ, έννοιες που είναι καίρια η κατανόησή τους 
για να συζητηθούν τα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Θα μπορέσουμε 
επίσης να διαλευκάνουμε έννοιες που είναι φαινομενικά αντιφατικές, όπως είναι η 
φυσική και η μεταφυσική αντίληψη του κόσμου.  

 



17 
 

 

Η Φυσική της Μεταφυσικής 

Η αρχή και το τέλος της ύπαρξής μας, ιδιαίτερα της νοητής, αποτελούν δυσνόητα 
μυστήρια. Θα προσπαθήσω εδώ να δώσω μια φυσική ερμηνεία σε μεταφυσικές πίστεις 
και δοξασίες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κοινωνικός θάνατος επέρχεται μετά το 
φυσικό θάνατο του αισθητoύ και του νοητού Εγώ. Σπάνια γίνεται το αντίθετο. Όσο ζούσε 
σαν ενεργό μέλος της κοινωνίας ο καθένας, ήλθε σε επαφή με ένα σωρό κόσμο. Με τις 
πράξεις του, με τη συμπεριφορά του γενικά, επηρέασε το περιβάλλον του που κι αυτό, με 
τη σειρά του επηρέασε τον ίδιο. Όσοι γνώρισαν αυτό το άτομο άμεσα ή και έμμεσα, το 
θυμούνται μετά το φυσικό θάνατό του. Ο καθένας τους διαφορετικά, αλλά το 
ολοκλήρωμα της ανάμνησής του παραμένει στη μνήμη τους σα μια ικανοποιητική 
διαχρονική εικόνα της φυσικής παρουσίας του. Τα σημαντικά πρόσωπα ζουν έτσι στη 
μνήμη των ανθρώπων για πάρα πολλά χρόνια, διότι εξακολουθεί ο διάβας τους από τη γη 
να επηρεάζει στο ελάχιστο τη ζωή όλων των άλλων. Αν δεν υπήρξε τέτοιος επηρεασμός, 
κανείς δεν θυμάται πια τον πεθαμένο, ο οποίος μ΄ αυτή την έννοια, ποτέ δεν υπήρξε. Για 
παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι θυμόμαστε εκείνον που πρώτος ξέφυγε από την 
τροφοσυλλογή και μεταπήδησε στην τροφοπαραγωγή, όταν υποβλήθηκε σε απαγορεύσεις 
στη διατροφή του και περιορισμούς στη σεξουαλική δραστηριότητά του. Πριν απ΄ αυτόν, 
δεν υπήρξε πάνω στη γη κανένας άνθρωπος, διότι δεν υπήρχε λόγος να θυμόμαστε 
οποιονδήποτε προηγουμένως. Έτσι, ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι πρώτοι άνθρωποι πάνω 
στη γη. Κανένας δεν τους είχε γεννήσει, αφού πριν απ΄ αυτούς δεν υπήρξε κανένας 
άνθρωπος που να τον θυμόμαστε και επομένως πρέπει να δημιουργήθηκαν με 
μεταφυσικό τρόπο – τους έπλασε ο Θεός, όπως οι θεοί είχαν πλάσει στην Ελλάδα από 
πηλό την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα.  

Με το θάνατο του αισθητού (υλικού, σωματικού) Εγώ, διατηρούνται ακέραια όλα 
τα άτομα που τον αποτελούν, είναι όμως σκόρπια στη φύση. Η αρχιτεκτονική και η 
λειτουργικότητα που απορρέει απ΄ αυτήν έχει πάψει να υπάρχει. Το νοητό Εγώ ποτέ δεν 
ήταν άμεσα αντιληπτό από τους άλλους∙ μόνο από τον εαυτό του. Με το θάνατό του 
παύει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από το περιβάλλον του, ενώ παύει και η διαφορά του 
αισθητού φορέα του από το περιβάλλον του. Παύει επομένως να υπάρχει. 

Η μετά θάνατον ανάμνηση του κοινωνικού Εγώ του καθενός από το κοινωνικό 
περιβάλλον του είναι ένα μυστήριο, που πολλοί το θεώρησαν ως αθανασία της ψυχής, 
μετά θάνατον ζωή. Πραγματικά, σαν σε κοινωνικό εκμαγείο, διατηρούνται ζωντανές η 
άυλη μορφή και η αρτιωμένη από όλους μνήμη της συμπεριφοράς του νεκρού μετά το 
θάνατο του αισθητού και του νοητού Εγώ. Και έχει κάποια ζωντάνια αυτή η ανάμνηση, 
καθώς, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, μπορεί να αναρωτιόνται όσοι μένουν, «πώς άραγε 
θα αντιμετώπιζε ο μεγάλος νεκρός μας, αν ζούσε τώρα, το παρόν πρόβλημα;» Επειδή 
λοιπόν το κοινωνικό εκμαγείο του νεκρού είναι ζωντανό, και η εικόνα του εκλιπόντος  
παραμένει ζωντανή. Στη συντήρηση αυτής της ανάμνησης συμβάλλουν διάφορα 
κοινωνικά δρώμενα, όπως η ύπαρξη ενός επώνυμου μνήματος, μνημόσυνα, ονομασίες 
δρόμων και πλατειών, ανδριάντες, πορτραίτα και φωτογραφίες του, είκόνες,  βίντεο και 
λοιπά. Μ΄ άλλα λόγια, η πίστη στην αθανασία της ψυχής γίνεται φυσικά κατανοητή όχι 
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σαν αθανασία της αισθητής ύπαρξης ούτε της νοητής ύπαρξης, αλλά μόνον της 
κοινωνικής ύπαρξης, που διατηρείται με τη μορφή του κοινωνικού εκμαγείου της στη 
μνήμη των επιζώντων που είχαν γνωρίσει άμεσα ή έμμεσα το νεκρό.  

Μια και μιλάμε για φυσική ερμηνεία μεταφυσικών δοξασιών και πίστεων, θα 
κάνω μια παρένθεση για να συζητήσω και για άλλα φαινόμενα, όπως είναι η δημιουργία 
του κόσμου. Ο πιο θεμελιώδης νόμος της φυσικής είναι εκείνος της εντροπίας, που 
διαπιστώνει ότι η τάξη στη φύση μετατρέπεται διαρκώς και αδυσώπητα σε αταξία. Η 
εντροπία αντιστοιχεί στη μαθηματική έννοια της πιθανότητας. Αντίθετα απ΄ αυτό το νόμο 
όμως, παρατηρούμε ότι το Χάος διαρκώς οργανώνεται σε Γαλαξίες, οι Γαλαξίες σε 
Ηλιακά συστήματα με ήλιους και πλανήτες, σε έναν τουλάχιστον πλανήτη μέσα στο 
άπειρο, στη γη μας, η ύλη οργανώθηκε σε ζωή, και η ζωή οργανώθηκε δημιουργώντας 
πνεύμα, που μάλιστα απορεί πώς έγιναν όλα αυτά. Η μεταφυσική ερμηνεία είναι απλή: Ο 
Θεός είπε και εγένετο. Πώς όμως; Μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι δυνατό να 
εξελιχθεί η αταξία σε τάξη, με ένα σοβαρό τίμημα ωστόσο: Σε ένα μεγαλύτερο σύστημα 
μέσα στο οποίο ανήκει το κλειστό, όπου προέκυψε η τάξη, μεγαλώνει ακόμη 
περισσότερο η αταξία, η εντροπία. Πώς γίνεται αυτό; Χάρη στην εντροπία είναι 
ενδεχόμενο να προκύψει εντελώς τυχαία μια περιοχή με ιδιότητες διαφορετικές από το 
περιβάλλον της. Με όσα είπαμε παραπάνω (υπάρχει κάτι, όταν διαφέρει από το 
περιβάλλον του), αυτή η περιοχή είναι μια νέα ύπαρξη. Χάρη στην εντροπία όμως πάλι, 
όπως τυχαία σχηματίσθηκε, έτσι και τυχαία κάποτε αυτή η ύπαρξη θα αποσυντεθεί. Μέσα 
της η ύλη της νέας ύπαρξης, τα μόρια που την αποτελούν, δέχονται το καθένα τις ίδιες 
δυνάμεις, έλξεις και απώσεις (δυνάμεις συνοχής) από τα υπόλοιπα μόρια της, έτσι που οι 
αλληλεπιδράσεις πάνω του αλληλεξουδετερώνονται. Στα όρια όμως αυτής της ύπαρξης 
με το περιβάλλον της, τα μόριά της δέχονται διαφορετικές δυνάμεις από μέσα και 
διαφορετικές απέξω. Αυτές είναι οι δυνάμεις συνάφειας. Έτσι σχηματίζεται ένα είδος 
μεμβράνης που προστατεύει την ύπαρξη, για ένα διάστημα τουλάχιστον, από την 
εξομοίωσή της με το περιβάλλον της, δηλαδή από το θάνατό της. Για παράδειγμα, η 
επιφάνεια του νερού εμφανίζει τη λεγόμενη επιφανειακή τάση, που συμπεριφέρεται σα να 
ήταν μια μεμβράνη. Γι  αυτό το λόγο μια σταγόνα νερού παραμένει σταθερή, ώσπου είτε 
να στεγνώσει από το άνυδρο περιβάλλον της, τον ξηρό αέρα, ή να βρεθεί, μέσα σε μια 
μεγάλη μάζα νερού οπότε εξομοιώνεται μ΄ αυτήν. Στην επιφάνεια του γάλακτος υπάρχει 
η τσίπα, του ψωμιού η κόρα, των καρπών η φλούδα, των ζώων το δέρμα ή ένα όστρακο, 
των κυττάρων η κυτταρική μεμβράνη κλπ. Η φυσική αυτή θεώρηση της δημιουργίας μιας 
οντότητας από τύχη ερμηνεύει και το γιατί κάθε δημιουργημένο ον υποχρεωτικά κάποτε 
θα πεθάνει. Την δημιουργική τάση που υπάρχει αναγκαστικά μέσα σ΄ αυτό τον κόσμο, 
όπως την περιγράψαμε πολύ απλουστευμένα, την ονόμασαν οι πιστοί Θεό, μια και τότε 
που τη βάφτιζαν δεν γνώριζαν τους νόμους της Φυσικής. Την εντροπία πάλι, που τείνει 
προς την αταξία, την ονόμασαν Διάβολο.  

Οι παραπάνω σκέψεις προσφέρονται στο να κατανοήσουμε με φυσικό τρόπο τι 
είναι αρετή και τι είναι κακία. Αγαθό είναι ό,τι αυξάνει σ΄ ένα σύστημα την τάξη, με 
απόλυτο Αγαθό το Θεό. Ό,τι αυξάνει την αταξία είναι το Κακό, με απόλυτο Κακό το 
Διάβολο, δηλαδή την εντροπία. Ο Διάβολος δεν είναι μια οντότητα που, αντίθετα από το 
Θεό, επιδιώκει μια κακή τάξη. Είναι σα μια κακή αντιπολίτευση που αντιτίθεται στο 
δημιουργικό έργο μιας καλής κυβέρνησης, όποιο και αν είναι αυτό. Δεν επιδιώκει μιαν 
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άλλη, έστω και κακή, τάξη, απλά αντιτίθεται στην τάξη του Θεού. Η παραδοσιακή 
θρησκεία μας που αυτοαποκαλείται μονοθεϊστική, δέχεται την ύπαρξη πολλών αθανάτων, 
του Θεού, του Διαβόλου, των Αγγέλων, ακόμη και των ψυχών των ανθρώπων – 
τουλάχιστον των αγίων και των ηρώων. Κι όμως είναι μονοθεϊστική, διότι από όλους 
τους αθανάτους μόνον στο Θεό αποδίδει δημιουργική ικανότητα. Να σημειώσω εδώ ότι 
οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, παρά το ότι ήταν πολυθεϊστές, λατρεύοντας πολλούς 
αθανάτους, συχνά μιλούσαν για το «θείο», έτσι στον ενικό, με μονοθεϊστική αντίληψη.  

Τα σύνορα των οντοτήτων παρουσιάζουν περίεργες ιδιότητες. Σκεφθείτε ένα 
επίπεδο σχήμα σαν της εικ. 4. Με το ίδιο εμβαδόν, όσο περισσότερα σχήματα υπάρχουν, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η περιφέρειά τους, τα σύνορά τους. Ο λόγος δηλαδή της 
περιμέτρου προς το εμβαδόν μεγαλώνει, όσο το σχήμα γίνεται μικρότερο. Αντίστοιχα, σε 
ένα στερεό, όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται ο όγκος του ανάλογα με τον κύβο της 
ακτίνας του, ενώ η επιφάνειά του αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο της ακτίνας του. Ο 
λόγος δηλαδή της επιφάνειας προς τον όγκο μεγαλώνει, όσο το σχήμα γίνεται μικρότερο. 
Τι πρακτικές συνέπειες έχει αυτός ο μαθηματικός-γεωμετρικός νόμος; Να δυο 
παραδείγματα. Ένα κύτταρο τρέφεται και μεγαλώνει. Όταν μεγαλώσει αρκετά, η 
επιφάνειά του δεν επαρκεί για τον όγκο του. Το κύτταρο προσλαμβάνει τις απαραίτητες 
ουσίες διαμέσου της επιφάνειάς του, η οποία δεν του αρκεί πια. Τότε το κύτταρο 
διαιρείται σε 2 μικρά, που ο συνολικός όγκος τους είναι ίσος με του μητρικού κυττάρου 
(που έτσι «πεθαίνει» έστω και χωρίς να εγκαταλείψει πτώμα), αλλά η συνολική επιφάνειά 
τους είναι μεγαλύτερη. Τα θυγατρικά κύτταρα μπορούν τώρα να τραφούν.  

Να τώρα κι ένα γεωγραφικό παράδειγμα. Μια ομοιογενής χώρα έχει σχετικά 
μικρά σύνορα συγκριτικά με το εμβαδόν της. Μια άλλη με το ίδιο εμβαδόν, αλλά 
κομματιασμένη με πολλά νησιά, μπορεί να έχει τεράστια σε μήκος σύνορα συγκριτικά με 
το εμβαδόν της. Αυτό έχει αφάνταστη σημασία για τη χώρα. Η φύλαξη των συνόρων της  
γίνεται πολλαπλάσια πιο δαπανηρή και δύσκολη από τη φύλαξη των συνόρων της χώρας 
με την ομοιογενη γεωγραφική διαμόρφωση. Από την άλλη, τα μακρά σύνορα φέρνουν σε 
πιο στενή επαφή τη χώρα αυτή με τον υπόλοιπο κόσμο με όλες τις καλές και κακές 
συνέπειες.  

Για να συμπληρώσω τη φυσική πορεία της Δημιουργίας, υπενθυμίζω ότι 
υπάρχουν κάποιες ουσίες που η παρουσία τους ευνοεί την ένωση διαφόρων μορίων, 
χωρίς να μετέχουν αυτές στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι οι καταλύτες. Για παράδειγμα, το 
οξυγόνο και το υδρογόνο μπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν το νερό. Κι όμως 
μπορούμε να ανακατέψουμε οξυγόνο με υδρογόνο και η ένωσή τους δεν συντελείται. Αν 
υπάρχει όμως ανάμεσά τους λευκόχρυσος, που δρα καταλυτικά, τα δυο αυτά αέρια 
ενώνονται σε μία ουσία, το νερό. Κάποιες από τις δημιουργούμενες μ΄ αυτό τον τρόπο 
ουσίες έχουν καταλυτικές ιδιότητες, ευνοώντας την παραπέρα δημιουργία πιο σύνθετων 
ενώσεων. Και κάποιες από αυτές καταλύουν την ένωση πολύπλοκων στοιχείων ή 
ενώσεων, ώστε να σχηματίσουν μια ουσία που έχει δομή ίδια με του καταλύτη. Σ΄ αυτό 
το σημείο έχει γίνει μια ποιοτική μεταβολή. Μια ουσία έχει την ικανότητα της αυτο-
αναπαραγωγής, που είναι η κυριότερη ιδιότητα της ζωής. Μ΄ άλλα λόγια, μπορεί, λόγω 
της εντροπίας να σχηματισθεί τυχαία μια οντότητα. Τυχαία, κάποτε θα αφανισθεί, θα 
πεθάνει – δε γίνεται αλλιώς. Όμως η φύση της ύπαρξης που σχηματίσθηκε, λόγω των 
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ειδικών ιδιοτήτων του συνόρου της με το περιβάλλον της, είναι τέτοια που 
αυτοπροστατεύεται και αντιστέκεται στον αφανισμό της για ένα διάστημα. Μπορεί 
ακόμη να έχει καταλυτικές ιδιότητες έτσι που, ώσπου, αναπόφευκτα, να πεθάνει, 
προλαβαίνει να συμβάλει σε περαιτέρω δημιουργία. Όποια οντότητα λοιπόν κάποτε 
υπάρξει, κάποτε θα πεθάνει∙ ώσπου να πεθάνει όμως, μπορεί από τη φύση της να 
αναβληθεί για λίγο το τέλος και να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων υπάρξεων, υλικών 
και πνευματικών. 

Η έννοια του καταλύτη υπάρχει σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Να ένα 
παράδειγμα σε έναν Αραβικό μύθο: 

Πέθανε ένας Άραβας και άφησε στους 3 γιους του 17 καμήλες. Ο πρώτος, έγραφε στη 
διαθήκη του, να πάρει τις μισές∙ ο δεύτερος το ένα τρίτο∙ και ο τρίτος το ένα ένατο. Πολύ 
μπερδεύτηκαν τα παιδιά στη μοιρασιά. Κάθονταν στην όαση και δεν ήξεραν πώς να 
διαιρέσουν το 17 διά του 2, διά του 3 και διά του 9, χωρίς μάλιστα να κομματιάσουν καμιά 
καμήλα. Εκείνη την ώρα πέρασε από εκεί ένας άλλος, σοφός, καμηλιέρης. Ρώτησε το 
πρόβλημά τους κι έπειτα τους πρόσφερε την καμήλα του για να βοηθηθούν στην εκτέλεση 
της διαθήκης του πατέρα. Δεκαεπτά οι καμήλες της διαθήκης και 1 του σοφού, κάνουν 18. 
Πήρε λοιπόν ο πρώτος γιος τις μισές από τις 18, δηλαδή 9∙ ο δεύτερος το ένα τρίτο, 6∙ πήρε 
κι ο τρίτος το ένα ένατο, 2. Όλες μαζί, 9+6+2, είναι 17. Περίσσεψε στο τέλος κι η καμήλα 
του σοφού καμηλιέρη που την πήρε κι έφυγε με τις ευχαριστίες των 3 αδελφών. Ο σοφός 
καμηλιέρης ήταν ο καταλύτης. 

Εικόνα 4. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (Α) έχει εμβαδόν 20 Χ 10 = 200 και 
περίμετρο 10 + 20 + 10 + 20 = 60. Αν κοπεί στη μέση, προκύπτουν τα δύο ορθογώνια 
του σχήματος Β, που έχουν το ίδιο εμβαδόν με το μητρικό: 2 Χ (10 Χ 10) =200. Έχουν 
όμως μεγαλύτερη περίμετρο: 2 Χ (10 + 10 + 10 + 10) = 80.  
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Στα παραπάνω κάπως σα να παρακάμφθηκε η έννοια του Θεού, με βάση το νόμο 
της εντροπίας. Αν, ωστόσο τεθεί το ερώτημα: «Ποιος δημιούργησε το νόμο της 
εντροπίας;», δεν υπάρχει επιστημονική απάντηση. Το αδιέξοδο είναι ίδιο όπως, αν 
δεχθούμε ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, και ρωτήσουμε: «Και το Θεό ποιος τον 
δημιούργησε;». Πειστική απάντηση και πάλι δεν υπάρχει. Η αισθητή ύπαρξη τόσο 
τέλειων δημιουργημάτων μοιάζει να αποκλείει την τυχαία δημιουργία της, 
υποχρεώνοντας την παραδοχή ενός Δημιουργού. Η τυχαία δημιουργία όμως είναι όντως 
απίθανη, αλλά όχι αδύνατη όπως περιγράφηκε. Με δεδομένο ότι η ηλικία του Σύμπαντος 
είναι πάνω από 11 δισεκατομμύρια χρόνια, ό,τι είναι δυνατό να γίνει, όσο απίθανο και αν 
είναι, κάποτε θα γίνει. Αντίθεση μεταξύ Επιστήμης και Θρησκείας όμως δεν υπάρχει, 
διότι απαντούν σε δυο διαφορετικά ερωτήματα. Η Επιστήμη απαντά σε ερωτήματα που 
αρχίζουν με τη λέξη «πώς;», ενώ η Θρησκεία σε ερωτήματα που αρχίζουν με τη λέξη 
«ποιος;». Γι΄ αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όρισε την Επιστήμη ως 
«δώρον θεόδοτον», ενώ ο Θεός είναι «δωτήρ φώτων επιστήμης». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΣΟΤΗΤΑ-ΒΙΑ 

Αναφέρει ο Mazower7, ότι ο Αμερικανός πολιτικός και κοινωνιολόγος Daniel Patrick 
Moynihan έλεγε ότι «η αντιπαλότητα μεταξύ του Προέδρου Wilson και του Lenin ήταν ο 
αγώνας μεταξύ του κόμματος της ελευθερίας και της ισότητας». Αυτή η αντίληψη της 
αντιπαλότητας μεταξύ ελευθερίας και ισότητας όμως έρχεται σε αντίθεση με την 
Καντιανή αντίληψη και με τα σύμβολα της Γαλλικής επανάστασης που δέχονται 
συμπληρωματική σχέση μεταξύ ελευθερίας και ισότητας: Liberté, Egalité, Fraternité. Σ΄ 
αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε αν οι δύο θεμελιώδεις αυτές έννοιες είναι πραγματικά 
αντίθετες. Θα εξετάσουμε ακόμη και τη βία που μοιάζει σχεδόν απαραίτητο στοιχείο για 
την επιδίωξή τους. 

 

Ελευθερία 

Η ελευθερία συνδέεται με τη βούλησή μας. Όταν λέμε «είμαι ελεύθερος», 
εννοούμε, πολύ αδρά, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλομε. Δηλαδή: 

Ελευθερία = μπορώ - θέλω 

Μ΄ αυτή την έννοια, όσο περισσότερα μπορούμε και όσο λιγότερα θέλομε, τόσο 
πιο ελεύθεροι είμαστε. Η αντιπαράθεση μεταξύ ισχυρού «μπορώ» και ελάχιστου «θέλω» 
εξεικονίζεται στη θρυλούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του 
κυνικού Διογένη. Ο Αλέξανδρος μπορούσε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην 
εποχή του. Ο Διογένης ήθελε λιγότερα από οποιονδήποτε άλλον στην εποχή του. Ποιος 
ήταν πιο ελεύθερος;  

Σύμφωνα με όσα είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μπορώ – και αντίστοιχα η 
ελευθερία – έχει τρεις όψεις: μια νοητή, πνευματική∙ μια αισθητή, υλική, σωματική∙ και 
μια κοινωνική. Νοητή ελευθερία είναι αυτό που συχνά ονομάζομε «ελευθερία της 
βούλησης». Το αισθητό «μπορώ» σημαίνει «δύναμαι». Και το κοινωνικό «μπορώ» 
σημαίνει «επιτρέπεται». Από την άλλη, το «θέλω» έχει μία μόνον όψη, τη νοητή. Θα 
αρχίσω από τη νοητή ελευθερία.  

Νοητή Ελευθερία ή Ελευθερία της Βούλησης  

Η ελευθερία της βούλησης σημαίνει ουσιαστικά για τον καθένα ότι έχει επιλογές να 
ορίζει αυτός, μόνος του, το σκοπό του. Σ΄ αυτό το σημείο χρειάζεται μια περιληπτική, 
παρενθετική, εικόνα των όρων της ψυχολογίας, που είναι το πεδίο του νοητού Εγώ.  
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Ψυχολογία.   

Σύμφωνα με ένα ορισμό, ψυχολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς και των 
πνευματικών διεργασιών. Υπάρχει, ωστόσο, θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο 
στοιχείων. Η συμπεριφορά οποιουδήποτε είναι αισθητή, μπορεί καθένας να την 
παρατηρήσει. Αντίθετα, οι πνευματικές διεργασίες είναι νοητές, τις αντιλαμβάνεται 
άμεσα μόνον εκείνος που μέσα του λαμβάνουν χώρα. Συμπεριφορά είναι η λειτουργία 
του αισθητού Εγώ∙ οι πνευματικές διεργασίες επιτελούνται από το νοητό Εγώ. Συχνά οι 
«πνευματικές διεργασίες» θεωρούνται ότι συντελούνται σε ένα πεδίο, στο οποίο δίδεται 
ένα πολύπαθο και μάλλον ασαφές όνομα, στην ψυχή. Αντίθετα, η ψυχολογία της 
συμπεριφοράς μπορεί να «κατηγορηθεί» ότι είναι μια ψυχολογία χωρίς ψυχή. 

Ο πνευματικός μας κόσμος χωρίζεται άβατα και εξ ορισμού, από τον 
αντικειμενικό του περιβάλλοντος. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι σκέπτομαι, αν είμαι 
χαρούμενος ή λυπημένος ή τι θέλω. Μόνον Εγώ ο νοητός έχω άμεση γνώση για το τι 
συμβαίνει μέσα μου. Και μάλιστα όχι πλήρη γνώση. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με τη 
λειτουργία των σπλάγχνων μου, της καρδιάς, των πνευμόνων, του στομάχου ή του 
εγκεφάλου μου, που είναι ιδιότητες του αισθητού Εγώ· ούτε ποιες είναι ποικίλες 
ξεχασμένες αναμνήσεις μου, που ξαφνικά μπορούν να αναδύονται όταν δεν τις περιμένω 
ούτε ποιες είναι κάποιες ανομολόγητες επιθυμίες μου και τόσα άλλα, που η θεωρία της 
ψυχανάλυσης τοποθέτησε στο χώρο του υποθετικού υποσυνειδήτου (ή ασυνειδήτου). Οι 
άλλοι γύρω μου έχουν έμμεση γνώση για όλα αυτά. Μπορούν να παρατηρούν την 
αισθητή συμπεριφορά μου που απορρέει από τον εσωτερικό μου κόσμο, ενώ – ειδικά 
στον άνθρωπο – μπορούν να τη διασταυρώνουν με την ομολογία μου για το τι συμβαίνει 
μέσα μου. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτομε, μπορούν αυτοί οι άλλοι γύρω μου να 
παρακολουθούν την πορεία των διεγέρσεων μέσα μου (μέσα στο αισθητό μου Εγώ, 
δηλαδή), μέσα στο κεντρικό νευρικό μου σύστημα και να ξέρουν έτσι ποια περιοχή του 
είναι εκείνη που λειτουργεί σε μια δεδομένη στιγμή πιο έντονα από τις άλλες. Να 
σημειωθεί ότι «δεν ξέρω» σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορώ να εκφράσω κάτι με 
λέξεις. Όπως κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει άμεσα τι γίνεται μέσα μου, μέσα στο νοητό 
Εγώ μου, έτσι κι εγώ, ο νοητός Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω άμεσα τι γίνεται στο 
περιβάλλον μου. Ό,τι γνωρίζω έχει περάσει φιλτραρισμένο διαμέσου των αισθήσεών μου 

 Ο εσωτερικός μας κόσμος, ο χώρος του νοητού Εγώ, είναι ένα αρκετά καλό 
«είδωλο», του εξωτερικού, αισθητού κόσμου, αλλά όχι ακριβές αντίγραφό του. Διαθέτει 
αυτό το είδωλο σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του που είναι (σχεδόν) ίδιες με εκείνες 
αντίστοιχων σχέσεων μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν τον αντικειμενικό, τον έξω 
από εμάς, κόσμο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να εικάσουμε με ακρίβεια τη 
φύση αυτών των αντικειμενικών στοιχείων από το τι συμβαίνει μέσα μας. Θα γίνει 
ίσως πιο κατανοητό αυτό που λέω με ένα απλό ανάλογο. Σκεφθείτε ένα όργανο 
μέτρησης, μια ζυγαριά, βολτόμετρο ή ό,τι άλλο. Τίποτε δεν υπάρχει στην είσοδό του και 
στην έξοδό του υπάρχει η ένδειξη 0.  Κάποια ποσότητα τοποθετείται πάνω στο όργανο. 
Κι αυτό δείχνει τώρα τον αριθμό 1. Έπειτα τοποθετείται μια άλλη ποσότητα από το ίδιο 
υλικό πάνω του και το όργανό μας δείχνει τον αριθμό 2. Τώρα ο καθένας που βλέπει την 
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ένδειξη του οργάνου ξέρει ότι η δεύτερη ποσότητα έχει διπλάσιο μέγεθος από την πρώτη, 
αλλά δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τη φύση της. Είναι αυτή μάζα, βάρος, ηλεκτρικό 
δυναμικό, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θερμοκρασία, ήχος; Δεν έχει ιδέα. 
Βέβαια, αν γνωρίζει ότι το όργανο είναι ζυγαριά, η ποσότητα που δέχθηκε είναι μάζα ή 
βάρος· αν είναι βολτόμετρο, είναι ηλεκτρικό δυναμικό· αν είναι θερμόμετρο, είναι 
θερμοκρασία κλπ. Αντίστοιχα, το νοητό Εγώ του καθενός γνωρίζει τις σχέσεις των 
στοιχείων που απαρτίζουν τον έξω από αυτό κόσμο, αλλά αγνοεί την ακριβή φύση τους. 
Μια αρκετά καλή ιδέα έχει, ωστόσο, από την πύλη εισόδου του ερεθίσματος. Πύλες 
εισόδου είναι τα αισθητήριά μας. Αν γνωρίζουμε κάτι επειδή το βλέπομε, αυτό είναι φως, 
αν επειδή το ακούμε, είναι ήχος κλπ. Αυτή η γνώση όμως είναι πολύ έμμεση, αφού π.χ. 
δεν έχομε άμεση γνώση πως αυτό που ονομάζομε φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα κι 
αυτό που λέμε ήχο είναι ακουστικό κύμα. Με διαρκείς διασταυρώσεις πάντως των 
εικόνων που έχει ο καθένας από τον έξω κόσμο μεταξύ τους, όπως προσλαμβάνονται από 
τα αισθητήριά του, γυμνά ή και ενισχυμένα με ποικίλα επιστημονικά όργανα, αποκτά μια 
ικανοποιητική εικόνα του περιβάλλοντός του. Γενικά, με τα σημερινά δεδομένα και τις 
δυνατότητες για αντικειμενική καταγραφή των λειτουργιών του εγκεφάλου, γίνεται 
ολοένα πιο πειστικό ότι δεν υπάρχει ψυχολογική εκδήλωση ή ψυχολογική διαταραχή 
χωρίς αντίστοιχη λειτουργική εκδήλωση ή διαταραχή στη λειτουργία του εγκεφάλου. 
Μπορούμε να εντοπίζουμε σε αξιόλογο βαθμό ποιο μέρος του εγκεφάλου και ποιες 
μεταβολές του αντιστοιχούν σε πνευματικές λειτουργίες. Μπορούμε σήμερα να 
γνωρίζουμε πολύ περισσότερο τους μηχανισμούς που μετατρέπουν τις λειτουργικές 
διεγέρσεις σε ψυχολογικά φαινόμενα, όπως γνωρίζομε το μηχανισμό που μετατρέπει σε 
μια ζυγαριά τα βάρη σε αριθμούς. Ωστόσο, εξ ορισμού δεν γνωρίζομε το παραμικρό για 
τη φύση των ψυχολογικών φαινομένων, των αισθημάτων, των παραστάσεων, των 
συναισθημάτων, των βουλήσεων. Δεν μπορούμε από τα αντικειμενικά στοιχεία των 
λειτουργιών του εγκεφάλου να συμπεράνουμε τις αντίστοιχες ψυχολογικές εκδηλώσεις ή 
διαταραχές.  

Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, η εσωτερική εικόνα του έξω κόσμου έχει σημαντικές 
αποκλίσεις. Ο John Locke έλεγε: «Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu», 
(«οὐδὲν ἐν τῇ νοήσει ὃ μὴ πρότερον ἐν τῇ αἰσθήσει»). Ισχύει, αλλά όχι ακριβώς. Πέρα 
από την εικόνα της εξωτερικής πραγματικότητας, ο εσωτερικός κόσμος διαθέτει και 
εικόνες από το παρελθόν, αναμνήσεις που κάποτε μπορεί να πέρασαν από τις αισθήσεις 
μας∙ διαθέτει επίσης πρωτότυπες εικόνες που έχουν προκύψει από τη σύνθεση ποικίλων 
εικόνων της αισθητής πραγματικότητας∙ διαθέτει εικόνες που ποτέ δεν προϋπήρξαν έξω 
από εμάς, όπως όταν προέρχονται από σήματα που παράγει το αισθητό μας Εγώ, π.χ. ένας 
κωλικός, το αίσθημα της πείνας ή της δίψας κλπ∙ και ακόμη εικόνες που ποτέ δεν υπήρξε 
αισθητό ανάλογό τους, αλλά προέκυψαν από στοιχεία του ίδιου του πνευματικού μας 
κόσμου, εικόνες φαντασίας. Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη αξία στην ερμηνεία του 
φαινομένου της Τέχνης, αλλά και της έμπνευσης γενικότερα. Υπάρχουν δηλαδή εικόνες 
του εσωτερικού μας κόσμου που δεν προήλθαν από ερεθίσματα, αλλά τις παρήγαγε από 
μόνο του το νοητό Εγώ. Είναι δυνατό; Ίσως γίνει πιο εύκολα κατανοητό, αν καταφύγουμε 
σε ένα άλλο ανάλογο, ένα άλλου είδους όργανο μέτρησης, όπως είναι το ρολόι. Σε μια 
ζυγαριά και άλλα παρόμοια όργανα που εξετάσαμε σε προηγούμενη παράγραφο, 
μπορούμε να διακρίνουμε τρία μέρη: μια είσοδο, μια έξοδο και ένα εσωτερικό 
μηχανισμό ισορροπίας, που μετατρέπει το σήμα της εισόδου (π.χ. βάρος) σε σήμα εξόδου 
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(π.χ. αριθμό) διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ των σημάτων της εισόδου ίδιες στα σήματα 
της εξόδου. Το ρολόι όμως δεν έχει είσοδο. Έχει έναν εσωτερικό μηχανισμό και μια 
έξοδο. Ο εσωτερικός μηχανισμός εξασφαλίζει μια ισορροπία με την έννοια ότι τα σήματα 
που παράγει ταλαντώνονται γύρω από μια σταθερή μέση τιμή. Το ρολόι δεν μετατρέπει 
σήματα: Τα γεννά. Όμοιοι μηχανισμοί ταλάντωσης υπάρχουν και μέσα μας που παράγουν 
σήματα χωρίς να δέχονται εξωτερικά ερεθίσματα.  

Για να συνεννοούμαστε όμως καλύτερα, πρέπει να εξοικειωθούμε με κάποιους 
όρους της ψυχολογίας και με τη λειτουργία των αντανακλαστικών, των ταλαντωτών και 
την έννοια του σκοπού. Η ανθρώπινη κοινωνία αποτελείται από ψυχολογικά όντα και τις 
λειτουργίες της κοινωνίας δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε επαρκώς, αν δεν έχουμε 
ξεκαθαρίσει μέσα μας τις λειτουργίες των μονάδων που την αποτελούν.  

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν διεγερσιμότητα. Διεγείρονται δηλαδή όταν 
επιδράσει πάνω τους ένα ερέθισμα. Ερέθισμα είναι μια μικρή και βραχείας διάρκειας  
ποσότητα ενέργειας που εφαρμόζεται σε, ή αφαιρείται από, ένα ζωντανό οργανισμό, του 
οποίου τη διέγερση πυροδοτεί το ερέθισμα. Διέγερση συμφώνησαν οι επιστήμονες να 
ονομάζουν την εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης. Οι μεμβράνες δηλαδή που 
περιβάλλουν κάθε κύτταρο είναι φορτισμένες ηλεκτρικά, με θετικό ηλεκτρισμό απ΄ έξω 
και αρνητικό από μέσα. Η διέγερσή τους αίρει αυτή την πόλωση των κυττάρων ή και 
αντιστρέφει το φορτίο τους, κάνοντάς τα αρνητικά απέξω και θετικά απομέσα. Η 
διέγερση μετατρέπει κάθε είδους ερέθισμα σε ηλεκτρικό σήμα, που μπορούμε έτσι να 
παρακολουθήσουμε την πορεία του, ως το τέρμα της που είναι κανονικά μια κίνηση ή 
έκκριση. Ή καταλήγοντας απλά στην αισθητική μοίρα του εγκεφάλου μας μεταφράζεται 
σε αίσθημα, μια νοητή εικόνα, οπτική, ακουστική, απτική, γευστική κλπ. 

Οι εξελιγμένοι οργανισμοί, όπως οι άνθρωποι, έχουν εξειδικευμένα όργανα, τα 
αισθητήρια, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε συγκεκριμένα ερεθίσματα και όχι σε άλλα. 
Είναι τα γνωστά, της αφής, όσφρησης, γεύσης, ακοής και όρασης. Στην πραγματικότητα, 
οι αισθητήρες που διαθέτομε είναι πολύ περισσότερων ειδών και υπάρχουν τόσο στην 
επιφάνεια του σώματός μας όσο και μέσα μας. Κάθε αισθητήρας είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητος σε ορισμένου τύπου ερεθίσματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο φάσμα 
του ουράνιου τόξου διεγείρουν με ελάχιστη ενέργεια τα μάτια μας (ευαισθησία) και 
κανένα άλλο αισθητήριό μας (ειδικότητα). Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα όμως στο 
ερυθρό και πέρα από το ερυθρό χρώμα, οι υπέρυθρες ακτίνες δηλαδή, διεγείρουν και τα 
αισθητήρια της θερμότητας, που γίνεται αντιληπτή με την αφή, ενώ τις υπέρυθρες δεν τις 
βλέπομε. Εξάλλου τα μηχανικά κύματα του αέρα με συχνότητα 16 ως 16 000 παλμούς 
στο δευτερόλεπτο περίπου διεγείρουν το αυτί μας. Όσα έχουν πολύ χαμηλή συχνότητα 
διεγείρουν και την αφή μας, την εντωβάθει αίσθηση όπως λέγεται, σαν δόνηση, σαν 
αίσθηση παλμών. Οι υπέρηχοι που έχουν συχνότητα πάνω από τους 16 000 παλμούς στο 
δευτερόλεπτο, δεν είναι ακουστοί. Ένα πολύ δυνατό ερέθισμα όμως μπορεί να διεγείρει 
πολλά αισθητήρια, ανεξάρτητα από τη φύση του. Μια γροθιά π.χ. στο μάτι μάς κάνει να 
δούμε μια λάμψη, στο αυτί μάς κάνει να ακούσουμε ένα κρότο και βέβαια πάνω στο 
δέρμα μας να νιώσουμε πόνο. Το τι θα καταλάβουμε όταν δεχθούμε ένα πολύ ισχυρό 
ερέθισμα εξαρτάται περισσότερο από το αισθητήριο που το δέχεται και λιγότερο από τη 
φύση του ερεθίσματος. Όταν τα ερεθίσματα όμως έχουν μέτρια ένταση, όπως συμβαίνει 
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συνήθως, χάρη στην ευαισθησία και την ειδικότητα των αισθητηρίων μας, μπορούμε να 
αντιληφθούμε περίπου τον εξωτερικό κόσμο ανάλογα μ΄ αυτά. «Μέτρια ένταση» 
σημαίνει ακριβώς ότι το ερέθισμα διεγείρει ένα αισθητήριο και μόνον αυτό. 

Η διέγερση των αισθητηρίων μεταδίδεται με τα νεύρα μας σαν κύμα διέγερσης 
προς το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Από κει η 
διέγερση μεταβιβάζεται σε άλλα νεύρα που τελικά οδηγούν σε εκτελεστικά όργανα 
προκαλώντας κυρίως κίνηση ή έκκριση. Αυτή η διαδρομή λέγεται αντανακλαστικό τόξο. 
Ξεκινά από το περιβάλλον και καταλήγει στο περιβάλλον. Ελάχιστα μπορούμε να την 
ελέγχουμε. Επιπλέον, μια διακλάδωση του αντανακλαστικού τόξου οδηγεί παράλληλα σε 
συγκεκριμένη θέση, την αισθητική μοίρα του φλοιού του εγκεφάλου, που διεγείρεται. 
Όλη αυτή την πορεία μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αντικειμενικά με ειδικά 
όργανα της φυσικής. Η διέγερση του φλοιού του εγκεφάλου μας, με κάποιο δυσνόητο 
τρόπο μεταφράζεται σε αίσθημα. Το αίσθημα δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος 
απέξω, παρά μόνον έμμεσα. Π.χ. το αίσθημα του ερυθρού χρώματος είναι διαφορετικό 
από το αίσθημα του πράσινου. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα στα οποία το αίσθημα του 
ερυθρού είναι ίδιο με το αίσθημα του πράσινου. Αχρωματοψία. Κανένας τη απέξω δεν 
μπορεί να νιώσει άμεσα την αχρωματοψία ή τον πόνο του άλλου.  

Κάθε αντικείμενο γύρω μας εκπέμπει ταυτόχρονα πολλών ειδών ερεθίσματα που 
παράγουν αντίστοιχα αισθήματα στον παρατηρητή. Από το σύνολο των αισθημάτων που 
αλληλοσυνδέονται επειδή, έχοντας κοινή προέλευση, είναι ταυτόχρονα, σχηματίζεται η 
αντίληψη. Τα αισθήματα και οι αντιλήψεις κατά κάποιον τρόπο αποθηκεύονται στη 
μνήμη, από όπου μπορούν να ανακληθούν. Παραστάσεις είναι εικόνες νοητές που έχομε 
μέσα μας για αισθήματα, αντιλήψεις, αλλά και ανακλήσεις από τη μνήμη μας. Μπορεί 
όμως να υπάρχουν και παραστάσεις που ποτέ δεν πέρασαν από τα αισθητήριά μας κι 
αυτές αποτελούν τη φαντασία. Στο φλοιό του εγκεφάλου γίνεται επεξεργασία των 
εισαγόμενων αισθημάτων και αντιλήψεων σε σύγκριση με άλλα παρόμοια στοιχεία που 
ανακαλούνται από τη μνήμη με τελική ταξινόμησή τους σε τάξεις παρόμοιων 
παραστάσεων, τάξεις που αποτελούν τις έννοιες. Οι έννοιες έχουν στον άνθρωπο μιαν 
αρκετά καλή αντιστοιχία με τις λέξεις, αν και δεν υπάρχει σχέση 1:1 μεταξύ τους ακόμη 
και στην ίδια γλώσσα. Από την επεξεργασία των εννοιών παράγεται η Γνώση, το τέρμα 
των στοιχείων που η αφετηρία τους βρισκόταν στα αισθητήριά μας. Η επεξεργασία των 
γνώσεών μας είναι η σκέψη, που σημαίνει ότι κουβεντιάζομε από μέσα μας. (έτσι 
τουλάχιστον μου είπε ο γιος μου σε νηπιακή ηλικία, όταν τον ρώτησα «τι θα πει 
σκέπτομαι;». Και ο Καρτέσιος έλεγε je pence est une parole – σκέψη είναι μια κουβέντα). 
Από τη γνώση μπορεί να δημιουργείται κατάλληλη Στάση (Συναίσθημα), που μας κάνει 
να στρέφουμε την προσοχή μας προς, ή να την αποστρέφουμε από, το ερέθισμα. Όταν 
μας κάνει να στρεφόμαστε προς το ερέθισμα (θετική στάση) αυτό είναι ευχάριστο∙ όταν 
το αποστρεφόμαστε (αρνητική στάση), είναι δυσάρεστο. Η προσοχή λειτουργεί 
μειώνοντας την ευαισθησία όλων των πνευματικών λειτουργιών μας, εκτός από μία.  Από 
τη στάση μπορεί να σχηματίζεται Βούληση. Ο γιος μου, νήπιο ακόμη, μου εξήγησε όταν 
τον ρώτησα, ότι «θέλω, θα πει προσπαθώ να κάνω κάτι από μέσα μου». Με τρόπο 
δυσνόητο η βούλησή μπορεί να οδηγεί σε αντίστοιχη διέγερση της κινητικής μοίρας του 
φλοιού του εγκεφάλου μας. Η διέγερσή της κινητικής μοίρας, που είναι πια αισθητή με 
ειδικά όργανα της φυσικής, άγεται διαμέσου νεύρων σε περιφερικά όργανα του σώματός 
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μας προκαλώντας κάποια κίνηση ή έκκριση. Η διέγερση του φλοιού του εγκεφάλου και η 
πορεία της προς τους μύες και τους αδένες, μπορεί να ανιχνευθεί με κατάλληλα όργανα 
της φυσικής. Ό,τι μεσολάβησε όμως από το αίσθημα ως τη βούληση, η αντίληψη, οι 
παραστάσεις, η φαντασία, η έμπνευση, η γνώση, η σκέψη, η στάση, η προσοχή και οι 
υπόλοιπες πνευματικές διαδικασίες, είναι απρόσιτο για τους απέξω.  

 Ο μετασχηματισμός της διέγερσης του αισθητικού φλοιού σε αίσθημα και της 
βούλησης σε διέγερση του κινητικού φλοιού είναι τα σημεία επαφής του αισθητού με το 
νοητό Εγώ, του αντικειμενικού με τον υποκειμενικό κόσμο. Αν και ο εσωτερικός μας 
κόσμος, αρχίζοντας από τα αισθήματα που δημιουργούν τα εξωτερικά ερεθίσματα, ως τη 
βούληση που καταλήγει σε κίνηση ή έκκριση, είναι άβατος για τον έξω κόσμο, υπάρχουν 
έμμεσοι τρόποι με τους οποίους τον εικάζουν οι άλλοι. Η είσοδος, από τα ερεθίσματα ως 
τη Γνώση, έχει αντικειμενική αρχή, τις διεγέρσεις των αισθητηρίων μας, αλλά 
μυστηριώδες, κρυμμένο από τους άλλους, τέρμα. Η έξοδος, από τη Βούληση ως την 
κίνηση ή έκκριση, έχει μυστηριώδη, κρυφή για τους άλλους, αφετηρία, αλλά 
αντικειμενικό τέλος, την αισθητή απ΄ όλους διέγερση μυών ή αδένων. Η Στάση όμως, (ή 
συναίσθημα, συγκίνηση, διάθεση, θυμός) έχει μυστηριώδη αφετηρία, τη Γνώση, και 
μυστηριώδες τέλος, τη Βούληση, ενώ, ακόμη πιο μυστηριώδες, μοιάζει να έχει και 
αυτοματισμό, γέννηση συναισθημάτων χωρίς είσοδο ή και γέννησή τους χωρίς έξοδο. 
Παρ΄ όλ΄ αυτά, όλος ο νοητός κόσμος, από τα αισθήματα ως τη βούληση, αντιστοιχεί σε 
νευρικές διεργασίες που σημαίνουν μεταβίβαση ερεθισμάτων από το ένα σημείο του 
εγκεφάλου μας στο άλλο, αυτόματη παραγωγή ερεθισμάτων των νευρικών μας κυττάρων, 
ανταπόκριση κάθε κυττάρου στα ερεθίσματα που δέχεται κλπ. Όλες αυτές οι διεργασίες 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και, για την ώρα τουλάχιστον, δυσπρόσιτες στην άμεση 
αντικειμενική παρατήρηση. 

Παρά το άβατο του εσωτερικού μας κόσμου για τους έξω από μας, η επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων είναι δυνατή, κυρίως χάρη στο Λόγο και την ομιλία, όπως θα 
δούμε παρακάτω. Φυσικά, εκτός από τη λαλιά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας 
του λόγου, όπως είναι η γραφή και η παντομίμα. Και, εκτός από τη λογική επικοινωνία, 
υπάρχει και συναισθηματική επικοινωνία, που θα τη συζητήσουμε αμέσως παρακάτω. 
Υπάρχουν ακόμη και άλλοι τρόποι να εισδύσουμε στον εσωτερικό κόσμο κάποιου, 
έμμεσα πάντοτε, όπως όταν ο οφθαλμίατρος μάς κάνει κάποια τεστ για να διαπιστώσει αν 
έχουμε αχρωματοψία*. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος  βέβαια για να κατανοήσουμε τι 
νιώθει κάποιος στηρίζεται στη λεκτική δήλωσή του.  

Εκτός από την επικοινωνία του λόγου, με τρόπο που όλοι μέσα σε μια κοινωνία 
να διαμορφώνουν έννοιες με σχεδόν κοινό περιεχόμενο, υπάρχει και επικοινωνία του  

____ 

* Τα τεστ για την αχρωματοψία στηρίζονται στην εξής αρχή. Παρουσιάζεται στον εξεταζόμενο ένας 
πίνακας με πολλές ψηφίδες, άλλες κόκκινες και άλλες πράσινες, άλλες με έντονο και άλλες με απαλό 
χρωματισμό. Οι κόκκινες ψηφίδες, έντονες και απαλές, είναι σε τέτοια διάταξη που σχηματίζουν τον 
αριθμό 8. Οι έντονα χρωματισμένες ψηφίδες, κόκκινες και πράσινες, σχηματίζουν τον αριθμό 7. Τα άτομα 
με φυσιολογική όραση βλέποντας τον πίνακα αναγνωρίζουν τον αριθμό 8, ενώ εκείνοι με αχρωματοψία τον 
αριθμό 7. Έτσι, ο οφθαλμίατρος συμπεραίνει, όχι πώς βλέπει ο εξεταζόμενος το κόκκινο και το πράσινο, 
αλλά αν βλέπει ίδια ή διαφορετικά τα δύο χρώματα, το καθένα τους συγκριτικά με το άλλο. 
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συναισθήματος, ακόμη και βραχυκυκλώνοντας το λόγο. Όταν δεχθεί κάποιος ένα ισχυρό 
ερέθισμα και νιώσει έναν οξύ πόνο, σφίγγονται αντανακλαστικά όλοι σχεδόν οι μύες του, 
μεταξύ αυτών του λάρυγγα και του αναπνευστικού συστήματος γενικά. Από την πίεση 
των πνευμόνων του ο αέρας παραβιάζει την κλειστή γλωττίδα και ακούγεται ένας ήχος, 
κάτι σαν «Αχ!» (που η γραμματική τον εντάσσει στα επιφωνήματα). Με εξαρτημένα 
αντανακλαστικά (βλ. αμέσως παρακάτω) έχει δημιουργηθεί το αντανακλαστικό που 
συνδέει το άκουσμα του ήχου «Αχ» με την οδυνηρή παράσταση του (συν)αισθήματος του 
πόνου (ή άλλου δυσάρεστου συναισθήματος). Έτσι επιτυγχάνεται συναισθηματική 
επικοινωνία των ατόμων του ίδιου είδους ταχύτερα παρά με το λόγο, που οι διαδικασίες 
του είναι χρονοβόρες. Τα ζώα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους συναισθηματικά∙ ο 
άνθρωπος, επιπλέον, και λογικά. 

 

Αντανακλαστικά.  

Αναφέρθηκε τι είναι αντανακλαστικό τόξο (εικόνα 5Α). Γεννιόμαστε με κάποια 
αντανακλαστικά, φυσικά, συγγενή. Υπάρχουν όμως και επίκτητα. Εξαρτημένα λέμε τα 
επίκτητα αντανακλαστικά που σχηματίζονται στον καθένα μας όταν ένα τυχαίο ερέθισμα 
επαναλαμβάνεται τακτικά μαζί με (ή λίγο πριν από) ένα άλλο, που αποτελεί την απαρχή 
ενός φυσικού αντανακλαστικού. Αφού τα δύο ερεθίσματα, το «τυχαίο» και το «άλλο» 
εμφανίζονται τακτικά σα ζεύγος, η σχέση τους παύει να είναι τυχαία. Ή, αντιστρόφως, 
ορίζομε μη-τυχαία μια σχέση σε ένα ζεύγος όταν τα μέλη του επαναλαμβάνονται τακτικά 
μαζί. Με τη δημιουργία του εξαρτημένου αντανακλαστικού το «τυχαίο» ερέθισμα 
συνεπάγεται την απάντηση του φυσιολογικού, χωρίς να έχει διεγερθεί η είσοδος, το 
αισθητήριο, του τελευταίου. Η λειτουργική μονάδα του νευρικού μας συστήματος και της 
συμπεριφοράς μας είναι τα αντανακλαστικά, φυσικά και εξαρτημένα. Τα φυσικά, 
συγγενή, αντανακλαστικά, είναι μόνιμα. Τα εξαρτημένα όμως, αν πέσουν σε αχρηστία, 
αν δηλαδή το τυχαίο ερέθισμα παύει να συγχρονίζεται συστηματικά με τη διέγερση του 
αντίστοιχου φυσικού αντανακλαστικού, βαθμιαία φθίνουν, ξεχνιόνται, αν και με λίγη 
άσκηση μπορούν εύκολα να ανακληθούν. Η μονάδα της μάθησης είναι το εξαρτημένο 
αντανακλάστικό. Για να σχηματισθεί ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό, πρέπει το τυχαίο 
ερέθισμα να προηγείται από, ή να είναι σύγχρονο με, εκείνο που  διεγείρει το φυσικό 
αντανακλαστικό. Αν το τυχαίο ακολουθεί, εξαρτημένο αντανακλαστικό δεν σχηματίζεται.  

Από τα φυσικά αντανακλαστικά χρειάζονται ιδιαίτερη συζήτηση δύο: του 
θηλασμού και του έρωτα. Η διέγερση των χειλιών συνεπάγεται αναρροφητικές κινήσεις 
του στόματος. Η διέγερση της μητρικής θηλής του μαστού συνεπάγεται αύξηση του 
όγκου της και έκκριση γάλακτος. Η στοματική κοιλότητα του νεογνού έχει μορφή σαν 
εκμαγείο της μητρικής θηλής. Ταιριάζουν έτσι δομικά τα δύο συμπληρωματικά όργανα 
με αποτέλεσμα τη διοχέτευση γάλακτος από τη μητέρα στο βρέφος. Ας το πούμε αυτό το 
αμοιβαίο αντανακλαστικό χειλεο-θηλικό. Συμβάλλει όσο κανένα άλλο στη διατήρηση της 
ζωής, ενώ αποτελεί τη βάση για να σχηματισθούν πλήθος εξαρτημένα αντανακλαστικά 
που συναποτελούν το είδος αγάπης που ονομάζομε στοργή. Αντίστοιχα, η διέγερση του 
πέους αυξάνει τον όγκο και τη σκληρία του, έτσι που ταιριάζει σαν εκμαγείο με την 
κοιλότητα του κόλπου. Η αμοιβαία διέγερση των δύο οργάνων καταλήγει στον οργασμό  
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Εικόνα 5  Α: Φυσικό αντανακλαστικό τόξο. Η διέγερση της εισόδου (αισθητήρα) οδηγεί 
σε ανταπόκριση του κινητήρα. Β. Ταυτόχρονα με, ή αμέσως πριν από, τη διέγερση του 
φυσιολογικού αισθητήρα Β, διεγείρεται ο αισθητήρας Α, που φυσιολογικά δεν 
συνεπάγεται καμιά ανταπόκριση διεγειρόμενος μόνος του. Γ. Μετά από μερικές 
επαναλήψεις, αρκεί η διέγερση του αισθητήρα Α για να προκαλέσει την ανταπόκριση του 
κινητήρα  
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με την εκσπερμάτωση. Ας το πούμε αυτό το αμοιβαίο αντανακλαστικό πεο-κολπικό. 
Συμβάλλει όσο κανένα άλλο στη διατήρηση του είδους, ενώ αποτελεί τη βάση για να 
σχηματισθούν πλήθος εξαρτημένα αντανακλαστικά που συναποτελούν το είδος αγάπης 
που ονομάζομε έρωτα. 

Εξαρτημένα αντανακλαστικά σχηματίζουν κυρίως τα θερμόαιμα ζώα, πτηνά και 
θηλαστικά. Ο άνθρωπος, με τον αναπτυγμένο εγκέφαλό του, μπορεί να σχηματίζει και 
δευτεροβάθμια εξαρτημένα αντανακλαστικά. Αυτά βασίζονται όχι πάνω σε φυσικά, 
αλλά σε προσχηματισμένα εξαρτημένα αντανακλαστικά. Αντίστοιχα, σε ψυχολογικό 
επίπεδο, υπάρχει δευτεροβάθμια γνώση, στάση και βούληση. Αυτό σημαίνει πως ξέρω τι 
γνωρίζω, τι νιώθω, τι θέλω∙ πως θλίβομαι ή χαίρομαι με ό,τι ξέρω, ό,τι νιώθω, ό,τι θέλω∙ 
και πως θέλω να μάθω, θέλω να χαίρομαι ή να λυπάμαι, θέλω να θέλω. Όχι σπάνια η 
δευτεροβάθμια νόηση έρχεται σε φαινομενική αντίθεση με την πρωτοβάθμια. Για 
παράδειγμα, όταν ο Σωκράτης έλεγε «ἓν οἶδα ὃτι οὐδέν οἶδα», το πρώτο «οίδα» ήταν 
δευτεροβάθμια γνώση, το δεύτερο πρωτοβάθμια. Αντίφαση επομένως (πώς δεν ξέρει 
τίποτε, αφού ξέρει ένα;) δεν υπάρχει. Ο φίλος μου διάγει έκλυτη ζωή. Τον προειδοποιώ. 
Δεν αλλάζει και το πληρώνει. Θλίβομαι για το πάθημα του φίλου μου, αλλά συγχρόνως, 
παραδόξως, χαίρω δευτεροβάθμια που βγήκα σωστός: «Εγώ στάλεγα!». Σύμπλεγμα 
Κασσάνδρας θα μπορούσε να ονομασθεί.  

Όπως η διέγερση του αισθητικού φλοιού αντιστοιχεί σ΄ αυτό που η ψυχολογία 
ονομάζει αίσθημα, έτσι και το σύμπλεγμα των εξαρτημένων αντανακλαστικών που 
ονομάζεται δευτεροβάθμια γνώση, ένας φυσιολογικός όρος, αντιστοιχεί στην ψυχολογική 
έννοια της συνείδησης. Η δευτεροβάθμια στάση και βούληση, καθώς οδηγούν σε 
συμπεριφορές που δεν ελέγχονται από τη συνείδηση, αντιστοιχούν στο υποσυνείδητο (ή 
ασυνείδητο) της ψυχανάλυσης. Έτσι, δυο μυστηριώδεις ψυχολογικές έννοιες, η 
συνείδηση και το υποσυνείδητο, βασίζονται σε φυσιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, 
όπως είναι εκείνες των επίκτητων συνδέσεων που αποτελούν τα εξαρτημένα 
αντανακλαστικά και μάλιστα τα δευτεροβάθμια. Σημειώνεται ότι ο όρος «Συνείδηση» 
χρησιμοποιείται από άλλους συλλήβδην για να υποδηλώσει το ψυχικό κέντρο, από το 
οποίο αναχωρούν και στο οποίο επιστρέφουν όλες οι ψυχικές ενέργειες, γνωστικές, 
συναισθηματικές και βουλητικές. Ωστόσο, η λέξη «συνείδηση» προέρχεται από το 
«σύνοιδα» που έχει σαφώς γνωστική σημασία, ενώ το υποσυνείδητο δεν βρίσκεται κάτω 
από τον έλεγχο της συνείδησης και έχει σαφή συναισθηματικό και βουλητικό χαρακτήρα.  

Με δευτεροβάθμιο εξαρτημένο αντανακλαστικό ο ήχος κάθε λέξης συνδέεται με 
πρωτοβάθμιο αντανακλαστικό, που μας προκαλεί μια αντίδραση. Έτσι το άκουσμα μιας 
λέξης αποκτά σημασία για μας, αφού ανταποκρινόμαστε σ΄ αυτήν αντανακλαστικά. Μ΄ 
αυτό τον τρόπο μαθαίνομε να ξεχωρίζομε λέξεις. 

Χωρίσαμε το πεδίο του αισθητού Εγώ από εκείνο του νοητού. Οι έννοιες, τα 
στοιχεία της νόησής μας, αντιστοιχούν περίπου στις λέξεις στο αισθητό πεδίο. Προφέρω 
μια λέξη για να συμβολίσω ακουστικά μια έννοια που έχω στο νου μου. Την ακούει 
κάποιος άλλος, σχηματίζοντας στο νου του μιαν άλλη έννοια. Καθώς οι έννοιες, η δική 
μου και του άλλου, βρίσκονται σε διαφορετικό εγκέφαλο, δεν είναι δυνατό να 
συγκριθούν άμεσα για να επιβεβαιωθεί αμοιβαία η αντιστοιχία τους. Ο άλλος όμως 
ανταποκρίνεται με λέξεις τις οποίες ακούω εγώ, τις μετατρέπω σε δικές μου έννοιες, τις 
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οποίες συγκρίνω τώρα με εκείνες που είχα εγώ εξαρχής. Έτσι, στο ίδιο νοητό πεδίο τώρα 
συγκρίνονται και επιβεβαιώνονται αμοιβαία οι έννοιες δύο ή περισσότερων ανθρώπων. 
Γι΄ αυτό, μόνο στον άνθρωπο, με τα δευτεροβάθμια αντανακλαστικά του, υπάρχει η 
δυνατότητα να σχηματισθούν μέσα στην άβατη νόηση του καθενός έννοιες που έχουν 
αντιστοιχία με εκείνες που έχει κάποιος άλλος στη δική του άβατη νόηση. ΄Ετσι, μόνο 
στον άνθρωπο δημιουργείται ο Λόγος, κοινός σε όλη την κοινωνία, που η ύπαρξή της 
είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του. Η ικανότητα για αναγνώριση λέξεων, χάρη στα 
δευτεροβάθμια αντανακλαστικά και η βίωση μέσα σε μια κοινωνία είναι οι απαραίτητοι 
όροι για να υπάρξει ο Λόγος.  

Με την εξέλιξη της κοινωνίας, ο νοητός Λόγος δεν γίνεται αισθητός πια μόνο με 
την ακοή, αλλά και με την όραση. Τώρα οι άνθρωποι επικοινωνούν, όχι μόνο με τη 
γλώσσα, αλλά και με τη γραφή. Η γραφή μπορεί να συμβολίζει άμεσα έννοιες, όπως με 
τα ιδεογράμματα. Ή μπορεί να συμβολίζει ήχους χωρίς νόημα, φθόγγους, που η 
οργάνωσή τους σχηματίζει λέξεις κι έτσι να συμβολίζει έμμεσα τις έννοιες. Για 
παράδειγμα, το ιδεόγραμμα «4» συμβολίζει για όλο τον κόσμο την τετράδα. Εμείς όμως 
το λέμε «τέσσερα», οι Ιταλοι «κουάτρο», οι Γάλλοι «κατρ», οι Άγγλοι «φόορ», οι 
Γερμανοί «φίιρ», οι Τούρκοι «ντορτ» κλπ. Αντίθετα, το αλφαβητικό γράμμα «Μ» 
προφέρεται από όλο τον κόσμο το ίδιο, «Μ», ενώ δεν συμβολίζει καμιά έννοια για 
κανέναν. Μόνο τον φθόγγο Μ. Συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ Λόγου, Γλώσσας και 
Γραφής, που οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση.  

 

Χρόνος και Χώρος 

Προσπαθώντας εδώ να δούμε τη φυσιολογική και φυσική αντιστοιχία του νοητού 
κόσμου, πρέπει να δεχθούμε, σε πρώτη ματιά, πως ο Καντ έχει δίκιο να ξεχωρίζει τις a 
priori έννοιες από τις a posteriori. Πραγματικά, υπάρχουν έννοιες σαν του χρόνου, της 
αιτίας, του χώρου κλπ, σαν τις «κατηγορίες» του Αριστοτέλη ή τις a priori του Καντ που 
μοιάζει να τις αποκτήσαμε χωρίς να έχουν περάσει από τις αισθήσεις μας. Και δεν είναι 
δυνατό να έχουν περάσει από τις αισθήσεις μας, διότι τέτοιες έννοιες δεν αντιστοιχούν σε 
ενέργεια, δεν είναι ερεθίσματα, για να μπορούν να διεγείρουν τα αισθητήριά μας. Είναι 
πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύσσονται και κατατάσσονται οι εμπειρικές, οι a posteriori, 
έννοιές μας. Πώς λοιπόν σχηματίζονται τέτοιες έννοιες, αφού δεν είναι το προϊόν 
διέγερσης των αισθητηρίων μας;  

Αυτό που προϋπάρχει όταν γεννιόμαστε, είναι τα φυσικά αντανακλαστικά μας και 
η ικανότητά μας να σχηματίζουμε εξαρτημένα αντανακλαστικά. Αυτές είναι 
φυσιολογικές, όχι ψυχολογικές, ικανότητές· αισθητές, όχι νοητές. Έξοδος των 
αντανακλαστικών είναι ένας μυς ή ένας αδένας, δηλαδή μια κίνηση ή μια έκκριση, αλλά 
και η (νοητή) παράσταση της κίνησης ή έκκρισης. Όχι δηλαδή μόνο το αίσθημα που 
προκύπτει από τη διέγερση του αισθητηρίου που διεγέρθηκε, αλλά και το αίσθημα από τη 
διέγερση του μυ η αδένα που ανταποκρίθηκε στο ερέθισμα. Με έννοιες δεν γεννιόματε. 
Για να σχηματισθεί ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό απαιτούνται δύο ερεθίσματα: ένα 
που αποτελεί την είσοδο, αφετηρία, ενός φυσικού αντανακλαστικού. Και ένα άλλο, που 
διεγείρει ένα άσχετο αισθητήριο. Μετά από μερικές επαναλήψεις, στις οποίες το άσχετο 
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ερέθισμα ακολουθείται σταθερά από το ερέθισμα-αφετηρία του αντανακλαστικού, 
σχηματίζεται το εξαρτημένο αντανακλαστικό. Τώρα, αρκεί το άσχετο ερέθισμα για να 
εκλυθεί η απάντηση (κίνηση ή έκκριση) του φυσικού αντανακλαστικού, χωρίς να έχει 
διεγερθεί το αισθητήριο-αφετηρία του. Το καίριο σημείο είναι ότι για να σχηματισθεί το 
εξαρτημένο αντανακλαστικό, πρέπει να προηγηθεί το άσχετο ερέθισμα και να 
ακολουθήσει το ερέθισμα-αφετηρία του αντανακλαστικού. Αν το άσχετο ερέθισμα 
ακολουθεί το ερέθισμα-αφετηρία, εξαρτημένο αντανακλαστικό δεν σχηματίζεται.  

Ήδη, με το σχηματισμό του εξαρτημένου αντανακλαστικού, σχηματίζεται μέσα 
μας η στοιχειώδης αντίληψη του πριν και του μετά, του χρόνου και της αιτίας. Πριν είναι 
το άσχετο ερέθισμα και μετά είναι το ερέθισμα-αφετηρία του φυσικού αντανακλαστικού. 
Αυτή είναι λοιπόν  η αισθητή δραστηριότητα που οδηγεί στη δημιουργία της νοητής 
έννοιας του χρόνου.  

Σ΄ ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό, η έξοδος (κίνηση ή έκκριση μαζί με την 
παράστασή τους) είναι το αποτέλεσμα, ενώ το ερέθισμα πάνω στο παράλληλο αισθητήριο 
είναι η αιτία. Το σύνολο της μνήμης μας δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο των 
εξαρτημένων αντανακλαστικών που έχομε αποκτήσει ως τώρα. Κατά κάποιον τρόπο, η 
μνήμη αποτελεί το «αισθητήριο» του χρόνου. Όλη η μνήμη μας έχει σχηματισθεί πριν 
από τώρα· και αυτό το «τώρα» είναι η αδιάστατη στιγμή στην οποίαν ζούμε, ζει δηλαδή 
το νοητό Εγώ μας. Τα γεγονός ότι το εξαρτημένο αντανακλαστικό δημιουργείται μόνον 
όταν το άσχετο ερέθισμα προηγείται πριν από το ερέθισμα-αφετηρία του φυσικού 
αντανακλαστικού και όχι μετά, είναι μονόδρομος. Έτσι μας δημιουργείται η έννοια της 
μονόδρομης ιδιότητας του χρόνου. Ο χρόνος περνά και δε γυρίζει πίσω.  

Η νοητή έννοια του χρόνου συμπληρώνεται με την αισθητή και την κοινωνική 
έννοιά του. Η αισθητή ύπαρξή μας στηρίζεται σε φυσιολογικές ταλαντώσεις οργάνων μας 
με περιοδικότητα, όπως η πείνα, δίψα, έπειξη για ούρηση ή αφόδευση κλπ. Αυτή η 
περιοδικότητα αποτελεί τον αισθητό (φυσιολογικό) χρόνο μας ή καλύτερα την έννοια της 
διάρκειας. Η χρονική διάρκεια  μετριέται με την περίοδο φυσιολογικών ταλαντούμενων 
λειτουργιών μας. Είναι ώρα να φάω, να πιω, να ουρήσω, ανάλογα με το χρόνο που 
πέρασε από την προηγούμενη αντίστοιχη σωματική πράξη. Μετράμε τη διάρκεια σε 
τέτοιες φυσιολογικές περιόδους, όπως μετράμε το μήκος σε οργιές, πήχες, πόδια, 
δάκτυλα κλπ. Ο αντικειμενικός χρόνος έχει επίσης περιοδικότητα, όπως η εναλλαγή 
μέρας-νύχτας, φάσεων της σελήνης, εποχών του έτους κλπ. Αυτή η περιοδικότητα 
κατευθύνει τις κοινωνικές, επαγγελματικές δραστηριότητές μας αποτελώντας, επομένως, 
τον κοινωνικό μας χρόνο.  

Μ΄ άλλα λόγια, η έννοια του χρόνου σχηματίζεται αποκτώντας τρεις όψεις, που 
αντιστοιχούν στις αντίστοιχες του Εγώ μας. Η αισθητή έννοια του χρόνου (διάρκεια) 
καθορίζεται από τις ταλαντώσεις της βούλησής μας, που κατευθύνεται από περιοδικές 
φυσιολογικές λειτουργίες μας. Η νοητή έννοια του χρόνου από τον τρόπο δημιουργίας 
των εξαρτημένων αντανακλαστικών μας και συνίσταται στην έννοια του πριν και του 
μετά από τώρα. Η κοινωνική έννοια του χρόνου, βασίζεται στις ανθρώπινες κοινωνικές 
δραστηριότητες, που με τη σειρά τους εξαρτώνται από αντικειμενικά, φυσικά ή 
κοινωνικά, περιοδικά φαινόμενα. Η έννοια του χρόνου επομένως δεν προϋπάρχει a priori, 
αλλά σχηματίζεται ως παράπλευρο αποτέλεσμα αφενός του σχηματισμού εξαρτημένων 
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αντανακλαστικών, αφετέρου της αίσθησης της ταλάντωσης της βούλησής μας και εκ 
τρίτου της περιοδικότητας των κοινωνικών λειτουργιών μας.  

Το υποκειμενικό σημείο του χώρου είναι ένα σημείο πάνω στο σώμα μας στο 
οποίο εστιάζονται πολλαπλές αισθήσεις μας. Η ταυτόχρονη διέγερσή τους από το σημείο 
όπου συναντώνται δημιουργεί αντίστοιχο εξαρτημένο αντανακλαστικό. Π.χ. με τις 
τυχαίες, αέναες, κινήσεις που κάνει ένα νεογνό, κάποια στιγμή το χέρι του ακουμπά το 
γόνατό του. Το σημείο της επαφής τους δίνει τότε παράλληλα ταυτόχρονα ερεθίσματα 
στην εντωβάθει αίσθηση των μυών του χεριού από τη σύσπαση των οποίων εξαρτάται η 
θέση του χεριού και από την επιφανειακή αφή του γόνατου και του χεριού στο σημείο της 
επαφής τους. Με τις επαναλήψεις σχηματίζεται το εξαρτημένο αντανακλαστικό έτσι που 
η διέγερση του σημείου του γόνατου που άγγιξε το χέρι γεννά την παράσταση της 
σύσπασης του χεριού όταν το ακουμπούσε, χωρίς τώρα να το ακουμπά και αντιστρόφως. 
Από τις άπειρες επαναλήψεις των επαφών των διαφόρων μελών του σώματός μας, 
δημιουργούνται εξαρτημένα αντανακλαστικά. Κάθε σημείο του σώματός μας δημιουργεί 
την παράσταση των μυών όλου του σώματός μας όταν άλλα μέλη του ακουμπούν σ΄ αυτό 
το σημείο.  

Με τις πολλαπλές επαναλήψεις, εμπλουτίζεται αυτή η αντίληψη κάθε σημείου του 
σώματός μας διαμέσου πολλαπλών απτικών αισθημάτων. Πλουτίζεται στη συνέχεια και 
με οπτικά ερεθίσματα. Όταν, τυχαία, ακουμπά το χέρι του βρέφους στο γόνατό του και 
τυχαία στρέφονται τα μάτια του σ΄ αυτό το σημείο, γίνονται ταυτόχρονα τα εξής: Αν 
τύχει να διασταυρώνονται οι οπτικοί άξονες των ματιών του στο σημείο της επαφής 
χεριού και γόνατου, τότε, και μόνον τότε, στα μάτια του σχηματίζεται ένα είδωλο του 
σημείου. Αν δεν διασταυρώνονται στο σημείο, αυτό σχηματίζονται δύο είδωλα 
διαφορετικά, ανα ένα στον κάθε αμφιβληστροειδή. Το σημείο της επαφής τώρα δύο 
μελών του σώματός μας, π.χ. χεριού και γόνατου, είναι καλά αφορισμένο, καθώς, με 
εξαρτημένα αντανακλαστικά, συνδέονται: η αφή στο δέρμα του γόνατου και του χεριού· 
η σύσπαση των μυών του χεριού· η σύσπαση των οφθαλμικών μυών όταν στρέφονται 
έτσι που να σχηματίζεται ένα μόνο είδωλο του σημείου· και η διαφορετική εικόνα του 
σημείου πάνω στον αμφιβληστροειδή, καθώς κάθε μάτι βλέπει το σημείο από 
διαφορετική γωνία.  

Με ανάλογο τρόπο επισημαίνονται και σημεία του χώρου έξω από το σώμα μας. 
Αν τύχει μάλιστα τα σημεία αυτά να εκπέμπουν και κάποιον ήχο, όπως μια 
κουδουνίστρα, το σύστημα των εξαρτημένων αντανακλαστικών εδραιώνεται και με έναν 
άλλο, ακουστικό, τρόπο. Καθώς τα δύο αυτιά μας δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο, καθένα 
δέχεται το ίδιο ηχητικό κύμα σε ελαφρά διαφορετική φάση. Έτσι, από τη διαφορά 
φάσεων που έχει ο ίδιος ήχος όταν φθάνει στα δύο αυτιά μας, μάς επιτρέπεται να 
εικάσουμε την κατεύθυνση και την απόσταση του ηχηρού σημείου από εμάς.  

Τελικά, όταν είναι τόσο μακριά το σημείο από μας, που οι οπτικές και, αν 
υπάρχουν, ακουστικές ακτίνες του είναι παράλληλες, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε 
την απόστασή του από εμάς. Έτσι, π.χ. ένας πλανήτης στον ουράνιο θόλο μάς φαίνεται να 
βρίσκεται στην ίδια απόσταση από εμάς όπως ένας απλανής. Από κει κι έπειτα, η 
διαφορά στις αποστάσεις τους μπορεί να γίνει αντιληπτή με νοητική επεξεργασία, π.χ. 
από την παράλλαξη με τη δημιουργία έκλειψης του ενός αστεριού, όταν κρύβεται από 
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ένα άλλο (πλανήτη ή δορυφόρο) που βρίσκεται ανάμεσα σε μας και σ΄ αυτό. Έπρεπε να 
φθάσει η εποχή του Γαλιλαίου, που διέθετε και την κατάλληλη διόπτρα, για να 
παρατηρήσει την έκλειψη δορυφόρων του Δία, για να πεισθεί η ανθρωπότητα ότι ο 
ουρανός δεν είναι ένας θόλος, αλλά ένα άπειρο διάστημα.  

Η ψυχολογία των ατόμων και η γενική ψυχολογία του λαού διαδραματίζει καίριο 
ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, όπως θα δούμε στα επόμενα. 
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Ταλάντωση 

Όπως μπορεί να υπάρχει είσοδος χωρίς αισθητή έξοδο, μπορεί να υπάρχει και 
αισθητή έξοδος, χωρίς αισθητή είσοδο. Σαν το ρολόι δηλαδή, μπορούμε να παράγουμε 
σήματα χωρίς να δεχόμαστε εξωτερικά ερεθίσματα. Η ικανότητά να λειτουργούμε σαν 
ταλαντωτές, ερμηνεύει αυτή τη συμπεριφορά μας. 

Μόλις γεννηθεί το νεογνό και χωρισθεί ο σταθερός εσωτερικός κόσμος του από 
τον ασταθή και διαρκώς, απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο, εξωτερικό κόσμο του, αρχίζουν να 
σχηματίζονται εξαρτημένα αντανακλαστικά. Όσο πιο συχνά συνδέονται καθένα από τα 
ερεθίσματα του περιβάλλοντος με άλλα που συνεπάγονται αντανακλαστική ανταπόκριση, 
τόσο πιο γρήγορα σχηματίζονται και τόσο πιο σταθερά είναι τα εξαρτημένα 
αντανακλαστικά. Έτσι, διαρκώς οικοδομείται ένα σύνολο εξαρτημένων αντανακλαστικών 
που καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Το εκάστοτε νοητό Εγώ είναι τώρα η ιστορία του 
καθενός, είναι η στιγμιαία συναίσθηση από το ολοκλήρωμα των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών που του έχουν δημιουργηθεί, από τη γέννησή του ως τώρα.  

Όταν το αποτέλεσμα μιας ενέργειας επηρεάζει την αιτία της, μιλάμε για 
ανατροφοδότηση ή ανάδραση. Αν το αποτέλεσμα αναστέλλει την αιτία, η ανάδραση 
είναι αρνητική και εξασφαλίζει μια ισορροπία. Παράδειγμα είναι ο θερμοστάτης. Είναι η 
αρνητική σύνδεση ενός θερμομέτρου με το διακόπτη μιας θερμάστρας. Όταν ανεβαίνει η 
θερμοκρασία κλείνει η θερμάστρα, ενώ όταν κατεβαίνει τίθεται σε λειτουργία, έτσι που η 
θερμοκρασία διατηρείται σταθερή (ή, πιο σωστά, κυμαίνεται μέσα σε πολύ στενά όρια). 
Αν το αποτέλεσμα ενισχύει την αιτία, η ανάδραση είναι θετική και οδηγεί σε 
αυτοενίσχυση που μπορεί να καταλήγει ταχύτατα σε αυτοκαταστροφή, εκτός αν υπάρχει 
αυτοματος μηχανισμός αναστολής. Η κατάσταση λέγεται και φαύλος κύκλος. 
Παράδειγμα είναι η χιονοστιβάδα. Πολλά από τα αντανακλαστικά μας λειτουργούν με 
μηχανισμό ανάδρασης θετικής ή αρνητικής. Στη συνάφειά μας με το περιβάλλον, όταν 
κάποιο ερέθισμα προκαλεί αρνητική ανάδραση, το αίσθημα που το συνοδεύει είναι 
συναισθηματικά δυσάρεστο∙ όταν προκαλεί θετική, είναι ευχάριστο. Παρατηρώντας τη 
συμπεριφορά ενός ζώου ή και του ανθρώπου, αν λειτουργεί σαν θετική ή αρνητική 
ανάδραση μπορούμε να εικάσουμε ότι το αντίστοιχο συναίσθημά του είναι ευχάριστο ή 
δυσάρεστο αντίστοιχα. 

Τα συναισθήματά μας εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους, ιδιαίτερα με ειδικές 
συσπάσεις των μυών του προσώπου, κινήσεις των χεριών ή εκκρίσεις, κλάμμα κλπ. Αλλά 
και αντιστρόφως οι εκδηλώσεις των εκφραστικών μυών μας μπορούν να επηρεάζουν τα 
συναισθήματά μας, αν και αυτό δεν είναι τόσο προφανές. Όπως π.χ. η νύστα και τελικά η 
έλευση του ύπνου φέρνει καθολική χαλάρωση των μυών μας, έτσι και η εκούσια 
χαλάρωση του συνόλου των μυών μας μπορεί να διευκολύνει την έλευση του ύπνου. 
Αυτό μπορεί να έχει σημασία για τον έλεγχο των συναισθημάτων μας. Οπωσδήποτε, 
μπορούμε να μαντέψουμε τα συναισθήματα κάποιου παρατηρώντας τις άφατες εκφράσεις 
του. Αν διακρίνουμε σ΄ αυτές κάποια επιθετικότητα, ετοιμαζόμαστε για άμυνα. Η άρρητη 
μετάδοση των συναισθημάτων είναι πολύ ταχύτερη από τη ρητή μεταβίβαση γνώσης, 
αλλά λιγότερο ακριβής, υποκείμενη σε πολυειδή σφάλματα. Τα σφάλματα μπορούν 
εύκολα να εξελιχθούν σε ανεξέλγκτους φαύλους κύκλους. Εκλαμβάνω ψευδώς π.χ. την 



36 
 

έκφραση κάποιου ως επιθετική, τη φαντάζομαι, χωρίς να είναι. Αντιδρώ άμεσα 
αμυνόμενος. Τη δική μου άμυνα την εκλαμβάνει αυτός ως επίθεση δικιά μου εναντίον 
του και δικαιολογημένα αντεπιτίθεται. Φαύλος κύκλος.  

Στην εξέλιξη οποιουδήποτε συστήματος επικρατεί η αρχή ότι μια ποσότητα 
σωρεύεται, ώσπου ξαφνικά, όταν φθάσει σε κρίσιμη τιμή (που ονομάζεται ουδός ή 
κατώφλι) η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα. Το κλασικό (αν και απλοϊκό) 
παράδειγμα από τη φυσική είναι τούτο (εικ. 6): Θερμαίνω ένα κομμάτι πάγο, που έχει 
θερμοκρασία, π.χ. -20ο βαθμών. Όσο του προσφέρω θερμότητα, αυτό ζεσταίνεται και η 
θερμοκρασία του φθάνει τους 0ο. Και τότε, ενώ εξακολουθεί να προσφέρεται θερμότητα, 
η θερμοκρασία δεν ανέρχεται. Αντί γι΄ αυτό, ο πάγος τήκεται και το μίγμα πάγου και 
νερού παραμένει σταθερά στους 0ο. Ώσπου όλος ο πάγος έχει λιώσει και το νερό αρχίζει,  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πάλι να ζεσταίνεται. Η θερμοκρασία ανεβαίνει όσο προσφέρεται θερμότητα, ώσπου το 
θερμόμετρο δείχνει 100ο C. Τότε παύει να θερμαίνεται το νερό, αλλά η χορηγούμενη 
θερμότητα το μετατρέπει σε υδρατμούς, που έχουν κι αυτοί θερμοκρασία 100ο. Όταν 
εξατμισθεί όλο το νερό, αρχίζουν πάλι να θερμαίνονται οι υδρατμοί. Έτσι, στη Φυσική, η 
ροή οποιασδήποτε ποσότητας (π.χ. όγκος νερού, ηλεκτρικό φορτίο, θερμότητα κλπ) 
αθροίζεται σε ένα περιέκτη (π.χ. ένα δοχείο, ένα πυκνωτή, θερμοσυσσωρετή ή άλλο), και 
η συσσώρευσή της αυξάνει ένα δυναμικό στοιχείο (π.χ., αντίστοιχα, την πίεση, το 

Εικόνα. 6. Η παροχή θερμότητας θερμαίνει τον πάγο ώσπου να επέλθει μια ποιοτική μεταβολή 
και ο πάγος να γίνει νερό. Έπειτα, θερμαίνει το νερό, ώσπου να επέλθει άλλη ποιοτική 
μεταβολή και το νερό να γίνει ατμός 
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ηλεκτρικό δυναμικό, τη θερμοκρασία κλπ) ώσπου, σε συγκεκριμένη, κρίσιμη, τιμή του 
δυναμικού στοιχείου επέρχεται μια ποιοτική μεταβολή (π.χ. θραύεται το δοχείο ή 
καίγεται ο πυκνωτής). Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται τόσο σε φυσικά συστήματα, όσο και 
σε βιολογικά και ψυχολογικά και κοινωνικά κλπ. Η πρώτη συστηματική περιγραφή του 
φαινομένου έγινε από τους Μαρξ και Έγκελς, που την εφάρμοσαν στον Ιστορικό Υλισμό, 
για να ερμηνεύσουν τους νόμους της Ιστορίας8. Σε πολύ αδρή μορφή, η αντιπαράθεση 
των τάξεων αυξάνεται βαθμιαία, φθάνει σε μια κρίσιμη τιμή, που συνεπάγεται βία, και 
αλλάζει το πολιτικο-κοινωνικό σύστημα. Π.χ. καταργείται η δουλεία ή καταργείται η 
βασιλεία κλπ. Το φαινόμενο της περιοδικής μεταβολής της ποσότητας σε ποιότητα και 
πάλι σε ποσότητα περιγράφηκε μαθηματικά από το φυσικό Van der Pol πριν από οκτώ 
δεκαετίες περίπου2. Η περιοδικότητα του συστήματος θεωρήθηκε ότι είναι μια ειδική 
μορφή ταλάντωσης, η ταλάντωση χάλασης.  

Ταλάντωση γενικά ονομάζεται η επαναλαμβανόμενη μεταβολή τυπικά στο 
χρόνο κάποιου μεγέθους εκατέρωθεν από μια κεντρική τιμή ή μεταξύ δύο 
διαφορετικών καταστάσεων. Καθώς μεταβάλλεται επαναλαμβανόμενο το μέγεθος, ο 
χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη μεταβολή ονομάζεται περίοδος. Ο αριθμός των 
ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου ονομάζεται συχνότητα.  

Η απλούστερη μορφή ταλάντωσης είναι η λεγόμενη απλή αρμονική ή 
ημιτονοειδής ταλάντωση (εικ. 7). Τέτοιες ταλαντώσεις μπορούν να είναι μηχανικές, 
ηλεκτρικές ή άλλες. Μηχανικά παραδείγματα τέτοιας ταλάντωσης είναι ένα βαρίδι που 
κρέμεται από ένα ελατήριο, η κίνηση του εκκρεμούς ή του λίκνου, η κίνηση μιας 
μουσικής χορδής που πάλλεται ή η κίνηση του αέρα μέσα σε ένα μουσικό αυλό κλπ. Από 
μαθηματική άποψη, η απλή αρμονική ταλάντωση χαρακτηρίζεται από το ότι η θέση του 
κινητού είναι ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου. Από φυσική άποψη το ταλαντούμενο 
εκτρέπεται από τη μέση θέση ισορροπίας μια προς τη μια πλευρά και μια προς την άλλη, 
ενώ μεταβάλλονται διαρκώς η θέση, η ταχύτητά και η επιτάχυνσή του. Στην απλή 
αρμονική ταλάντωση η επιτάχυνση είναι ευθέως ανάλογη προς τη μετατόπιση (την 
απόσταση) από το κέντρο.  

Κάθε ταλάντωση έχει αυτοματισμό, δηλαδή, αν δεν επεμβαίνει καμιά εξωτερική 
δύναμη που να προσθέτει ή αφαιρεί ενέργεια, συνεχίζεται στο διηνεκές και μάλιστα με 
σταθερή συχνότητα. Προφανώς, στην πράξη, δεν μπορεί να αποφευχθεί η τριβή, που 
αφαιρεί ενέργεια και έτσι η ταλάντωση φθίνει και κάποτε σταματά. Όσο κι αν φθίνει 
όμως, η συχνότητά της δεν αλλάζει. 
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Εκτός από την απλή αρμονική ταλάντωση, υπάρχουν και άλλα είδη, όπως η 
ταλάντωση χάλασης που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα 9  10  11. Αντίθετα από την αρμονική, η 
ταλάντωση χάλασης χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία. Υπάρχει μια βραδεία άνοδος 
κάποιου ποιοτικού μεγέθους ως ένα σημείο και μια ταχεία κάθοδος στη συνέχεια (εικόνα 
8). Η ταλάντωση χάλασης μπορεί να είναι μηχανική, υδραυλική, ηλεκτρική ή κάθε άλλου 
είδους. Κατά τον Van Der Pol, η ταλάντωση χάλασης είναι η πιο συνηθισμένη 
ταλάντωση που απαντά στη φύση, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, όπως είναι η λειτουργία 
της καρδιάς, οι περιοδικές οικονομικές κρίσεις κλπ.  
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Η γραφική παράσταση μιας τέτοιας ταλάντωσης φαίνεται στην εικόνα 8. Μια 
ποσότητα συσσωρεύεται σε ένα περιέκτη και με τη συσσώρευσή της μεταβάλλεται ένα 
δυναμικό  μέγεθός της. Χαρακτηρίζεται από μια βραδεία, εκθετική άνοδο του δυναμικού 
μεγέθους, με αρνητική ανάδραση, ως ένα κρίσιμο σημείο, τον ουδό (=κατώφλι). Τότε 
επέρχεται απότομα μια ποιοτική μεταβολή, και αρχίζει ταχύτατη κάθοδος του δυναμικού 
μεγέθους με ένα μηχανισμό θετικής ανάδρασης, ως έναν άλλο, χαμηλό, ουδό. Σταματά 
τότε η ταχεία κάθοδος και αρχίζει πάλι η βραδεία εκθετική άνοδος, ως τον επόμενο ουδό.  

Η ταλάντωση αυτή διαθέτει αυτοματισμό, δηλαδή ταλαντώνεται ρυθμικά με 
σταθερή συχνότητα, εφόσον δεν δέχεται ερεθίσματα. Έχει όμως και διεγερσιμότητα, 
δηλαδή μπορεί να διεγερθεί εύκολα από ένα πρώιμο ερέθισμα. Η διεγερσιμότητα περνάει 
από ποικίλες φάσεις. Μόλις αρχίσει η βαθμιαία άνοδος, είναι πολύ δύσκολο να 
(ξανα)διεγερθεί από ένα ερέθισμα, διότι ο περιέκτης είναι σχεδόν κενός. Αυτή είναι η 
(σχετική) ανερέθιστη περίοδος. Βαθμιαία κατόπιν αποκαθίσταται η διεγερσιμότητα 
(διεγέρσιμη φάση) στη διάρκεια της οποίας η ταχεία κατιούσα φάση της ταλάντωσης 
μπορεί να εκλυθεί πρόωρα με ένα ερέθισμα. Ώσπου, αν δεν μεσολαβήσει ερέθισμα, 
επιτυγχάνεται ο ουδός και γίνεται η αυτόματη κένωση. Στη διάρκεια της ταχείας 
κένωσης, ένα ερέθισμα δεν έχει καμιά επίδραση, διότι ήδη ο περιέκτης κενώνεται. Αυτή 
είναι η απόλυτη ανερέθιστη περίοδος. Σε ένα σύστημα τέτοιων ταλαντωτών μπορεί η 
έξοδος του ενός να συνδέεται με την είσοδο του διπλανού του, έτσι που να αποτελεί 
ερέθισμα γι΄ αυτόν. Το σύστημα αυτό έχει επομένως αγωγιμότητα και η διέγερση 
οποιουδήποτε ταλαντωτή άγεται, σαν κύμα, σε όλο το σύστημα. Τελικά, το σύστημα 
συγχρονίζεται μ΄ αυτό τον τρόπο και ολόκληρο ταλαντώνεται με μια συχνότητα που 
είναι περίπου η συχνότητα του ταλαντωτή με την υψηλότερη ιδιοσυχνότητα. Ο 
συγχρονισμός γίνεται πολύ πιο εύκολα όταν οι ιδιοσυχνότητες των ταλαντωτών είναι 
περίπου ίδιες ή ακέραια πολλαπλάσια μεταξύ τους (συντονισμός). Η αρμονική 
ταλάντωση δεν καταναλώνει ενέργεια, εκτός βέβαια από τις αναπόφευκτες τριβές. 
Αντίθετα, η ταλάντωση χάλασης καταναλώνει ενέργεια και η κατανάλωσή της είναι αδρά 
ανάλογη με τη συχνότητά της. 

Σε κάθε διεγέρσιμη μονάδα, ισχύει ο κανόνας του όλου-ή-ουδενός. Το ερέθισμα, 
αν έχει επαρκή ένταση, πάνω από τον ουδό, διεγείρει τη μονάδα που ανταποκρίνεται με 
τη μέγιστη δυνατή έντασή της εκείνη τη στιγμή. Αν το ερέθισμα είναι ασθενέστερο από 
τον ουδό, δεν προκαλεί τίποτε. Σε ένα σύστημα όμως οι μονάδες που το αποτελούν 
μπορεί να έχουν ποικίλους ουδούς. Ένα ερέθισμα λοιπόν μπορεί να είναι πιο ασθενές από 
το χαμηλότερο ουδό, οπότε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα∙ μπορεί να είναι ισχυρότερο από 
τον υψηλότερο ουδό, οπότε διεγείρει ταυτόχρονα όλες τις μονάδες του συστήματος∙ ή 
μπορεί να είναι μέτρια ισχυρό, οπότε, όσο ισχυρότερο είναι, τόσο περισσότερες μονάδες 
διεγείρει. Έτσι, ενώ κάθε μονάδα ακολουθεί το νόμο του όλου-ή-ουδενός, το σύστημα, 
μέσα σε κάποια όρια, ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα αναλογικά, τόσο πιο έντονα, όσο 
ισχυρότερο είναι το ερέθισμα. Το έχομε ξαναπεί ότι οι ιδιότητες ενός συστήματος δεν 
είναι αναγκαστικά ίδιες με τις ιδιότητες των συστατικών στοιχείων του. Στα συστήματα 
τέτοιων ταλαντωτών υπάρχει μια κρίσιμη, βραχεία, φάση, λίγο μετά τη διέγερση του 
συστήματος, η τρωτή φάση. Ένα ερέθισμα σ΄ αυτή τη φάση διεγείρει λίγες μόνο 
μονάδες, εκείνες που έχει λήξει η ανερέθιστη περίοδός τους. Στη συνέχεια λήγει βαθμιαία 
η ανερέθιστη περίοδος και των υπολοίπων, οι οποίες διεγείρονται, όχι πια από το 



40 
 

ερέθισμα που έχει λήξει, αλλά από τη διέγερση εκείνων των μονάδων που 
πρωτοδιεγέρθηκαν. Ένας φαύλος κύκλος είναι το αποτέλεσμα, με συνεχή άτακτη 
διέγερση των μονάδων του συστήματος και κατάργηση του συγχρονισμού τους. Συχνά 
απαιτείται ένα ακραία ισχυρό ερέθισμα, για να διεγείρει ταυτόχρονα το σύνολο των 
μονάδων του συστήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί ο συγχρονισμός του. Ένας 
ταλαντωτής χάλασης μπορεί να πάψει να ταλαντώνεται π.χ. όταν η αντίσταση εκρορής 
του είναι πολύ υψηλή. Ο ταλαντωτής τότε ποτέ δεν κενώνεται και μένει σε μια μέση 
κατάσταση, «στάζοντας» ή «σιγοκαίγοντας» διαρκώς μεταξύ των δύο ουδών. Η παρουσία 
τέτοιου ταλαντωτή σ΄ ένα σύστημα μπορεί να διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία 
ολόκληρου του συστήματος.  

Στον οργανισμό μας υπάρχουν πάμπολλες λειτουργίες που εμφανίζουν ιδιότητες 
σαν των ταλαντωτών χάλασης. Παράδειγμα φυσιολογικής ταλάντωσης είναι η 
λειτουργία της καρδιάς, αλλά και άλλες λειτουργίες στις οποίες μετέχουν και 
ψυχολογικές ταλαντώσεις της βούλησής μας. Τέτοια παραδείγματα είναι η δίψα, η 
αναπνοή, η πείνα, η έπειξη για ούρηση ή αφόδευση, ο έρωτας, ο ύπνος, παθολογικές 
εκδηλώσεις όπως οι φαρμακευτικές εξαρτήσεις, οι έμμονες ιδέες, ποικίλες παθολογικές 
έξεις, όπως η χαρτοπαιξία, αλλά και δημιουργικές λειτουργίες, όπως είναι εκείνη της 
προσοχής, που μπορεί να οδηγήσει στην έμπνευση. 

Όλες οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν έχουν μια περιοδικότητα. Κάποιος 
περιέκτης (π.χ. στομάχι, ουροδόχος κύστη, κοπροδόχος λήκυθος, το αίμα με ποικίλες 
ουσίες μέσα του, όπως το οξυγόνο, το σάκχαρο, το διοξείδιο του άνθρακα κλπ)  περιέχει 
ουσίες των οποίων αλλάζει σχετικά βραδέως η συγκέντρωσή και η πίεση όσο, και επειδή, 
ζούμε. Όταν επιτευχθεί κάποιος ουδός, γίνεται περιοδικά, ταχέως, η κένωση των 
άχρηστων ουσιών ή η πλήρωση με τις χρήσιμες. Αυτή η περιοδική εναλλαγή πλήρωσης-
κένωσης, συνοδεύεται από μια ταλάντωση της βούλησής μας. Γίνεται μια σωματική 
πράξη (κένωση ή πλήρωση) στη διάρκεια της οποίας αυτοενισχύεται η βούλησή μας. Στη 
λήψη τροφής για παράδειγμα, λέμε, σωστά, πως «τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Ώσπου 
επιτυγχάνεται ο ουδός (π.χ. επέρχεται ο κόρος στη λήψη τροφής ή ο οργασμός στον 
έρωτα) και υπάρχει τότε ανερέθιστη περίοδος, που τη νιώθομε σαν «θέλω να μη». 
Αμέσως μετά το χορτασμό, θέλομε να μη φάμε άλλο∙ ακόμη και ο πιο νόστιμος μεζές μας 
φαίνεται αηδιαστικός, όταν έχουμε παραφάει. Ακολουθεί βαθμιαία η διεγέρσιμη φάση, 
που τη νιώθομε σαν «δεν θέλω να», στη διάρκεια της οποίας μένομε ήρεμοι, αλλά, αν 
παρουσιασθεί κατάλληλο ερέθισμα, διεγειρόμαστε πρόωρα και μεταπίπτομε στη φάση 
«θέλω να» και αμέσως στην ενεργό σωματική φάση. Χωρίς ερέθισμα, παραμένομε 
ήρεμοι, ώσπου να επιτευχθεί με το χρόνο ο άλλος ουδός και τότε, αυτόματα νιώθομε σαν 
«θέλω να» και μεταπίπτομε στην ενεργό σωματική φάση (π.χ. θέλομε να πιούμε νερό και 
κινητοποιούμαστε να βρούμε και να πιούμε ξεδιψάζοντας).  

Σε κάποιες ταλαντώσεις σπλάγχνων μας (όπως π.χ. της καρδιάς μας) δεν υπάρχει 
σαφής συνείδηση της λειτουργίας τους με ταλάντωση του θέλω μας. Σε άλλες (όπως π.χ. 
της πείνας, δίψας, έπειξης κλπ) συμμετέχουν οι ταλαντώσεις της βούλησής μας. Η 
ταλάντωση είναι ασύμμετρη. Μεταξύ του «θέλω να» και του επόμενου «θέλω να μη» 
παρεμβάλλεται η σωματική ταχεία φάση με θετική ανάδραση∙ μεταξύ του «θέλω να μη» 
και του επόμενου «θέλω να» παρεμβάλλεται η βραδεία νοητή φάση με αρνητική 
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ανάδραση: Μεταβάλλεται το «θέλω», από το «θέλω να μη» στο «δεν θέλω να» και, τέλος 
πάλι στο «θέλω να» που οδηγεί ξανά σε θετική ανάδραση. Υπάρχουν και άλλες 
ταλαντώσεις που είναι αποκλειστικά νοητές, χωρίς έκδηλη σωματική συμμετοχή. Τέτοια 
ταλάντωση είναι π.χ. η ταλάντωση της προσοχής που καταλήγει στην έμπνευση, για την 
οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (Σκοπός και κίνητρα).  

Η θεώρηση των ψυχοσωματικών λειτουργιών ως ταλαντώσεων δεν έχει μόνο 
θεωρητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ένας τρόπος να αποφευχθούν πρώιμες διεγέρσεις 
από εξωτερικά ερεθίσματα, είναι να παρασυρθεί η ταλάντωση σε υψηλότερη συχνότητα. 
Μεγαλύτερο μέρος της περιόδου τότε βρίσκεται σε ανερέθιστη περίοδο, που καθιστά την 
ταλάντωση ανθεκτική (ανερέθιστη) σε εξωγενείς παράγοντες. Σε ένα ερωτικό ζευγάρι η 
αυξημένη συχνότητα ερωτικών επαφών καθιστά λιγότερο πιθανή την ερωτική σχέση του 
ενός μέλους με τρίτο πρόσωπο. Μεγάλο μέρος της ερωτικής περιόδου, από τη μία 
συνουσία ως την άλλη, βρίσκεται τότε στην ανερέθιστη φάση «θέλω να μη». Αντίστοιχα, 
στην πολιτική ταλάντωση, όπως θα συζητηθεί παρακάτω, ένας τρόπος να αποφευχθούν οι 
ανεξέλεγκτες πολιτικές κρίσεις είναι η επαρκώς συχνή τακτική προσφυγή σε ανανέωση 
της βουλής, Όπως υποδείχθηκε όμως στα παραπάνω, η υπεβολικά πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες μπορεί να πέσει στην «τρωτή φάση» οδηγώντας σε απώλεια του ρυθμού και 
πολιτική κρίση. Εξάλλου, καθώς η ταλάντωση χάλασης καταναλώνει ενέργεια, οι υψηλές 
συχνότητες έχουν κόστος. 
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Σκοπός και κίνητρα.  

Αναφερθήκαμε παραπάνω (Αντανακλαστικά) στα δευτεροβάθμια εξαρτημένα 
αντανακλαστικά και στο πώς, χάρη σ΄ αυτά αποκτήσαμε την ικανότητα να 
αναγνωρίζουμε λέξεις, να σχηματίζουμε Λόγο και ποικίλες έννοιες-πλαίσια, όπως του 
χρόνου, του χώρου, της αιτίας, κλπ, έννοιες σαν τις κατηγορίες του Αριστοτέλη ή τις 
έννοιες a priori  του Καντ. Τα απλά, πρωτοβάθμια, εξαρτημένα αντανακλαστικά 
αποτελούν το ελάχιστο στοιχείο, το κβάντο, γνώσης. «Έμαθε» ο άνθρωπος να παθαίνει 
σιελόρροια, όταν βλέπει το φαγητό. Τέτοια γνώση αποκτούν όλα τα, ομοιόθερμα κυρίως, 
ζώα, έτσι που π.χ. ο σκύλος, το άλογο, η γάτα κλπ αναγνωρίζουν τον κύριό τους, ο 
γάιδαρος γνωρίζει και θυμάται τις περπατησιές του στα καθημερινά μονοπάτια του.  

Αναφέρθηκε παραπάνω πώς από τα εξωτερικά ερεθίσματα σχηματίζονται μέσα 
στο άβατο του νου μας γνώσεις, στάσεις και βουλήσεις. Ο μηχανισμός των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών βρίσκεται στη βάση αυτής της λειτουργίας. Χάρη στα δευτεροβάθμια 
εξαρτημένα αντανακλαστικά επιπλέον ο άνθρωπος μπορεί να σχηματίζει δευτεροβάθμια 
γνώση, στάση και βούληση.  

 Ο σκοπός είναι ένα είδος βούλησης. Η έξοδος ενός αντανακλαστικού, η 
απάντησή του δηλαδή σε ένα ερέθισμα, μπορεί να είναι η είσοδος ενός άλλου. Μια 
μπουκιά στα χείλια προκαλεί μυζητική κίνηση κι η μπουκιά εισέρχεται έτσι στο στόμα∙ η 
αίσθησή της στο στόμα προκαλεί αντανακλαστικές μασητικές κινήσεις∙ το ερέθισμα του 
μασημένου βλωμού συνεπάγεται κατάποση∙ ο βλωμός πάει στο στομάχι, όπου προκαλεί 
έκκριση γαστρικού υγρού, κινήσεις του κοκ. Υπάρχουν πολλές τέτοιες αλυσίδες 
αντανακλαστικών. Κάποια από αυτά τα αντανακλαστικά είναι φυσικά, γεννιόμαστε μ΄ 
αυτά. Όλα τα ζώα, κι εμείς μαζί, τρώμε επειδή πεινάμε και πίνομε νερό επειδή διψάμε. 
Τελικά, επιβιώνομε επειδή τρώμε και πίνομε, επειδή ουρούμε και αφοδεύομε. Η αμοιβαία 
σχέση μεταξύ φαγητού και πείνας είναι φανερή, καθώς παύομε να τρώμε όταν 
χορτάσουμε. Η αμοιβαία σχέση μεταξύ επιβίωσης και φαγητού όμως δεν είναι τόσο 
σαφής. Όταν φάμε, παύομε να πεινάμε.  Όταν επιβιώσουμε όμως δεν παύομε να τρώμε, 
θα ξαναπεινάσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη δίψα και την πόση του νερού. Όμοια, 
κάνομε έρωτα επειδή νιώθομε την ανάγκη της ηδονής. Επειδή κάνομε έρωτα, γεννιέται 
ένα νέο παιδί. Η σχέση ηδονής και έρωτα είναι σαφέστατη. Η αμοιβαία σχέση όμως 
έρωτα και τεκνοποιίας δεν είναι τόσο σαφής. Το παιδί γεννιέται επειδή κάναμε έρωτα.  
Όταν τελειώσουμε την ερωτική πράξη, παύει (προσωρινά) η επιθυμία, αλλά όταν 
γεννηθεί το παιδί δεν παύουν οι ερωτικές πράξεις. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις μας είναι 
αλυσίδες από φυσικά αντανακλαστικά. Και γεννιέται το ερώτημα: Τρώμε επειδή πεινάμε 
ή τρώμε για να επιβιώσουμε; Κάνομε έρωτα επειδή έχομε τον ίμερο, την ερωτική 
επιθυμία, ή για να κάνουμε παιδί; Ενεργοποιούμαστε από κάποια αιτία ή για κάποιο 
σκοπό; Το δίλημμα είναι περισσότερο μεταφυσικό παρά επιστημονικό. Η επιστήμη 
ενδιαφέρεται αυστηρά για την ανάλυση και μελέτη της αλυσίδας των αντανακλαστικών 
και όχι για τα εντεύθεν από την αφετηρία ή τα πέρα από το τέρμα της. Βέβαια, οι 
απαντήσεις των επιστημόνων δεν σιγάζουν τις μεταφυσικές ανησυχίες. Αντίθετα, συχνά 
τις επεκτείνουν. Διότι προκύπτει τώρα το ερώτημα: Ποιος φύτεψε μέσα μας την αλυσίδα 
των αντανακλαστικών; Ο Θεός; Η Φύση; Η Τύχη; Ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. 
Δώσαμε όμως όνομα στην αλυσίδα των αντανακλαστικών, την είπαμε «ένστικτο», αλλά 
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δεν ησυχάσαμε. Τα ένστικτα μπορούν να υπονοούν σκοπιμότητα, πρώτιστα την 
αυτοσυντήρηση και τη διαιώνιση του είδους, οπότε και πάλι, υπονοείται το ερώτημα: 
Τίνος ο σκοπός εξυπηρετείται με την ύπαρξη του ενστίκτου; Ποιος φύτεψε μέσα μας το 
ένστικτο; Πάντως, όχι το νοητό Εγώ, αφού αυτό γεννήθηκε με προσχηματισμένα τα 
αντανακλαστικά του και τα αντίστοιχα ένστικτά του. Πιο πριν (Η Φυσική της 
Μεταφυσικής), συζητώντας για τα μεταφυσικά φαινόμενα, είδαμε πώς οι φυσικοί νόμοι 
της εντροπίας μπορούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα που συνήθως τα αποδίδομε σε μιαν 
ανώτερη, έξω και πάνω από μας, βούληση. Δεν θα επεκταθώ άλλο εδώ. 

 Εκτός από τα φυσικά, συγγενή, αντανακλαστικά, υπάρχουν και τα εξαρτημένα, 
επίκτητα αντανακλαστικά. Τι γίνεται λοιπόν, όταν μια σύνθετη ενέργειά μας αποτελείται 
από μια αλυσίδα δευτεροβάθμιων, εξαρτημένων αντανακλαστικών; Πάλι προκύπτει η 
έννοια του σκοπού. Ποιος σχημάτισε τώρα μέσα μας το σκοπό, την αλυσίδα των 
αντανακλαστικών; Πάντως όχι κάποιος έξω από εμάς, αφού οι κρίκοι της αλυσίδας 
δημιουργήθηκαν μετά τη γέννησή μας. Μήπως είναι ο καθένας μας μόνος του εκείνος 
που επέλεξε το σκοπό του; Μα, αν η δημιουργία του σκοπού έγινε στη βάση 
προσχηματισμένων δευτεροβάθμιων εξαρτημένων αντανακλαστικών, πώς μπορώ να 
είμαι εγώ εκείνος που επέλεξε το σκοπό μου; Αφού τα εξαρτημένα αντανακλαστικά είναι 
προσχηματισμένα, η δημιουργία του σκοπού είναι και αυτή προδιαγεγραμμένη. Η 
απάντηση είναι απλή: Ακριβώς αυτό είμαι εγώ. Εγώ (δηλαδή Εγώ ο νοητός) είμαι η 
ιστορία μου (δηλαδή η νοητή στιγμιαία συναίσθηση του ολοκληρώματος των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών που έχουν σχηματισθεί στο αισθητό Εγώ από τη γέννησή μου ως τη 
συγκεκριμένη στιγμή που επιλέγω ένα σκοπό). Ο σκοπός έχει κάποια χρονιότητα, είναι 
δηλαδή πραγματικά κατά κάποιον τρόπο προσχηματισμένος στην κάθε στιγμή μας, 
αντίθετα από μια επιθυμία. Φυσικά, στη δημιουργία σκοπού, συμβάλλουν όχι μόνον η 
αλυσίδα των προσχηματισμένων εξαρτημένων αντανακλαστικών, αλλά και η συγκυρία 
των παρόντων αισθημάτων, αντιλήψεων, παραστάσεων γενικά, μαζί με τις ταλαντώσεις 
της βούλησής μας. Αυτή είναι λοιπόν η φυσιολογική βάση της ψυχολογικής (ή και 
μεταφυσικής) έννοιας της ελευθερίας της βούλησης, της επιλογής σκοπού δηλαδή. Η 
δυνατότητα να θέτω ένα σκοπό είναι η κύρια απόδειξη της ελευθερίας μου. Η 
εξυπηρέτηση σκοπού όμως που δεν έχει τεθεί από εμένα, από το ολοκλήρωμα δηλαδή 
των εξαρτημένων αντανακλαστικών που έχω αποκτήσει, είναι το πρότυπο της δουλείας. 
Η ύπαρξη των ενστίκτων, μιας σκοπιμότητας δηλαδή που δεν έχει τεθεί από εμάς τους 
ίδιους, σημαίνει ότι η ελευθερία μας περιορίζεται από άγνωστες, βιολογικές, δυνάμεις 
που είναι πέρα από κάθε άνθρωπο, πέρα από την ευθύνη μας. Όμοια, η ύπαρξη σκοπού 
που έχει δημιουργηθεί από επίκτητες αιτίες, αλλά όχι εξαρτημένα αντανακλαστικά, όπως 
είναι οι φαρμακευτικές εξαρτήσεις, αποτελεί άλλο είδος δουλείας. Όταν πορεύομαι χωρίς 
σκοπό, είμαι έκθετος στους σκοπούς των άλλων, που μπορούν να με παρασύρουν. Η 
δέσμευσή μου από το σκοπό που έχω σχηματίσει δεν είναι δουλεία, αλλά, αντίθετα, με 
καθιστά ελεύθερο άνθρωπο, αφού με προστατεύει από τη δουλεία της υπακοής στο 
σκοπό των άλλων. 

 Αν και η επιλογή σκοπού γίνεται από τον καθένα, από το ολοκλήρωμα δηλαδή 
των εξαρτημένων αντανακλαστικών που έχει σχηματίσει, η κοινωνία μπορεί να 
επηρεάσει αυτή την επιλογή, την ελευθερία της βούλησής του καθενός, κυρίως με την 
παιδεία, που υποχρεώνει να πάρουν τα μέλη της. Η παιδεία δεν είναι τίποτε άλλο από το 
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στοχευμένο (από την κοινωνία) σχηματισμό εξαρτημένων αντανακλαστικών. Όταν τα 
αντανακλαστικά αυτά οδηγούν σε ευρεία ποικιλία ανταποκρίσεων, το αποτέλεσμα είναι 
μεγάλη δυνατότητα επιλογών σκοπού, δηλαδή ελευθερία. Όταν, αντίθετα, πολλαπλά 
εξαρτημένα αντανακλαστικά που δημιουργεί η εκπαίδευση οδηγούν σε κοινή 
ανταπόκριση, η διαδικασία λέγεται πλύση εγκεφάλου. Οδηγεί στη δουλεία της 
προκατάληψης. Να το κάνω πιο απλό με μεταφορά σε φυσιολογικό επίπεδο. Ας 
φαντασθούμε ότι σε ένα σκύλο, ηχεί ένα κουδούνι τακτικά πριν από τη λήψη τροφής. 
Όταν σχηματισθεί εξαρτημένο αντανακλαστικό και το κουδούνισμα προκαλεί 
σιελόρροια, αρχίζει το κουδούνι να συνδέεται με κάποιο άλλο φυσικό αντανακλαστικό, 
π.χ. με τη μύση της κόρης του ματιού που προκαλεί μια λάμψη. Όταν σχηματισθεί κι 
αυτό το αντανακλαστικό, τότε το κουδούνισμα συνεπάγεται δύο αντιδράσεις: σιελόρροια 
και μύση. Αντίστροφα, αν σχηματισθεί το εξαρτημένο αντανακλαστικό με τη σιελόρροια 
όταν ηχεί το κουδούνι και ακολουθήσει νέα εκπαίδευση του σκύλου με μια λάμψη να 
προηγείται από, ή να είναι σύγχρονη με, τη λήψη τροφής, τότε δύο διαφορετικά 
ανεξάρτητα ερεθίσματα,  φως και κουδούνισμα, συνεπάγονται την ίδια αντίδραση, 
σιελόρροια. Αντίστοιχα, με την εκπαίδευση, κάθε γνώση δημιουργεί αντανακλαστικά 
πολλαπλούς συνειρμούς. Αντίθετα, με την πλύση εγκεφάλου, πολλαπλές γνώσεις 
οδηγούν στον ίδιο συνειρμό. Με την επιβολή ποινών δημιουργούνται αρνητικά 
εξαρτημένα αντανακλαστικά, όπου η τάση να προβληθεί π.χ. μια παραβατική σκέψη 
δημιουργεί αυτόματα τη δυσάρεστη παράσταση της ποινής και τείνει να την αναστέλλει.  

Καμιά παιδεία δεν είναι αμιγής. Προκαταλήψεις που μας δημιουργούνται από 
μικρή ηλικία αφορούν συνήθως σε ζητήματα υπαρξιακά για την κοινωνία μας. Αφορούν 
π.χ. στην πατρίδα, θρησκεία, γλώσσα, περιουσία, οικογένεια κλπ και πάνω σ΄ αυτές 
στηρίζονται υποσυνείδητες (δηλαδή αντανακλαστικές, χωρίς την αναστολή της σκέψης 
μας) πεποιθήσεις, πίστεις, ή και δραστηριότητες, όπως είναι το εθνικό συναίσθημα, η 
ξενοφοβία, η μισαλλοδοξία που φθάνει σε θρησκευτικούς πολέμους και εξοντώσεις 
λαών, η αντίδραση σε παρεμβάσεις στη γλώσσα ή στη γραφή μας, η ιερότητα της 
οικογένειας και της περιουσίας κλπ. Κατά καιρούς, εξαιρετικά πνεύματα (που η 
κατασκευή του εγκεφάλου τους και η παιδεία τους ευνοούν τη δημιουργία πλήθους 
παράλληλων εξαρτημένων αντανακλαστικών) παρουσιάζονται στην ιστορία και αυτά 
μπορούν να σκέφτονται έξω από τις παρωπίδες που έχει επιβάλει η τρέχουσα καλλιέργεια 
της κοινωνίας στην οποία ζουν. Όχι σπάνια, αυτά τα άτομα πληρώνουν πολύ ακριβά την 
αποκοτιά τους, πίνουν κώνειο, σταυρώνονται, καίγονται στην πυρά κοκ, για να 
αναγνωρισθεί η συμβολή τους στην κοινωνία μετά το θάνατό τους. 

 Η δημιουργία σκοπού, όπως περιγράφηκε, προαπαιτεί τη δυνατότητα για 
δευτεροβάθμια εξαρτημένα αντανακλαστικά. Και τέτοια έχομε μόνον οι άνθρωποι. 
Μόνον οι άνθρωποι από όλα τα ζώα μπορούμε να ενεργούμε όχι μόνο από κάποιαν αιτία, 
ή για χάρη ενός σκοπού που μας επιβλήθηκε απέξω, αλλά και για κάποιο σκοπό που 
επιλέξαμε μόνοι μας. Αυτή είναι η ευλογία και η κατάρα μας. «Ο άνθρωπος έχει το 
προνόμιο να μπορεί να γελαστεί», έγραφε ο βιολόγος φιλόσοφος Alexis Carrel12.  

Η συμπεριφορά μας καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες: μπορεί να είναι μια 
αντίδραση σε ένα τυχαίο ερέθισμα, στη βάση ενός αντανακλαστικού, όπως πετάγεται το 
πόδι μας όταν ο νευρολόγος χτυπά με ένα σφυράκι το γόνατό μας, ή, πιο πολύπλοκα, 
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όπως δίνομε μια απάντηση όταν μας τίθεται μια ερώτηση. Μπορεί να είναι αυτόματη*, 
περιοδική, χωρίς εξωτερικό ερέθισμα, σαν από κάποια εσωτερική μας ταλάντωση, όπως 
περιοδικά τρώμε, πίνομε νερό, ουρούμε, κοιμόμαστε κλπ. Μπορεί όμως να κατευθύνεται 
και από ένα σκοπό, που σχηματίσαμε μόνοι μας μέσα μας. Ο σκοπός ανταγωνίζεται 
εξωτερικά ερεθίσματα, είτε τυχαία είτε κατευθυνόμενα από το σκοπό κάποιου άλλου, 
καθώς και τυχαίους συνειρμούς, επειδή κάθε σκέψη που κάνομε δημιουργεί συνειρμούς 
που αποσπούν την προσοχή μας.  Το τι θα επικρατήσει εξαρτάται από την ένταση των 
ερεθισμάτων και των συναισθημάτων που συνεπάγονται, από τη θετική ανάδραση που 
δημιουργείται μεταξύ σκοπού και προσοχής, την κόπωση της προσοχής που επέρχεται με 
το χρόνο κλπ. Η συμπεριφορά που κατευθύνεται από ένα σκοπό είναι μοναδικά 
ανθρώπινη ιδιότητα. Όχι σπάνια, υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ ποικίλων κινήτρων 
συμπεριφοράς. Η πορεία προς την επίτευξη ενός σκοπού μπορεί να εμποδίζεται από 
τυχαία γεγονότα, τυχαία ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή μας από το σκοπό προς 
το τυχαίο ερέθισμα. Πρώτος ο Kant παρατήρησε πως η ελευθερία δεν είναι μόνον 
αρνητική, απουσία δηλαδή εξαναγκασμού, αλλά και θετική, κατευθυνόμενη από ένα δικό 
μας σκοπό. Ήδη ο Αριστοτέλης τόνιζε στα Ηθικά Νικομάχεια ότι τα καλύτερα 
αποτελέσματα σε κάθε τομέα προκύπτουν πάντα από κάποιο είδος σκόπιμης 
προσπάθειας. Όσο πιο αυστηρά εμμένομε στο σκοπό που έχομε επιλέξει, τόσο πιο 
ελεύθεροι είμαστε. Αν, αντίθετα, αγόμαστε από τυχαία ερεθίσματα τότε δεν είμαστε 
ελεύθεροι. Δεν είμαστε ελεύθεροι και όταν αγόμαστε από ένα σκοπό που φυτεύτηκε μέσα 
μας από έναν εξωτερικό παράγοντα (ένστικτο). Γι αυτό, οι πιο ελεύθεροι άνθρωποι είναι 
οι ασκητές ή κυνικοί, που έχουν δαμάσει τις αισθήσεις των ενστίκτων τους, της πείνας, 
της δίψας για έρωτα, του κρύου κλπ. Είμαστε δούλοι ακόμη όταν συρόμαστε από ένα 
σκοπό που δημιουργήθηκε μέσα μας χωρίς την ελεύθερη βούλησή μας (π.χ. το σκοπό να 
βρούμε και πάρουμε μια ουσία από την οποίαν έχομε εξαρτηθεί). Η πειθάρχηση σε ένα 
σκοπό που τέθηκε από μας τους ίδιους μας προφυλάσσει από την υποταγή σε 
αλλότριους σκοπούς, ενώ μας κάνει να αψηφούμε τις δοκιμασίες που συνεπάγεται η 
επιδίωξή του. «Αυτός που έχει ένα για τι, μπορεί να υπομείνει το κάθε πώς», έλεγε ο 
Νίτσε.  

Η ύπαρξη ενός σκοπού προκαλεί εστιασμό της προσοχής σε κάποιο νοητό 
σημείο. Ο αδιάλειπτος εστιασμός της προσοχής δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από λίγα 
(περί τα 7-8) δευτερόλεπτα. Με μικρές διακοπές μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, 
αρκετά λεπτά ή, το πολύ, 3 ώρες περίπου. «Κουράζεται» τότε η προσοχή και διασπάται, 
μη υπακούοντας στα κελεύσματα του σκοπού. Ακολουθεί ανάπαυση της προσοχής, οπότε 
η ταλάντωση ξαναρχίζει. Αντίθετα από την προσοχή που κατευθύνεται από το σκοπό, η 
προσοχή που στρέφεται προς ένα σημείο λόγω ενός τυχαίου ερεθίσματος δεν 
καταπονείται. Στη φάση που η προσοχή κατευθύνεται από το σκοπό, κάθε βήμα προς την 

_____ 

* Ο όρος «αυτόματος» (αντί του ορθού «αντανακλαστικός» χρησιμοποιείται συχνά με την έννοια ότι 
γίνεται κάτι χωρίς τη βούλησή μας ή και παρά τη βούλησή μας, όπως όταν πετάγεται το πόδι μας αν μας 
χτυπήσει το γόνατο ο νευρολόγος με ένα σφυράκι. Εδώ χρησιμοποιείται διαφορετικά. Σημαίνει ότι γίνεται 
κάτι χωρίς να υπάρχει ερέθισμα∙ γεννιέται μια κίνηση ή έκκριση χωρίς να έχει υπάρξει ερέθισμα ή 
εξωτερική αιτία. 
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επίτευξή του την ενισχύει (θετική ανάδραση), ως τον κάματό της. Στη φάση της 
ανάπαυσης, καθώς αποκαθίσταται πάλι η δυνατότητα για επικέντρωση της προσοχής, 
έρχεται μια στιγμή, στην οποίαν ξαναρχίζει πάλι να κατευθύνει την προσοχή ο σκοπός. 
Στη φάση της έντασης της προσοχής παρελαύνουν σωρεία παραστάσεων που 
συγκρίνονται με τα κενά που έχει το αρκετά αόριστο σκίτσο της παράστασης που είναι ο 
σκοπός. Σε κάποια από αυτές τις φάσεις της προσοχής μπορεί να προκύψει η έμπνευση, 
που αρτιώνει απότομα το σκοπό. Ο σκοπός δηλαδή είναι σα μια αρκετά αόριστη 
παράσταση μιας μελλοντικής κατάστασης. Η εσωτερική πορεία προς την αρτίωσή του 
σημαίνει ολοένα μεγαλύτερη διασαφήνισή του, όπως διασαφηνίζεται βαθμιαία η εικόνα 
ενός παζλ, καθώς του προσθέτομε το ένα μετά το άλλο τα κομματάκια του. Κάποια 
στιγμή, μπορεί απότομα να διαμορφωθεί με πλήρη ευκρίνεια η εικόνα του σκοπού κι 
αυτή είναι η στιγμή της έμπνευσης, είτε επιστημονική είναι αυτή είτε καλλιτεχνική. Είναι 
η στιγμή του «εύρηκα!» που αναφώνησε ο Αρχιμήδης.   Όταν διαμορφωθεί επαρκώς ο 
σκοπός, αρχίζουν οι σωματικές, αισθητές εκδηλώσεις που κατατείνουν στην υλοποίησή 
του. Ακριβώς σ΄ αυτό το σημείο βρίσκεται η διαφορά μεταξύ σκοπού και εξαναγκασμού 
που προκύπτει από τον εθισμό σε φαρμακευτικές ουσίες (π.χ. ηρωΐνη, κοκαΐνη κλπ) ή σε 
έξεις (π.χ. χαρτοπαιξία, τζόγος κάθε είδους, έμμονες ιδέες κλπ). Οι αισθητές εκδηλώσεις 
που προκύπτουν από το σκοπό απευθύνονται στο περιβάλλον μας. Αντίθετα, στον 
εξαναγκασμό, απλά μας απαλλάσσουν από την πίεση που ασκείται πάνω μας από την 
ύπαρξή του. Αν σκοπός μου είναι να γράψω ένα ποίημα, αυτό παραμένει έξω από εμένα 
και συγχρόνως απαλλάσσομαι από την πίεση που μου ασκεί ο σκοπός, Αν «σκοπός» μου 
είναι να πάρω τη δόση μου, την παίρνω και απαλλάσσομαι από την πίεση της ανάγκης. 
Τίποτε δεν έμεινε στο περιβάλλον μου. Επιπλέον, οι φυσιολογικές ταλαντώσεις μας έχουν 
συνέπειες θετικές, την επιβίωση,την αναπαραγωγή μας κλπ. Αντίθετα, οι συνεπειες από 
τις παθολογικές ταλαντώσεις είναι αρνητικές (βλάβες κυττάρων στις χημικές εξαρτήσεις 
ή κοινωνικές καταστροφές σε έξεις όπως είναι ο τζόγος). 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κίνητρα των ποικίλων δραστηριοτήτων μας. Ο 
Maslow13 τα κατέταξε σε 5 επάλληλες κατηγορίες, σα μια πυραμίδα. Στη βάση 
βρίσκονται τα φυσιολογικά κίνητρα, οι φυσιολογικές ανάγκες και αμέσως πιο πάνω η 
απειλή να υπάρξει έλλειμμα σ΄ αυτά. Στο τρίτο επίπεδο είναι η ανάγκη για αγάπη και στο 
τέταρτο η ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση. Στην κορυφή βρίσκεται η τάση για 
αυτοπραγμάτωση, να κάνει κάτι κάποιος που ο ίδιος έχει επιλέξει σα σκοπό του. Πιο 
απλά, στα βασικά δύο επίπεδα βρίσκονται οι ανάγκες του αισθητού (σωματικού) Εγώ. 
Πιο πάνω είναι οι ανάγκες του κοινωνικού Εγώ (αγάπη, κοινωνική αναγνώριση) και στην 
κορυφή οι ανάγκες του νοητού Εγώ (αυτοπραγμάτωση). Οι ανάγκες του αισθητού Εγώ 
είναι περίπου υποχρεωτικές, πέρα από, ή στα, όρια της βούλησής μας· ικανοποιούνται 
σχεδόν αντανακλαστικά. Τρώμε επειδή πεινάσαμε, πίνομε επειδή διψάσαμε κλπ. Οι 
ανάγκες του κοινωνικού Εγώ είναι πιο έμμεσες. Ο νικητής του στίβου ή των 
ανταγωνιστικών αγωνισμάτων (πάλης, πυγμαχίας) επευφημείται από το πλήθος, παίρνει 
και κάποια ηθική και/ή υλική αμοιβή. Γι΄ αυτή την επιδοκιμασία αγωνίζεται. Οι ανάγκες 
του νοητού Εγώ ικανοποιούνται ανεξάρτητα από τον κοινωνικό περίγυρο. Ένας 
μαραθωνοδρόμος τρέχει για να φθάσει στο τέρμα, μολονότι γνωρίζει άριστα ότι οι 
επιδόσεις του δεν του παρέχουν καμιά πιθανότητα να τερματίσει πρώτος, νικητής. Το ίδιο 
κάθε αγωνιστής του στίβου. Πέρα από την επιδοκιμασία του κοινού, αγωνίζεται και για 
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τη δική του ικανοποίηση ότι πέτυχε το στόχο που ο ίδιος έθεσε. Ωστόσο, κανένα κίνητρο 
δεν μπορεί να ισχύσει, αν δεν ικανοποιούνται στοιχειωδώς κίνητρα κατώτερου επιπέδου.  

Μεταξύ ανθρώπινων ομάδων που έρχονται σε επαφή μπορούν να υπάρξουν όλων 
των ειδών οι αγώνες. Μπορεί να υπάρξει συνεργασία, όπως με τις εμπορικές ανταλλαγές. 
Μπορεί να υπάρξει άμιλλα, όπως όταν κάθε ομάδα αγωνίζεται να γίνει καλύτερη από τον 
εαυτό της και από τους άλλους. Ή μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός, με σύγκρουση, 
πόλεμο, όπου κάθε ομάδα προσπαθεί να εκμηδενίσει την άλλη ομάδα σφετεριζόμενη τον 
πλούτο της άλλης ομάδας.  

Η ύπαρξη συγκεκριμένου σκοπού αποτελεί το κύριο στοιχείο σε κάθε πολιτική. 
Δεν είναι σπάνιο, πολιτικοί να έχουν το ταλέντο ή την ικανότητα να αναδεικνύονται σε 
ρόλους εξουσίας και όταν επιτύχουν, ανακαλύπτουν – και όλος ο κόσμος ανακαλύπτει – 
ότι δεν γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν έχοντας την εξουσία που επιδίωκαν. Απλά 
επιδίωκαν την «καρέκλα» ή την εξουσία που έχει κάποιος άλλος. 

 

Πιστη 

Στο σχήμα για την ψυχολογία που περιγράψαμε δεν εντάσσεται εύκολα ένα 
φαινόμενο, η Πίστη. Γεννιέται μέσα μας χωρίς να εισαχθεί αντίστοιχη πληροφόρηση· 
είναι μια έμπνευση, ένας ενθουσιασμός, σαν να γινόμαστε «ένθεοι», με εισαγωγή 
θειότητας μέσα μας, όπως λέει ο Πλάτων για τους ποιητές. Νοιώθομε την Πίστη σα να 
ήταν Γνώση, αλλά χωρίς να έχει εισαχθεί από πουθενά, σα να μας έχει αποκαλυφθεί· 
όπως έγινε με τον Παύλο στην πορεία για τη Δαμασκό ή όπως με τον έρωτα φθάνομε στη 
θέαση του θείου, πάλι κατά τον Πλάτωνα (Συμπόσιο). Η γέννησή της επιτυγχάνεται χάρη 
στην ταλαντούμενη προσοχή μας, που λειτουργεί χωρίς εισαγωγή ερεθισμάτων απέξω. Η 
Γνώση δηλαδή σχηματίζεται με συσσώρευση και επεξεργασία αισθημάτων που 
εισάγονται με ερεθίσματα απέξω και οδώνεται, ενισχύεται, με εστίαση της προσοχής που 
καθοδηγείται από τη Συνείδηση με τη σχηματιζόμενη Γνώση, που προκύπτει είτε τυχαία 
είτε επιδιωκόμενη. Αντίθετα, η Πίστη σχηματίζεται πάλι με την εστίαση της προσοχής, 
που όμως καθοδηγείται από το Συναίσθημα και τη Βούληση, από το Υποσυνείδητο της 
Ψυχανάλυσης μ’ άλλα λόγια. 

Έτσι δομημένη η Πίστη βρίσκεται στο απυρόβλητο από εξωτερικά ερεθίσματα. 
Με τέτοια ακλόνητη Πίστη οι μεγάλοι ηγέτες, στην επιστήμη, στην τέχνη, στην ηθική, 
προχωρούν ακάθεκτοι προς το σκοπό τους, αυτόν που τους υπαγορεύει η Πίστη τους. 
Τέτοια ακλόνητη Πίστη, βέβαια, μόνον οι πραγματικά Μεγάλοι μπορούν να την έχουν. 
Χάρη σ’ αυτήν μπορούν να επιτύχουν σχεδόν τα πάντα, ακόμη και να μετακινούν όρη ή 
να σώζονται ή να σώζουν από ανίατες αρρώστιες ή και να θυσιάζονται, να σταυρώνονται, 
να πίνουν κώνειο και να πεθαίνουν· ακόμη και, για όποιον το πιστεύει, να ανασταίνονται. 
Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τέτοιαν ακλόνητη Πίστη. Εμείς, οι πολλοί, οι πιστοί, απλά 
ακολουθούμε τους ηγέτες που μας ανοίγουν το δρόμο. 
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Ανεξάρτητη από τη Γνώση που εισάγεται από τον εξωτερικό, αισθητό κόσμο, η 
Πίστη μπορεί να φθάσει πέρα από τους αισθητούς ορίζοντες, δημιουργικά ή 
καταστροφικά. Και κάθε τόσο χρειαζόμαστε μια επιβεβαίωση της Πίστης μας για να 
αντισταθούμε, όταν οι αισθήσεις μας μας φέρνουν ενώπιον φαινομένων που την 
αμφισβητούν. Το ισχυρότερο μέσο για να ενισχύσει την Πίστη μας τότε είναι να κάνουμε 
και κάποιον άλλον να πιστέψει το ίδιο με μας. Ακόμη και με τη βία. «Πόλεμο στους 
απίστους!», στους κακούς Μουσουλμάνους από τους Σταυροφόρους, στους αιρετικούς ή 
στους Ουγενότους από άλλους Χριστιανούς, στους Χριστιανούς και στους Εβραίους ή 
στους ετερόδοξους μουσουλμάνους από τους τζιχαντιστές, στους «φασίστες» ή στους 
«κομμουνιστές» από τους αντιπάλους τους. 

Ο Γαλιλαίος είχε παρατηρήσει με τη διόπτρα του τους δορυφόρους του Δία και 
μια έκλειψη εκεί, που σήμαινε βέβαια ότι υπάρχει χώρος μπρος και πίσω από τον 
πλανήτη. Άρα ο ουρανός δεν ήταν μια επιφάνεια, ένας θόλος εκτεινόμενος σε δύο 
διαστάσεις, όπως πίστευαν οι «σοφοί» της εποχής. Ακόμη και όταν είχαν δει ό,τι ο ίδιος 
είχε παρατηρήσει, δεν πίστευαν σε ό,τι έβλεπαν, αλλά επέμεναν στην Πίστη που είχαν 
εγκαταστήσει μέσα τους από τους μεγάλους Δασκάλους και τα ιερά βιβλία από πολλούς 
αιώνες. Ο Γαλιλαίος, διασταυρώνοντας την υπόθεση με την παρατήρηση, ισχυρίσθηκε 
ότι όλα τα πράγματα αφημένα ελεύθερα μέσα στο κενό, πέφτουν ταυτόχρονα. Κανένας 
σχεδόν δεν τον άκουγε. Ο δήμαρχος της Πίζας όμως τον πίστεψε. Και είχε μεγάλη πειθώ 
στους ψηφοφόρους του. Συγκέντρωσε λοιπόν το πλήθος γύρω από τον περίφημο γερτό 
πύργο της Πίζας. Από κει πάνω άφησε ταυτόχρονα να πέσουν πάνω στη γη μια σφαίρα 
μολυβένια και μια σφαίρα ίσου μεγέθους ξύλινη. Όλος ο κόσμος άκουσε ένα μόνο 
«μπαμ», καθώς οι δυο σφαίρες άγγιξαν τη γη. Έτσι έγινε αποδεκτή από το πλήθος η 
θεωρία του Γαλιλαίου. Φυσικά, δεν ακούστηκαν ένα, αλλά δύο «μπαμ». Τα αντικείμενα 
πέφτουν ταυτόχρονα στο κενό, ενώ ο δήμαρχος έριξε τις σφαίρες του μέσα στον αέρα. Η 
πίστη του κοινού όμως στον αξιαγάπητο δήμαρχό τους έκανε το θαύμα της. Ο Γαλιλαίος 
επομένως είχε δίκιο – αλλά για λάθος λόγο! 

Χωρίς Πίστη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτή θα μας στηρίξει στις δύσκολες 
στιγμές μας. Χωρίς τη διασταύρωσή της με τη Γνώση δεν μπορούμε να τη στερεώσουμε. 
Και μπορεί να μας οδηγήσει στο φανατισμό, στο έγκλημα, στην καταστροφή. Με την 
πίστη όμως μπορούμε πάντα να διατηρούμε μιαν ελπίδα στις δύσκολες ώρες. Κι αυτή να 
μας οδηγήσει στον ύψιστο ανθρώπινο προορισμό, στην Αγάπη. 

 

Ελευθερία της βούλησης 

Στα παραπάνω στηρίζεται τελικά η φυσιολογία της ελευθερίας της βούλησης σε 
ψυχολογικό, νοητό, επίπεδο. Τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ελευθερία, όσο περισσότερες 
επιλογές σκέψης έχει στη διάθεσή του το νοητό Εγώ, όσα περισσότερα παράλληλα 
εξαρτημένα αντανακλαστικά έχουν δημιουργηθεί στο αισθητό Εγώ. Ισχύει δηλαδή η 
εξίσωση: 

Νοητή Ελευθερία = Σύνολο επιλογών – Θέλω 
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  Το σύνολο των επιλογών αυξάνεται με την παιδεία που τροφοδοτείται κυρίως από 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έτσι τόσο ο μειωτέος (σύνολο επιλογών) όσο και ο 
αφαιρετέος (θέλω) στη νοητή ελευθερία ανήκουν στο χώρο του νοητού Εγώ.  

 Να δούμε όμως και τις άλλες όψεις της ελευθερίας, την αισθητή και την 
κοινωνική.  

Αισθητή (Φυσική) Ελευθερία 

Όσα είπαμε ως τώρα για τη νοητή ελευθερία ή ελευθερία της βούλησης 
συμβαίνουν μέσα στο άβατο του νου μας∙ αφορούν στο νοητό Εγώ. Η αισθητή ελευθερία 
αφορά στη συμπεριφορά μας, στο αισθητό Εγώ. Στη διαφορά Ελευθερία = Μπορώ – 
Θέλω, το αισθητό «μπορώ» σημαίνει βασικά «δύναμαι». Όποιος δύναται να κάνει 
περισσότερα, επειδή π.χ. έχει μεγαλύτερη σωματική ρώμη από τους άλλους, μπορεί 
πολλά. Αν λοιπόν το «θέλω» του στην εξίσωση που αναφέραμε (ελευθερία = μπορώ – 
θέλω) είναι ίδιο με των άλλων, αυτός είναι πιο ελεύθερος από τους άλλους.  

Σημειώνεται ότι η άσκηση της αισθητής ελευθερίας σημαίνει κατανάλωση 
φυσικής ενέργειας. Είναι σωματικά πιο δυνατός κάποιος από κάποιον άλλον, διότι η 
μηχανή των μυών, της καρδιάς, των πνευμόνων του κλπ μπορεί να καίει θερμίδες, 
ενέργεια, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Επομένως αυτός έχει μεγαλύτερες ανάγκες και, γι΄ 
αυτό,  περισσότερα «θέλω». Η Δαρβινική θεωρία για την εξέλιξη των ειδών οδηγεί στη 
σκέψη πως όσο πιο δυνατός έτυχε να είναι κάποιος, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα 
επιζήσει περισσότερο και θα αφήσει απογόνους όμοια ισχυρούς μ΄ αυτόν. Δεν είναι 
πάντα έτσι όμως. Η μεγάλη ισχύς κάποιου ζώου σημαίνει ανάγκη για μεγαλύτερη 
πρόσληψη τροφής και κατανάλωση ενέργειας. Αν υπάρξει επομένως μια περίοδος με 
μεγάλη ένδεια στη φύση (π.χ. παρατεταμένη ξηρασία), τα ισχυρά ζώα είναι τα πρώτα που 
θα εξαλειφθούν. Σήμερα τα λιοντάρια και οι ελέφαντες κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, 
όχι τα ποντίκια κι οι κατσαρίδες. Ο καϋμένος ο Δαρβίνος βέβαια δεν είπε ότι επιβιώνουν 
οι ισχυρότεροι, αλλά οι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους. Η γενική αρχή 
πάντως ισχύει και σε πολλά άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, ένα κράτος είναι ισχυρότερο 
από κάποιο άλλο, όχι βέβαια επειδή οι κάτοικοί του έτυχε να είναι από τη φύση ή από το 
Θεό εξυπνότεροι ή ισχυρότεροι από τους άλλους, αλλά επειδή έτυχε να έχουν στη 
διάθεσή τους και να ξέρουν να χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια. Η ενέργεια στην 
αρχαιότητα ήταν η βιολογική ενέργεια, οι δούλοι, οι ίπποι, η ευφορία του εδάφους. 
Αργότερα ήταν οι άνεμοι, το κάρβουνο, το πετρέλαιο, ακόμη πιο πρόσφατα η πυρηνική 
ενέργεια κλπ. Όταν υπάρξει κάποια ένδεια, τα ισχυρά κράτη κάνουν πολέμους για να 
σφετεριστούν για τους εαυτούς τους την ενέργεια, τον πλούτο δηλαδή, που έχουν 
αποθηκεύσει οι άλλοι. Ο Αλέξανδρος (όπως και άλλοι στρατηλάτες) είχε ένα πολύ 
ισχυρό, και για τούτο δαπανηρό, στρατό. Έκανε λοιπόν τον ένα πόλεμο μετά τον άλλο, 
για να βρίσκει την ενέργεια, δηλαδή τον πλούτο, που χρειαζόταν ο στρατός του για να 
πολεμά και να καταναλώνει ενέργεια κοκ σε φαύλο κύκλο. Το αν ο πόλεμος δικαιώνεται 
κάποτε από την ιστορία, εξαρτάται περισσότερο από τις παράπλευρες συνέπειές του, και 
λιγότερο από το ποιος νίκησε. Η διαφορά του Αλέξανδρου από άλλους σπουδαίους 
στρατηλάτες, όπως ο Ταμερλάνος ή ο Τζέγκινς  Χαν, που ήταν επίσης ιδιοφυείς, 
σχετιζόταν με το ότι τον Αλέξανδρο τον ακολουθούσε ολόκληρος ο Ελληνικός 
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πολιτισμός που εκείνο τον καιρό ήταν ο ανώτερος όλου του κόσμου κι έτσι απλώθηκε 
παντού, ως και σήμερα. Παρεμπιπτόντως, η Ιστορία τον ονόμασε «Μεγάλο», όπως 
ονόμασε «Μεγάλο» και το Ναπολέοντα, που τελικά πέθανε ντροπιασμένος, για τον ίδιο 
λόγο: Ακολουθούσε την εκστρατεία του ο Γαλλικός διαφωτισμός. Πάντως, κάποτε, 
κάπως έτσι, από φυσική σκοπιά, οι αυτοκρατορίες και τα ισχυρά έθνη καταρρέουν. 
Επειδή η συντήρησή της ισχύος τους απαιτεί κατανάλωση τόσο μεγάλης ενέργειας, που 
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Να σημειώσουμε εκ των προτέρων ότι αυτό το λάθος 
κάνει σήμερα η παγκοσμιοποίηση με το νεοφιλελευθερισμό. Οι μεγάλες οικονομίες 
μεγαλώνουν αφομοιώνοντας τις μικρότερες. Όταν μεγαλώσουν αρκετά, θα είναι αδύνατο 
η επιφάνειά τους να συντηρεί τον όγκο τους, όπως λέγαμε στη Μεταφυσική (εικ. 4), και 
θα αρχίσουν να διασπώνται σε θυγατρικές, που μοιραία αυτονομούνται, ως την επέλευση 
μιας μείζονος ποιοτικής μεταβολής.  

 Όσο περισσότερη είναι η διαθέσιμη ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η αισθητή 
ελευθερία μας. Ένα έθνος που ξέρει και μπορεί να διαχειρίζεται περισσότερη ενέργεια 
είναι πιο ελεύθερο, λιγότερο εξαρτημένο, από ένα έθνος που διαθέτει λιγότερη ενέργεια. 
Ένα έθνος που ζει σε μια εύφορη κοιλάδα, διαθέτει πολλή βιολογική ενέργεια, 
διατροφικές θερμίδες δηλαδή, εφόσον έχει μάθει να καλλιεργεί τη γη και να βόσκει 
κτήνη. Ένα έθνος που ζει σε μια απέραντη άγονη πεδιάδα, χωρίς βουνά και δάση, μπορεί 
να διαθέτει τεράστια ενέργεια με τη μορφή ίππων, που καλπάζουν ακώλυτα σε μια τέτοια 
έκταση, αν ξέρει πώς να τους τιθασεύει, να τους πολλαπλασιάζει και να τους 
χρησιμοποιεί.  Ένα έθνος που ζει σε μια παραθαλάσσια περιοχή διαθέτει συνήθως πολλή 
αιολική ενέργεια και έχει ελευθερία, αν έχει μάθει να χρησιμοποιεί πανιά στα καράβια 
του, αλλά και ανεμόμυλους στη στεριά. Ένα έθνος που διαθέτει στο υπέδαφός του πολύν 
άνθρακα, έχει σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας, αν έχει μάθει να χρησιμοποιεί τον ατμό. 
Και ένα κράτος που έχει στο υπέδαφός του πετρέλαιο μπορεί να έχει σημαντική 
ελευθερία, αν έχει μάθει πώς να το εξορύσσει και τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Σ΄ όλα 
τα παραπάνω παραδείγματα, υπάρχει ο όρος «αν ξέρει ή έχει μάθει». Αυτός ο όρος 
σχετίζεται με την ποιότητα της ποσότητας που το γινόμενό τους αποτελεί την ενέργεια. Η 
κατοχή μεγάλων φυσικών δεξαμενών πετρελαίου π.χ. δεν αποτελεί σημαντική διαθέσιμη 
ενέργεια, αν δεν συνοδεύεται από επαρκή τεχνογνωσία της άντλησης και κατεργασίας 
του πετρελαίου, καθώς και των μηχανών εσωτερικής καύσης. Η αισθητή ελευθερία του 
καθενός αυξάνεται κυρίως με την εκπαίδευση και την άσκηση, για την οποίαν συζητάμε 
αργότερα (βλ. Εκπαίδευση).  

Η εκπαίδευση και η άσκηση επιβάλλουν μια υπερένταση της προσοχής, αλλά και 
του μυϊκού συστήματος, ενδεχομένως με ελεγχόμενες πρόσκαιρες στερήσεις ή αυξημένες 
απαιτήσεις ενέργειας. Έτσι ο εκπαιδευόμενος και ασκούμενος αναπτύσσουν τις 
δυνατότητες τους και τα κατάλληλα εξαρτημένα αντανακλαστικά. Δηλαδή, με τα 
αντανακλαστικά που αποκτούν, εξειδικεύονται οι αντιδράσεις τους στις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, έτσι που έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα με κατανάλωση λιγότερης 
ενέργειας. Μ  αυτό τον τρόπο γίνονται πιο δυνατοί, πιο έξυπνοι, πιο ελεύθεροι μέσα στην 
κοινωνία που θα ζήσουν. Σ΄ αυτή την κοινωνία, όσο ζουν, θα συναντήσουν τυχαίες 
στερήσεις και απαιτήσεις ενέργειας, που βάσιμα προβλέπεται να έχουν μικρότερη ένταση 
από εκείνην που χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση και άσκησή τους. Η Γνώση λοιπόν 
αυξάνει τη (φυσική) ελευθερία μας. Γενικά, η χρήση της ενέργειας απαιτεί τη γνώση των 
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φυσικών επιστημών· η διάθεσή της όμως από κάποιους και όχι από άλλους απαιτεί τη 
γνώση των κοινωνικών επιστημών. Τα τελευταία χρόνια αυτό το όραμα τείνει να γίνει πιο 
χειροπιαστό, καθώς ο σύγχρονος Παντογνώστης, το Διαδίκτυο, είναι φορέας της Γνώσης 
που υπάρχει σε όλη την Υφήλιο. Η τηλεόραση προσφέρει στο θεατή όποια Γνώση αυτή 
θέλει· το διαδίκτυο όμως απαντά προσωπικά στο χρήστη του, προσφέροντάς του τη 
γνώση που αυτός ζητά. Είναι σαν τον Παντογνώστη Θεό που απαντά προσωπικά στου 
καθενός την προσευχή.  

Οι φυσικές επιστήμες, με την έρευνα και την εκπαίδευση αυξάνουν τη φυσική 
ελευθερία του ατόμου. Η ανακάλυψη της φωτιάς επέτρεψε την επιβίωση σε όλη σχεδόν 
την επιφάνεια της γης, η ανακάλυψη του τροχού μείωσε δραστικά τις τριβές, ενώ η 
αντιμετώπιση της βαρύτητας, με την άνωση στα αερόστατα, την αεροδυναμική στα 
αεροπλάνα και την ορμή στους πυραύλους, επέτρεψε τη φυγή από την επιφάνεια της γης. 
Οι φυσικές επιστήμες μας παρέχουν τη δυνατότητα όχι βέβαια να παραβιάζουμε τους 
φυσικούς νόμους, αλλά να τους αντισταθμίζουμε προς όφελος της αισθητής ελευθερίας 
μας. Τι συνέπειες όμως έχουν πάνω στην κοινωνική ελευθερία; Θα το συζητήσουμε στα 
επόμενα. 

Κοινωνική Ελευθερία 

Ενώ η νοητή ελευθερία αφορά σε ένα μόνον άνθρωπο, τις δυνατότητές του 
δηλαδή να επιλέγει ένα δικό του σκοπό, η κοινωνική ελευθερία αφορά περισσότερο στις 
σχέσεις δύο ή περισσότερων ανθρώπων. 

 Η κοινωνία επιβάλλει περιορισμούς στα άτομα που την απαρτίζουν. Επιβάλλει 
ένα «πρέπει να» ή «επιβάλλεται» και ένα «πρέπει να μη» ή «απαγορεύεται». Το 
κοινωνικό «μπορώ» είναι το «επιτρέπεται» και βρίσκεται μεταξύ του «επιβάλλεται» και 
του «απαγορεύεται», μεταξύ του «πρέπει να» και του «πρέπει να μη». Όταν ζητάμε την 
άδεια («μπορώ να καθίσω;») αυτό ακριβώς ρωτάμε: «επιτρέπεται;». Αυτό που ο καθένας 
μας προσλαμβάνει ως «πρέπει» είναι το «θέλω» της κοινωνίας. 

Η Γνώση, ιδιαίτερα οι φυσικές επιστήμες, αναφέρθηκε ότι αυξάνει την ελευθερία 
του ανθρώπου. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό αγκάθι. Η Γνώση επιβάλλει κατανομή της 
εργασίας. Όπως θα συζητήσουμε παρακάτω, ή κατανομή της εργασίας συνεπάγεται 
αφενός αύξηση της ελευθερίας και αφετέρου αύξηση της εξάρτησης, που είναι το 
αντίστροφο της ελευθερίας. Για παράδειγμα, η ανακάλυψη της φωτιάς σήμανε τη 
δυνατότητα να εγκατασταθεί ο άνθρωπος σχεδόν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος 
πάνω στη γη. Σήμανε όμως επίσης ότι έγινε η πρώτη κατανομή της εργασίας. Για να μη 
σβήσει η φωτιά, μια και το άναμμά της δεν ήταν καθόλου εύκολο, έπρεπε κάποιος να τη 
φροντίζει. Οι γυναίκες λοιπόν, ως πιο αδύναμες μυϊκά, έμεναν στο κατάλυμά τους και 
φύλαγαν μια πολύ μικρή φωτίτσα, ένα καντηλάκι, που καίει ελάχιστο λαδάκι, στο πιο 
ασφαλές, γερό (ιερό) μέρος της κατοικίας τους, εκεί όπου φυλάνε σήμερα οι άνθρωποι τα 
στεφάνια τους. Μαζί πρόσεχαν και τα παιδιά τους. Οι άνδρες, μυϊκά ικανότεροι, έβγαιναν 
να κυνηγήσουν την τροφή τους (ή, αργότερα, να καλλιεργήσουν τη γη, να βοσκήσουν τα 
ζωντανά τους, να επεξεργασθούν τα προϊόντα τους, να φυλάνε τα αγαθά τους για να μην 
τους τα πάρουν οι άλλοι ή, αντίθετα, για να αρπάξουν τα αγαθά των άλλων κλπ). Μ΄ αυτό 
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τον τρόπο, ο προσπορισμός τροφής έγινε πιο αποδοτικός, αφού συντελούνταν από τους 
μυϊκά ισχυρούς άνδρες, ενώ εξασφαλίζονταν καλύτερα η φωτιά και τα παιδιά. Άρχισε 
όμως ταυτόχρονα η εξάρτηση των ανδρών από τις γυναίκες και των γυναικών από τους 
άνδρες. Αυτή η εξάρτηση, ανάλογα με την εξέλιξη της κοινωνίας απέβαινε άλλοτε υπέρ 
των ανδρών και άλλοτε υπέρ των γυναικών. Αυτό το «υπέρ» σημαίνει το ποιανού η 
ελευθερία της βούλησης γινόταν κατευθυντήριος σκοπός για το ζεύγος των 
αλληλεξαρτώμενων ατόμων. 

Όταν βελτιώθηκε η τεχνολογία στο κυνήγι και στην καλλιέργεια της γης, άρχισε η 
παραγωγή τροφής, με επιβολή περιορισμών στη διατροφή και στη γενετήσια επαφή. Το 
προπατορικό αμάρτημα και η χρήση φύλλων συκιάς για να καλύψουν τα γεννηγτικά τους 
όργανα συμβολίζουν αυτούς τους περιορισμούς. Για να μη διαλυθεί η περιουσία, έπρεπε 
μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη της να είναι γνωστό, παραδεκτό από όλους, σε ποιον 
ανήκει. Καθώς ο πατέρας του καθενός είναι άγνωστος, αλλά γνωστή είναι η μητέρα, η 
περιουσία μεταβιβάζεται από μητέρα σε κόρη κι από κόρη σε εγγονή. Για να μη μείνει 
στην περιοχή κανένας γιος που θα διεκδικούσε την περιουσία, έπρεπε να απομακρυνθεί 
και προπάντων να μη ζευγαρώσει με τη μητέρα του. Σ΄ αυτή τη φάση επικρατεί η 
μητριαρχία. Η δημιουργία «περιουσίας», καλλιεργημένης γης και κοπαδιών ζώων, 
έμοιαζε να λύνει το πρόβλημα της εξασφάλισης τροφής, αλλά έφερε τη βία.  

 Τα ζώα σκοτώνουν το ένα το άλλο μόνο για άμυνα ή για τροφή∙ κάθε άλλος φόνος 
στα ζώα είναι ατύχημα. Αυτό δεν εμποδίζει βέβαια να σκοτώνουν για τροφή περισσότερα 
θηράματα από όσα πρόκειται να φάνε, όπως όταν οι λύκοι επιτίθενται στο κοπάδι τα 
πρόβατα ή μια αλεπού μπαίνει μέσα στο κοτέτσι. Τα ομοειδή ζώα όμως αποφεύγουν την 
αναμέτρηση μεταξύ τους ως το θάνατο. Δεν διακινδυνεύει κανείς τη ζωή του για να 
αποκτήσει ως τροφή το σώμα του άλλου που είναι ισοδύναμος. Εξάλλου, η συμβίωση 
στο κοπάδι έχει επιτύχει την αμοιβαία αναγνωρισιμότητα και ανοχή των μελών του.  
Όταν υπάρχει όμως κτήμα, κοπάδι, κεφάλαιο που αναπαράγεται και από τον τόκο του 
τρέφεται κάποιος, χωρίς να θίγεται η περιουσία, τα πράγματα αλλάζουν. Αξίζει τότε να 
διακινδυνεύσει κάποιος τη ζωή του για να εξασφαλίσει τη διατροφή ολόκληρης της ζωής 
του. Η ανάπτυξη μέσων παραγωγής λοιπόν έφερε τη βία. Στη βία οι άνδρες είναι 
ικανότεροι από τις γυναίκες, ως μυϊκά ισχυρότεροι. Και οι κλέφτες και οι υπερασπιστές 
της περιουσίας είναι άνδρες. Στις συγκρούσεις που ακολουθούν, όποιος κι αν νικήσει, το 
αποτέλεσμα είναι ίδιο: Η περιουσία περνάει στα χέρια των ανδρών. Για να μη διαλυθεί 
μετά το θάνατό τους, πρέπει να κληροδοτηθεί σε κάποιον άλλον άνδρα, που θα είναι 
αποδεκτός ως γιος και δικαιωματικά κληρονόμος του ιδιοκτήτη της. Ο κύριος τρόπος γι΄ 
αυτό είναι κάθε γυναίκα να έχει έναν, και μόνον έναν, επιβήτορα, έτσι που να είναι 
αποδεκτό ότι τα παιδιά της είναι τέκνα του μοναδικού άνδρα της. Η βία έφερε την 
πατριαρχία και την υποδούλωση των γυναικών στους άνδρες, αλλιώς δεν έμενε τρόπος 
στις γυναίκες να επιβιώσουν. Καθώς η περιουσία ανήκε πια στους άνδρες, αφού μόνον 
αυτοί μπορούσαν να την αποκτήσουν και να την υπερασπιστούν, οι γυναίκες ήταν πια 
πλήρως εξαρτημένες από τους άνδρες τους. Στη μητριαρχία οι γυναίκες ήταν μητέρες 
των παιδιών τους και οι άνδρες επιβήτορές τους. Στην πατριαρχία οι γυναίκες έγιναν 
μητέρες των παιδιών του μοναδικού ανδρός τους.  
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Η εξάρτηση ανθρώπου από άνθρωπο συνεχίζει να αυξάνεται. Όταν περνάει η 
ανθρωπότητα στη φάση της επεξεργασίας και ανταλλαγής των πρωτογενών προϊόντων, 
φυτικής και ζωικής τροφής, η βία κλιμακώνεται και αρχίζει η δουλεία, η απόλυτη 
εξάρτηση κάποιων από άλλους. Πάνω στη μάχη, ο ηττημένος, ο αιχμάλωτος, αλωμένος 
στην αιχμή του δόρατος του νικητή, προτιμά να γίνει δούλος παρά να πεθάνει. 
Μεγαλόθυμος ο νικητής τού χαρίζει τη ζωή για να τον κάνει δούλο του, να εργάζεται γι΄ 
αυτόν ή να τον πουλήσει σαν αντικείμενο. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος προτιμά να γίνει 
δούλος παρά να πεθάνει. Αλλάζουν τα πράγματα βέβαια όταν διαφανεί η πιθανότητα μιας 
απελευθέρωσης, όταν π.χ. η προσπάθεια για φυγή από τη δουλεία φαίνεται να έχει 
πιθανότητες επιτυχίας, έστω και αν οι πιθανότητες θανάτου, αν η προσπάθεια αποτύχει, 
είναι κι αυτές σημαντικές.  

Η εξάρτηση γιγαντώνεται. Ο παραδοσιακός πατριαρχικός γάμος, που σήμαινε 
απαίτηση της κοινωνίας η γυναίκα να έχει ένα και μόνον ένα μόνιμο ερωτικό σύντροφο, 
είναι πια σήμερα αναχρονιστικός. Στηριζόταν σε δύο σαφείς βάσεις: Οι άντρες 
εργάζονταν σαν ενεργά μέλη της κοινωνίας με διαφορετικό ρόλο ο καθένας, ενώ οι 
γυναίκες έμεναν στο σπίτι με ομοιόμορφο για όλες τους ρόλο, εκείνο της μητέρας, 
εστιάδας (φύλακος της φωτιάς να μη σβήσει) και συζύγου. Η δεύτερη βάση ήταν η 
ανάγκη να τεκμηριώνεται η πατρότητα, με την κοινωνική μαρτυρία στα «μυστήρια» του 
γάμου και της ονοματοδοσίας, ώστε να είναι σαφές ποιος κληρονομεί τον πατέρα. Οι όροι 
στη συνέχεια αλλάζουν. Η γυναίκα εργάζεται πλέον και αποτελεί ενεργό μέλος της 
κοινωνίας με δραστηριότητες εξίσου ποικίλες όπως και ο άνδρας. Και η πατρότητα 
τεκμηριώνεται πια αντικειμενικά, εργαστηριακά, με εξέταση του DNA, χωρίς την ανάγκη 
του κοινωνικού γάμου. Η ζήτηση της ηδονής όμως είναι εξίσου μεγάλη για άνδρες και 
γυναίκες. Η απεμπλοκή της συνουσίας από την τεκνοποιία με τα αντισυλληπτικά, την 
έκτρωση, τη δυνατότητα τεχνητής γονιμοποίησης κλπ, εξίσωσε της γυναίκες με τους 
άνδρες σ΄ αυτό τον τομέα. Ο παραδοσιακός γάμος έχει κλονισθεί καίρια. Στις ΗΠΑ 
περίπου τα μισά από τα νεότερα ζευγάρια χωρίζουν, ενώ η μοιχεία δεν αποτελεί πια 
αδίκημα. Αντέχει όμως ακόμη ο γάμος. Υπάρχει η αμοιβαία εξάρτηση του ενός από τον 
άλλον σε ένα ζευγάρι, και μάλιστα σε όρους όχι οικονομικούς, όχι στα πλαίσια του 
κοινωνικού δηλαδή, αλλά του νοητού Εγώ. Και αυτή η αμοιβαία αλληλεξάρτηση, που 
λέγεται αγάπη, παραμένει μια ισχυρή άμυνα, ίσως η μόνη, απέναντι στην κάθε είδους 
εξάρτηση του κάθε μέλους από τη λοιπή κοινωνία. Θα επανέλθουμε για το γάμο 
αργότερα (βλ. Γάμος και Παραλλαγές). 

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, με όλη τη σοφία τους ελάχιστα ενοχλήθηκαν από την 
ύπαρξη της δουλείας. Την θεωρούσαν αυτονόητα αναγκαία. Βέβαια ο Σόλων ο Αθηναίος 
κατάργησε τη δουλεία των Αθηναίων για χρέη. Ο Ευριπίδης είδε το πρόβλημα και στις 
τραγωδίες του υπάρχει κατά κανόνα ένας δούλος, που συμβάλλει ενεργά στην πλοκή της 
υπόθεσης, δείχνοντας έτσι πως είναι μέλος της κοινωνίας. Ο Αριστοτέλης επίσης 
ασχολήθηκε με το πρόβλημα και θεώρησε τη δουλεία αναγκαίο κακό, που θα εξέλειπε 
όταν θα βρισκόταν άλλος τρόπος για να συντελούνται οι δουλειές που κάνουν οι δούλοι. 
(Αν κάθε όργανο μπορούσε, κατά διαταγή, να εργασθεί μόνο του, αν η σαΐτα του αργαλειού 
μπορούσε να υφάνει μόνη της, αν το δοξάρι μπορούσε να κινήσει μόνο επάνω στη λύρα, οι 
επιχειρηματίες δεν θα είχαν ανάγκη από εργάτες ούτε οι αφέντες από δούλους, 
Αριστοτέλης, Πολιτικά). Βέβαια, παρά τη λογική του, ο Αριστοτέλης διεψεύσθηκε. Η 
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δυνατότητα αυτοματισμού, χωρίς την ανάγκη της σωματικής ή και πνευματικής εργασίας 
έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω της αναπτυγμένης τεχνολογίας. Όμως, παράλληλα 
αυξήθηκαν και οι επιθυμίες, τα «θέλω» των ανθρώπων, έτσι που, παρά την αύξηση του 
«μπορώ» τους, η ελευθερία μας μάλλον έχει μειωθεί. Σήμερα υπάρχει ανάγκη να 
εργάζονται στην κοινωνία όχι μόνον οι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες, όλοι μάλιστα με 
συνθήκες σημαντικής υποτέλειας. Η δουλεία αναπτύχθηκε πάρα πολύ στους Ρωμαϊκούς 
ιδιαίτερα χρόνους, ώσπου το κόστος της συντήρησης των δούλων υπερέβηκε το κέρδος 
από το έργο που πρόσφεραν. Τότε δεν έμενε παρά ένα ηθικό λάκτισμα, σαν καταλύτης, 
για να καταργηθεί  η δουλεία. Ο Χριστιανισμός, δια του Παύλου διακήρυξε πως «οὐκ ἔνι 
Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ  θῆλυ, πάντες 
γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»14. Η δουλεία καταργήθηκε, όχι όμως και η 
εξάρτηση. Ως τις μέρες μας οι προλετάριοι εξαρτώνται από τους καπιταλιστές και τα 
φτωχά και αδύναμα κράτη από τα πλούσια και ισχυρά. Ωστόσο, από την αρχαιότητα ως 
σήμερα, εξαρτώνται εξίσου και οι ισχυροί και πλούσιοι από τους ασθενείς και φτωχούς 
για να επιβιώνουν. Στο ερώτημα: «αν δεν υπάρχουν πλούσιοι, ποιος θα δίνει δουλειά 
στους φτωχούς για να ζουν;» υπάρχει η απάντηση: «και αν δεν υπάρχουν οι φτωχοί, ποιος 
θα δουλεύει για να ζουν οι πλούσιοι;». Το πραγματικό ερώτημα είναι: ποιος έχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής, με βάση το σκοπό τίνος ενεργεί ενιαία το ζευγος 
κυρίαρχων και υποδούλων;  

Από τις τρεις όψεις της ελευθερίας, τη νοητή (ελευθερία της βούλησης), την 
αισθητή και την κοινωνική, η ελευθερία της βούλησης είναι η σημαντική, καθώς αυτή 
είναι που μας ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα και αυτή είναι που τελικά ορίζει ποιος είναι 
ελεύθερος και ποιος δούλος. 

Τι είναι όμως η κοινωνική ελευθερία και η εξάρτηση; Η εξάρτηση είναι το 
αντίστροφο της ελευθερίας: Δεν υπάρχει κοινωνική ελευθερία χωρίς εξάρτηση. Η 
εξάρτηση είναι συγχρόνως ένα στήριγμα. Ή για να το πούμε κάπως μαθηματικά,                                                                                                                                              

   

που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση, τόσο μικρότερη είναι η ελευθερία. 
Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς εξάρτηση. Αν κρέμομαι, είμαι εξαρτημένος δηλαδή, από 
ένα σχοινί, αυτό είναι η εξάρτησή μου. Αν το κόψω, δεν ελευθερώνομαι. Αντίθετα, 
γίνομαι ξεκρέμαστος και πέφτω στο κενό. Φαίνεται σε ένα σχήμα (εικ. 9). Δείχνει αυτή η 
αντίληψη, ότι αν υπάρχουν δύο παράλληλες εξαρτήσεις, η ελευθερία αυξάνεται, διότι, αν 
κοπεί η μία, εξακολουθεί η στήριξη στην άλλη.  Μαθηματικά αυτό εκφράζεται με τον 
τύπο:  
 
 
 
 
 

 

Εξάρτηση   = 
1 

Ελευθερία 

Συνολική Ελευθερία = 
1 

Εξάρτηση Α 

1 

Εξάρτηση Β 
+ 

1 

Συνολική Εξάρτηση 
= 
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Αντίθετα, αν οι δύο εξαρτήσεις είναι στη σειρά, η συνολική ελευθερία μειώνεται∙ 
οποιαδήποτε από τις δύο και αν κοπεί, ακολουθεί πτώση στο κενό: 
      
 
 

 

Οι τύποι αυτοί σημαίνουν ότι όσο περισσότερες παράλληλες εξαρτήσεις 
υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία, ενώ όσο περισσότερες εξαρτήσεις είναι 
στη σειρά, τόσο πιο περιορισμένη είναι η ελευθερία.  

Όπως οι ανθρωπιστικές επιστήμες δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθεί η νοητή 
ελευθερία του ατόμου, και οι φυσικές επιστήμες την αισθητή,  έτσι και οι κοινωνικές 
επιστήμες μπορούν (ισχυρίζομαι) να προαγάγουν την κοινωνική ελευθερία του. Η γνώση 
των νόμων της Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να αποτρέψει 
δυσάρεστες εξελίξεις. Δυστυχώς δεν είναι συνηθισμένο όσοι έχουν την εξουσία να 
διαθέτουν επαρκή γνώση των νόμων της ιστορίας. Το ίδιο οι οικονομικές επιστήμες 
παράγουν γνώση που μπορεί να συμβάλει στην ελευθερία των ανθρώπων. Οι κοινωνικοί 
νόμοι δεν είναι δυνατό να παραβιάζονται, αφού στηρίζονται στη συμπληρωματική 
συμβίωση ατόμων που υπακούουν στους απαραβίαστους φυσικούς και ψυχολογικούς 
νόμους. Είναι όμως δυνατό να αντισταθμίζονται με κατάλληλες αποφάσεις των πολιτών 
στη βάση της γνώσης που παρέχεται από τις κοινωνικές επιστήμες (όπως οι φυσικές 

Απλή 

Εξάρτηση 
 Στη σειρά  Παράλληλη 

Εικόνα 9. Τρόποι εξάρτησης. Στην απλή εξάρτηση υπάρχει μία απειλή. Στη διπλή 
εξάρτηση στη σειρά υπάρχει διπλή απειλή. Στην παράλληλη εξάρτηση η απειλή είναι 
μισή.  

=    Συνολική Εξάρτηση    = 
1 

Συνολική Ελευθερία 
Εξάρτηση Α  +  Εξάρτηση Β 
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επιστήμες μπορούν να αντισταθμίζουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν στους 
ανθρώπους οι φυσικοί νόμοι). Το έλλειμμα κοινωνικής επιστήμης που παρατηρείται στις 
μέρες μας συγκριτικά με την περίσσεια φυσικής επιστήμης είναι που έχει δημιουργήσει 
την αβάσταχτη δουλεία των ημερών μας. Η «παγκοσμιοποίηση», προϊόν της 
επιστημονικής προόδου στις δυνατότητες επικοινωνίας με τα νέα μέσα, έχει γίνει κατάρα, 
ενώ θα μπορούσε να είναι μια ευλογία, αν συνοδευόταν από καλύτερη γνώση και 
εφαρμογή νέων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ο ιστορικός υλισμός καθιέρωσε την 
ιστορική επιστήμη. Δεν αρκείται στην περιγραφή και τεκμηρίωση των όσων έγιναν, και 
την αναζήτηση των αιτίων τους, όπως θεμελίωσαν ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. 
Διατύπωσε νόμους που ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη – κι αυτό είναι πια από όλους 
παραδεκτό, έστω και αν αυτοί οι νόμοι δεν ερμηνεύουν τα πάντα. Έκανε ένα τεράστιο 
βήμα, αλλά ξεπεράστηκε. Απέδειξε ότι η ιστορία ακολουθεί νόμους, που οι ιστορικοί 
επιστήμονες μένει να ανακαλύψουν, έστω και αν οι νόμοι που ο ίδιος ο ιστορικός υλισμός 
διατύπωσε δεν ισχύουν πλήρως ή δεν επαρκούν. Χρειάζεται νέα επανάσταση στις 
κοινωνικές επιστήμες, για να αντισταθμισθούν οι ανεπιθύμητες πρακτικές συνέπειες από 
την πρόοδο των φυσικών επιστημών.   

Πριν τελειώσουμε τις σκέψεις για την ελευθερία, καλό είναι να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η φυσική σημασία του «μπορώ», το «δύναμαι», απαντά εξίσου 
στον άνθρωπο και στα ζώα. Το ίδιο και το «θέλω». Η ελευθερία της βούλησης όμως 
υπάρχει μόνο στον άνθρωπο, αφού μόνον αυτός μπορεί να επιλέγει δικό του σκοπό, 
επειδή μόνον αυτός μπορεί να αναπτύσσει δευτεροβάθμια εξαρτημένα αντανακλαστικά. 
Και η κοινωνική σημασία του «μπορώ», το «πρέπει», το «επιτρέπεται» και το 
«απαγορεύεται», είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αφού μόνον αυτός έχει 
κοινωνία. Μ΄ άλλα λόγια, τα ζώα δεν έχουν ούτε ηθική ούτε αρετή ούτε ελευθερία. Η 
όποια «ελευθερία» τους περιορίζεται μόνο από το φυσικό «δύναμαι», χωρίς να υπάρχει 
κοινωνικό «απαγορεύεται» ή «επιβάλλεται». Είναι ωστόσο προφανές ότι και η ελευθερία 
του αισθητού και του κοινωνικού Εγώ δεν είναι απεριόριστη.  

Από τη συζήτηση που έχει γίνει ως τώρα, μπορεί να ανακύψει το ερώτημα: από 
τις τρεις όψεις του Εγώ, ποια έχει ιεραρχική προτεραιότητα; Από την απάντηση στο 
ερώτημα, μπορεί να προκύψει μια απάντηση και για το άλλο συναφές ερώτημα: από τις 
τρεις αντίστοιχες όψεις της ελευθερίας, ποια έχει ιεραρχική προτεραιότητα; Το τρίλημμα 
είναι ψευδές. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Αν υπήρχε, θα ήταν ανελευθερία. Το νοητό Εγώ δεν 
μπορεί να υπάρχει χωρίς το αισθητό Εγώ. Απ΄ αυτό εξαρτάται. Αντιστοιχεί το νοητό Εγώ 
στη λειτουργία του φλοιού του Εγκεφάλου, που είναι μέρος του αισθητού Εγώ. Ωστόσο, 
το νοητό Εγώ είναι που δίνει διαταγές στο αισθητό Εγώ, πώς να συμπεριφερθεί. Διαταγές 
που είτε προκύπτουν ως απάντηση σε ερεθίσματα από το περιβάλλον είτε και γεννιόνται 
από το ίδιο το αισθητό Εγώ, ενείδει ταλάντωσης. Δεν κατευθύνονται όλες οι λειτουργίες 
του αισθητού Εγώ από τη νόηση. Κατευθύνονται εκείνες που τελικά έχουν σημασία στην 
κοινωνία, στο αισθητό Εγώ. Το αισθητό Εγώ πορεύεται στις ατραπούς που χαράζει το 
νοητό Εγώ. Είναι όπως στο συρμό από κάμπιες που παρατηρούνται στους πευκώνες στην 
αρχή της Άνοιξης. Όλος ο συρμός ακολουθεί την πορεία που χαράσσει η πρώτη κάμπια 
του συρμού. Τη διαταγή για κίνηση όμως τη δίνει η τελευταία. Αυτή είναι ο 
βηματοδότης. Ως προς το κοινωνικό Εγώ, αναφέρθηκε ήδη πώς ανταλλάσσοντας λέξεις 
μεταξύ πολλών ατόμων αναπτύσσονται έννοιες περίπου κοινές σε όλους. Χωρίς την 
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ύπαρξη του κοινωνικού Εγώ, την επικοινωνία με άλλους στην ίδια κοινωνία, η νοητική 
ανάπτυξη του καθενός, θα ήταν αδύνατη, όπως θα ήταν αδύνατη η ανάπτυξη της 
κοινωνίας αν δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της διαμέσου του 
λόγου.  

Το αισθητό Εγώ κινείται στα περιοριστικά πλαίσια των φυσικών νόμων, έστω και 
αν οι φυσικές επιστήμες διευρύνουν τις επιλογές του μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια. Το 
κοινωνικό Εγώ κινείται στα περιοριστικά πλαίσια των κοινωνικών νόμων, που είναι το 
ίδιο απαράβατα όσο και οι φυσικοί, έστω και αν οι κοινωνικές επιστήμες διευρύνουν τις 
επιλογές μέσα τους. Το νοητό Εγώ όμως κινείται μέσα στη φαντασία που δεν 
περιορίζεται από κανένα νόμο, αν και υπάρχουν επιλογές που διευρύνονται από την 
παιδεία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή, αντίστροφα συρρικνώνονται από την πλύση 
εγκεφάλου. 

 

Ισότητα 

Υπάρχει πολλή συζήτηση σήμερα για την ελευθερία. Όχι άδικα. Η Γαλλική 
Επανάσταση όμως είχε σύμβολό της την τριάδα Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη 
(Liberté, Egalité, Fraternité). Παραδόξως ελάχιστα ακούονταν τα τελευταία χρόνια για 
την ισότητα, ιδίως μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Μόλις σχετικά πρόσφατα 
άρχισε να ξανασυζητείται το θέμα της ισότητας από ποικίλους ερευνητές15. Κι όμως η 
ανισότητα φαίνεται να είναι αιτία πολλών δεινών. Από την άλλη είναι και κίνητρο 
προόδου.  Υπάρχει άραγε κάποιο Αριστοτελικό «μέσον» που είναι το άριστο επιθυμητό; 
Θα εξετάσω το ζήτημα της ισότητας πρώτα από φυσική σκοπιά, έπειτα από ψυχολογική, 
και μάλιστα σε σχέση με τις 3 υποστάσεις του Εγώ, θα συζητήσω την ανισότητα σαν 
κίνητρο για πρόοδο, αλλά και για καταστροφή και εντέλει τη σχέση της με την ελευθερία.  

 

Φυσική σκοπιά 

Στη φυσική, η ισότητα σημαίνει χαμηλή εντροπία και δεν συνεπάγεται αλλαγές. 
Υπάρχει μόνο στο απόλυτο μηδέν που έχει μηδενική εντροπία, δηλαδή απόλυτη τάξη. 
Τίποτε εκεί δεν κινείται και, ενώ η προσέγγισή του είναι δυνατή, η επίτευξή του είναι 
αδύνατη. Η υψηλή εντροπία επιφέρει αναδιάταξη. Τα πάντα που βρίσκονται σε υψηλή 
εντροπία τείνουν προς την επίτευξη μιας ισορροπίας με την πιο χαμηλή δυνατή εντροπία. 
Στην κοινωνία η άριστη (ελάχιστη) εντροπία (σταθερή περίοδος) σημαίνει κοινωνική 
στασιμότητα.  

Οι άνθρωποι είναι δέσμιοι των φυσικών και βιολογικών νόμων. Οι φυσικές 
επιστήμες βρίσκουν τον τρόπο να αντιρροπηθούν ως ένα βαθμό οι φυσικοί νόμοι. Η 
ιατρική π.χ. αντισταθμίζει ως ένα όριο τη φυσική φθορά, ενώ η ανισότητα αυξάνει την 
πρώιμη θνησιμότητα16. Αυτό απαιτεί εξειδίκευση, κατανομή του έργου σε πολλά άτομα. 
Η λειτουργία της κοινωνίας αποτελείται από ρόλους. Σε μια ιδανική κοινωνία οι ρόλοι 
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συνδέονται άριστα μεταξύ τους, με στόχο την άριστη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτή 
είναι μια κατάσταση με ελάχιστη εντροπία. Η πρόοδος των φυσικών επιστημών 
δημιουργεί νέες δυνατότητες και περισσότερη εξειδίκευση των μελών μιας κοινωνίας.  
Όσο εξειδικεύονται όμως οι άνθρωποι, απαιτούν αναδιάταξη των κοινωνικών ρόλων, 
δημιουργία νέων, τροποποίηση ή κατάργηση παλιών κλπ.  Αίρεται έτσι η παγιωμένη 
ισορροπία κι αυτή με τη σειρά της αυξάνει την κοινωνική εντροπία. Οι κοινωνικές 
επιστήμες μπορούν να βρουν τους νόμους που διέπουν τη νέα κοινωνία. Οι παλιοί θεσμοί 
(συντηρητισμός) μένουν συνεπείς με το παρελθόν και αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή με 
κάθε μέσο. Οι ανισότητες αυξάνονται, χάρη στην εξειδίκευση που επιβάλλουν οι φυσικές 
επιστήμες, μαζί και η εντροπία. Αν δεν γίνει η κατάλληλη αλλαγή (προοδευτική στάση, 
συνέπεια με το παρόν) με το λόγο, θα γίνει με τη βία, όταν οι ανισότητες (η εντροπία) 
αγγίξουν κάποια κρίσιμη τιμή. Η βία έχει άγνωστη έκβαση όταν αρχίζει, πάντα 
όμωςεπιφέρει καταστροφές μαζί με αλλαγή κατάστασης που μπορεί να είναι ένα νέο 
σύστημα που παρέχει στα άτομα περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία και περισσότερη ή 
λιγότερη ισότητα. Στην πράξη η παγίωση της νέας κατάστασης απαιτεί μέτρα για να μην 
πισωγυρίσει κι αυτό σημαίνει αυταρχισμό ίδιο με εκείνον που προϋπήρχε με σκοπό τότε 
να μη γίνει η αλλαγή που τελικά συντελέσθηκε.  

 

Ισοτητα στις τρεις υποστάσεις του Εγώ 

Το αισθητό και το νοητό Εγώ είναι μοναδικά. Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι άνθρωποι, 
πολύ περισσότερο δύο ίσοι άνθρωποι. Από  την άποψη του αισθητού Εγώ,  ένας είναι πιο 
δύνατος από άλλους, ο άλλος πιο ευφυής, ο άλλος πιο όμορφος κοκ. Καθένας είναι 
προικισμένος διαφορετικά από όλους τους άλλους. Οι διαφορές τους μπορεί να τους 
προσφέρουν προνόμια έναντι άλλων. Ο μυϊκά πιο ισχυρός στην πρωτογονη κοινωνία, π.χ. 
είναι ικανότερος στο κυνήγι από τους άλλους και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να 
επιβιώσει. Ωστόσο, η εκπαίδευση και η άσκηση μπορούν να αυξήσουν τις ικανότητες του 
καθενός και να αντισταθμίσουν τη φυσική (αισθητή) μειονεξία. Χτυπητά παραδείγματα 
είναι οι S. Hawking, W. Schäuble και πολλοί άλλοι. Παράλληλα, οι φυσικές επιστήμες, 
όπως αναφέρθηκε παρέχουν τη γνώση για το πώς να αντισταθμίζοναι οι φυσικοί νόμοι, 
προς όφελος των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών.  

Καθώς το νοητό Εγώ δεν είναι προσιτό σε κανέναν άλλον πλην του εαυτού του, 
δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με άλλο νοητό Εγώ. Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει 
ισότητα ούτε του αισθητού ούτε του νοητού Εγώ. 

   
Μένει το κοινωνικό Εγώ στο οποίο μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει ισότητα. 

Οι θεμελιώδεις ιδιότητες του κοινωνικού Εγώ είναι δύο. Μία είναι η ακεραιότητά του. 
Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω από έναν άλλον, πράγμα 
που ισχύει στο αισθητό Εγώ. Η άλλη είναι η αντικειμενικότητά του, που το κάνει να 
διαφέρει από το νοητό Εγώ, που είναι απόλυτα υποκειμενικό. Η ισότητα αφορά σε 
συγκεκριμένη παράμετρο. Ένα κιλό σίδερο είναι ίσο με ένα κιλό μπαμπάκι ως προς το 
βάρος τους, αλλά ως προς τίποτε άλλο.  Όλα τα κοινωνικά Εγώ γεννήθηκαν με κοινή 
κοινωνική διαδικασία. Τη στιγμή της αρχής των κοινωνικών Εγώ, όταν εισέρχονται σε 
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μια κοινωνία, είναι όλα ίσα. Στην πορεία της ζωής τους μπορεί να εξελιχθούν ίσα ή 
άνισα. Η ισότητά τους αφορά σε τρεις κυρίως τομείς: Ισοπολιτεία, ισονομία και ισηγορία. 
Συζητήσιμος είναι και ένας τέταρτος τομέας, η ισομοιρία. Όπως έλεγε ο J. J. Rousseau, 
«ο άνθρωπος γεννήθηκε λεύτερος και παντού είναι σιδεροδέσμιος». 

  
Ισοπολιτεία, δηλαδή ίσα πολιτικά δικαιώματα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όταν 

<40% των ψήφων μπορούν να αποτελούν >50% της βουλής, τα δικαιώματα των Ελλήνων 
δεν είναι ίσα. Το ίδιο ισχύει όταν αποκλείονται από τη βουλή κόμματα με ποσοστά <3%. 
Η εκλογή των βουλευτών με κλήρο, όπως γινόταν στην (μόνη γνήσια) αρχαία Αθηναϊκή 
δημοκρατία, είναι η μόνη εγγύηση της γνήσιας μεταφοράς των βουλήσεων του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων. Θα το ξανασυζητήσουμε. Ισονομία, ισοτητα απέναντι στο νόμο, 
επίσης δεν υπάρχει. Ο πλούσιος π.χ. μπορεί να σύρει στα δικαστήρια το φτωχό. Αν χάσει 
τη δική, αντέχει να πληρώσει· ο φτωχός όμως δεν αντέχει. Εξάλλου, ο πλούσιος μπορεί 
να πληρώσει ένα «μεγαλοδικηγόρο», που ο φτωχός βέβαια δεν μπορεί. Επομένως, 
τουλάχιστον όταν είναι περίπου ίσες οι πιθανότητες να κερδηθεί μια δίκη, ο πλούσιος θα 
προχωρήσει, ενώ ο φτωχός θα την αποφύγει. Αυτά σε νόμιμες καταστάσεις, διότι το 
ενδεχόμενο διαφθοράς υπάρχει πάντοτε και δωροδοκίες μπορούν να κάνουν οι πλούσιοι, 
όχι οι φτωχοί. Η επέκταση του θεσμού των ενόρκων που εκλέγονται με κλήρο, θα 
μπορούσε ίσως να βοηθήσει. Όσο για την ισηγορία, στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, ημερήσιες εφημερίδες κλπ, έχουν εύκολη πρόσβαση οι 
επώνυμοι, ενώ οι κοινοί πολίτες είναι πρακτικά αποκλεισμένοι. Το διαδίκτυο είναι μια 
πρόοδος, που ακόμη όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο θα μπορούσε, εκτός από τις 
περιπτώσεις κινητοποιήσεων με σκοπούς τρομοκρατίας ή άλλης αναταραχής. Μπορεί 
όποιος θέλει να γράψει ο,τιδήποτε, αλλά πόσοι θα τον διαβάσουν; Μια κατάλληλη 
ταξινόμηση της εκφραζόμενης άποψης των πολιτών σε κάποιον ιστότοπο του διαδικτύου 
αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να βοηθήσει. Όσο για την ισομοιρία, αυτή δύσκολα μπορεί 
εφαρμοσθεί με μοίρασμα του πλούτου σε όλους, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

  
Ο χρόνος του καθενός μας χωρίζεται ανάλογα με τις 3 υποστάσεις του Εγώ μας. Ο 

χρόνος του αισθητού Εγώ αφορά σε εκείνο το ωράριο στο οποίο διεξάγονται οι 
φυσιολογικές λειτουργίες του, κυρίως ο ύπνος, και, σε νοσηρές καταστάσεις, στις οποίες 
ο χρόνος του αισθητού Εγώ μπορεί να καταλαμβάνει ολόκληρο το 24ωρο. Ο χρόνος του 
κοινωνικού Εγώ αφορά κυρίως στον επαγγελματικό χρόνο του καθενός και στις πολιτικές 
δραστηριότητές του. Και ο χρόνος του νοητού Εγώ αφορά στον ελεύθερο χρόνο, στη 
διάρκεια του οποίου καθένας προσπαθεί να υλοποιήσει τους σκοπούς και τις επιθυμίες 
του, απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα. Μακροχρόνιοι αγώνες των εργαζομένων πέτυχαν 
το 24ωρο των τριών οκταώρων, 8 ώρες ύπνο, 8 δουλειά, 8 ελεύθερες. Γιατί όμως 8:8:8; Ο 
χρόνος του αισθητού Εγώ είναι λίγ΄ ως πολύ υποχρεωτικός. Όλοι χρειάζονται περί τις 8 
ώρες για να ικανοποιήσουν τις φυσιολογικές ανάγκες τους και, αν δεν το κάνουν, δεν 
μπορούν να αποδώσουν στην κοινωνία τους, αρρωσταίνουν ή και πεθαίνουν. Πιο 
ευέλικτα είναι τα δύο άλλα ωράρια. Μακρότερος ελεύθερος χρόνος περιορίζει τον 
επαγγελματικό χρόνο, το άτομο δεν κερδίζει επομένως αρκετά χρήματα, που του είναι 
σχεδόν απαραίτητα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του νοητού χρόνου. Μακρότερος 
επαγγελματικός χρόνος μπορεί να εξασφαλίζει περισσότερα χρήματα, αλλά περιορίζει 
τον ελεύθερο χρόνο που διατίθεται για να υλοποιηθούν οι επιλογές της ελεύθερης 
βούλησης. Η ορθή κατανομή του χρόνου είναι αντικείμενο που πρέπει να ερευνάται από 
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τις κοινωνικές επιστήμες, και οι γνώσεις που προκύπτουν να εφαρμόζονται με στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο ελεύθερο ωράριο και τη μεγαλύτερη δυνατή ισότητα 
στο κοινωνικό ωράριο.  

 
Από τότε που άρχισε να σχηματίζεται η κοινωνία με κατανομή της σε ρόλους, που 

ολοένα γίνονται και πιο πολύπλοκοι με την πρόοδο των φυσικών επιστημών, υπάρχει 
σαφής ανισότητα των ρόλων στη δομή της κοινωνίας. Κάποιοι από τους ρόλους είναι 
ιεραρχικά ανώτεροι από άλλους. Ο ρόλος του βασιλιά είναι ανώτερος από του στρατιώτη, 
ο ρόλος του επενδυτή ανώτερος από του εργαζομένου και ο ρόλος του πλουσίου από του 
πένητα. Το «ανώτερος» σημαίνει μεγαλύτερη ικανότητα για υλοποίηση των επιλογών στο 
ελεύθερο (εξωεπαγγελματικό) ωράριο. Αυτή η αλληλοσυσχέτιση είναι που αποτελεί 
κίνητρο του καθενός να αναλάβει ιεραρχικά ανώτερο ρόλο. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις του 
καθενός προς τις απαιτήσεις του ρόλου που υπηρετεί είναι (ή οφείλει να είναι) ίσες για 
όλους. Είναι όπως στο θέατρο, όπου όποιος παίζει το ρόλο του βασιλιά είναι εξίσου 
υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του όπως και όποιος παίζει το 
ρόλο του στρατιώτη. Προφανώς, έξω από το θέατρο, έξω από το επαγγελματικό ωράριο, 
τα μέλη της κοινωνίας έχουν πλήρη ισότητα. Κι αυτή αφορά τελικά στη διαμόρφωση της 
δομής και λειτουργίας της κοινωνίας κατανεμημένης στους ρόλους της (ισοπολιτεία, 
ισονομία, ισηγορία).  

 
Να ένα παράδειγμα. Για το συμφέρον της η κοινωνία πρέπει να αναθέτει τους 

ρόλους της στα πιο κατάλληλα άτομα. Ένας ιδιοσυστασιακά ασθενικός τύπος δεν μπορεί 
να γίνει αχθοφόρος, ένας με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης δεν μπορεί να γίνει επιστήμονας 
και ένας ατάλαντος δεν μπορεί να γίνει μουσικός ή ζωγράφος. Δηλαδή οφείλει να γίνεται 
κατανομή των ρόλων σε όσους έχουν τις κατάλληλες σωματικές και πνευματικές 
προδιαγραφές, ευφυΐα, σωματική κατασκευή, εκπαίδευση κλπ (ιδιότητες αισθητού Εγώ), 
αλλά και τη σωστή βούληση, συναισθηματική νοημοσύνη, αφοσίωση, 
προσαρμοστικότητα κλπ (ιδιότητες νοητού Εγώ) που απαιτεί κάθε ρόλος. Μια τέτοια 
κατανομή ρόλων ονομάζεται αξιοκρατία. Αναξιοκρατία υπάρχει όταν δίνεται εξουσία 
(κράτος) σε άτομα με προσόντα άλλα από τις προσωπικές ικανότητές τους (τέτοια 
είναι π.χ. πλούτος, καταγωγή, κοινωνική τάξη κλπ). 

 
 

Η ανισότητα ως κίνητρο δεινών και προόδου 

Η επιδίωξη στόχων για τον καθένα δημιουργεί συνθήκες αγώνα των πολιτών. Οι 
αγώνες, με πρότυπο τους Ολυμπιακούς, είναι κυρίως δύο ειδών. Ανταγωνισμός, όπως 
στην πυγμαχία ή την πάλη, και άμιλλα (διαγωνισμός), όπως στα αγωνίσματα του στίβου 
(εικόνα 10). Οι λέξεις ανταγωνισμός και άμιλλα χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα, 
αλλά δεν είναι. Στην αρχική τους έννοια άμιλλα είναι η προσπάθεια για υπεροχή ανάμεσα 
σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσμα και ιδίως που 
διεκδικούν την πρώτη θέση με κίνητρα κυρίως ηθικά. Ανταγωνισμός είναι η προσπάθεια 
ανάμεσα σε δύο συνήθως πρόσωπα να επικρατήσει ο ένας πάνω στον άλλον. 

Υπάρχουν βέβαια και μικτά αγωνίσματα, με συνεργασία, όπως στη 
σκυταλοδρομία. Στον ανταγωνισμό κάποιος αγωνίζεται εναντίον ενός άλλου. Νίκη του  
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ενός είναι ή ήττα του άλλου. Στην άμιλλα, διάφοροι, μπορεί και ένας μόνος του, 
αγωνίζονται εναντίον κοινού στόχου, ύψους, μήκους, χρόνου κλπ, χωρίς να ενεργούν 
εναντίον κάποιου άλλου. Υπάρχει νικητής, αυτός που είχε την καλύτερη επίδοση. Δεν 
υπάρχει όμως ηττημένος, αν πέτυχε το δικό του στόχο. Ηττημένος είναι μόνον όποιος δεν 
πέτυχε το στόχο του.  Όποιος τερμάτισε στο Μαραθώνιο δεν είναι ηττημένος, έστω και 
αν δεν είναι ο πρώτος. Μπορεί ακόμη και να ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ, το 
προσωπικό του ή της πατρίδας του το ρεκόρ. Η εποπτεύυσα αρχή φροντίζει να μη 
μετατραπεί η άμιλλα σε ανταγωνισμό, να μη βάλει π.χ. ένας δρομέας τρικλοποδιά σε 
κάποιον άλλο διαγωνιζόμενο. Φροντίζει ακόμη για ισότητα στην αφετηρία (εκκίνηση την 
ίδια στιγμή οι δρομείς, άλμα από το ίδιο εφαλτήριο οι άλτες κλπ). 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Η άμιλλα σε σχέση με τον ανταγωνισμό θυμίζει το ζήλεια σε σχέση με το φθόνο. 
Σχετικό είναι και το ανέκδοτο του μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου: 

 
Κατέβηκε ο Θεός στη γη. Ρωτούσε τους πιστούς αν ήταν ευχαριστημένοι. Ο καθένας 

Του διαμαρτυρόταν πως ο γείτονας είχε κάτι καλύτερο απ΄ αυτόν και Του ζητούσε να δώσει 
και σ΄ αυτόν κάτι ίδιο ή καλύτερο από του γείτονα. Στην απέραντη καλοσύνη Του ο 
Μεγαλοδύναμος ικανοποιούσε όλα τα αιτήματα. Κι όταν έφτασε στον Έλληνα, αυτός Του 
παραπονέθηκε πως ο γείτονας είχε μια κατσίκα και έτσι μπορούσε να την αρμέγει και να 
έχει φρέσκο γάλα κάθε μέρα. 

- «Και τι θέλεις να κάνω; Ρώτησε ο Πανάγαθος». 
- «Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα!» 
 

Εικόνα 10. Διάφορα είδη αγώνα 

Γ. Συναγωνισμός 

 
 
 
 
 
 
 
 Δ. Συνεργασία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Ανταγωνισμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Άμιλλα (διαγωνισμός) 
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Σε επίπεδο κοινωνίας, η επικράτηση του ανταγωνισμού σημαίνει ότι η 
προσπάθεια του καθενός εξουδετερώνεται από την προσπάθεια του άλλου και η κοινωνία 
δεν προχωρεί. Όπως θα δούμε (βλ. Οικονομία) όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο, τόσο 
μεγαλύτερο τόκο αποδίδει χωρίς μόχθο. Με τον ανταγωνισμό κάποιος κεφαλαιούχος 
γίνεται κύριος του κεφαλαίου κάποιου άλλου, αυξάνοντας έτσι το δικό του κεφάλαιο και 
το παραγόμενο όφελος. Ωστόσο, από τον αγώνα των δύο, σημαντικό μέρος του 
κεφαλαίου τους καταστρέφεται, με αποτέλεσμα το τελικό μέγεθος κεφαλαίου να είναι 
μικρότερο από το άθροισμα των δύο. Αντίθετα, τα επιτεύγματα κάποιου, όταν επικρατεί η 
άμιλλα, δεν εμποδίζουν τους άλλους να αγωνίζονται, προς όφελος ολόκληρης τελικά της 
κοινωνίας. Έτσι κι αλλιώς, η ανισότητα, που επιβραβεύει τον ικανότερο, αποτελεί 
κίνητρο για πρόοδο. Μην ξεχνάμε, ότι η επιτυχία του κάθε ατόμου στο επαγγελματικό 
του ωράριο, του προσφέρει πλεονεκτήματα στα δύο άλλα ωράρια, όταν προσπαθεί να 
καλύψει τις υλικές του ανάγκες (ωράριο του αισθητού Εγώ) και κυρίως να υλοποιήσει 
τους σκοπούς και τις επιθυμίες του (ωράριο του νοητού Εγώ).  

Στο ελεύθερο ωράριο του νοητού Εγώ πολλοί μπορούν να εστιάζονται σε κάποιο 
στόχο ως ερασιτέχνες. Η κυρια διαφορά μεταξύ επαγγελματία και ερασιτέχνη είναι ότι ο 
πρώτος υπόκειται σε δεοντολογία, που δεν υπάρχει στο δεύτερο. Η δεοντολογία απαιτεί 
αφοσίωση στον καταναλωτή πρώτιστα (στο χρήστη των παραγόμενων αγαθών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών). Ακολουθούν οι υποχρεώσεις προς το συνάδελφο και τον 
προϊστάμενο. Ο επαγγελματίας οφείλει να εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στο κοινό έστω και αν μισεί τη δουλειά που κάνει, έστω και αν είναι εξαντλημένος από 
την κούραση. Ο ερασιτέχνης όμως αγαπά τη δουλειά που κάνει, αλλά λογοδοτεί μόνο 
στον εαυτό του. Όποτε θέλει, παύει να εργάζεται χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν, εκτός 
από τον εαυτό του. Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, οι επαγγελματίες είναι ικανότεροι από 
τους ερασιτέχνες στον τομέα τους. Η κοινωνία προχωρεί συνήθως με μικρά βήματα των 
επαγγελματιών. Έρχονται όμως κατά καιρούς φορές που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Τότε 
χρειάζεται να γίνει ένα άλμα μάλλον, παρά ένα μικρό βήμα. Είναι πιθανό να γίνει το 
άλμα από έναν ερασιτέχνη, που δεν εριορίζεται η δημιουργικότητά του από τους κανόνες 
μιας όχι τέλειας δεοντολογίας. Ο Παστέρ, ιδρυτής της σύγχρονης λοιμωξιολογίας, ήταν 
χημικός, όχι γιατρός. Ο Μόρτον, εφευρέτης της γενικής νάρκωσης ήταν οδοντίατρος, όχι 
γιατρός. Ο Φόρσμαν, επινοητής του καρδιακού καθετηριασμού που ξεκίνησε τη 
σύγχρονη καρδιολογία, ουρολόγος ήταν, όχι καρδιολόγος. Αλλά και έξω από την ιατρική, 
ο Σλίμαν, πρωτοπόρος στη σύγχρονη αρχαιολογία, έμπορος ήταν όχι αρχαιολόγος. Ο 
Αϊνστάιν εργαζόταν σε σιδηροδρομική εταιρία, όταν, προβληματιζόμενος από το 
συγχρονισμό των τρένων, ανέπτυξε τη θεωρία του για το χρόνο σαν τέταρτη διάσταση. 
Και βέβαια, οι ιδρυτές επιστημών, ερασιτέχνες ήταν, διότι πριν από αυτούς δεν υπήρχε η 
επιστήμη τους για να έχουν λάβει απ΄ αυτήν την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι αρχαίοι 
σοφοί ερασιτέχνες ήταν μάλλον παρά επαγγελματίες. Ο Θαλής δεν ήταν ηλεκτρολόγος 
όταν ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό, ο Ήρων δεν ήταν μηχανολόγος όταν κατασκεύασε την 
πρώτη ατμομηχανή, ο Δημόκριτος δεν ήταν ατομικός φυσικός όταν ανέπτυξε τη θεωρία 
των ατόμων κλπ. Το κίνητρο του επαγγελματία είναι κοινωνικό· του ερασιτέχνη νοητό.  

Η ερασιτεχνική ενασχόληση όμως δεν αφορά μόνο σε δημιουργικό έργο, στη 
δημιουργία τάξης δηλαδή, τελικά για χάρη της κοινωνίας∙ μπορεί να αφορά σε 
δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως προς όφελος του ίδιου του «ερασιτέχνη». Γι΄ 
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αυτό δεν είναι αδικαιολόγητος ο ρόλος των συντεχνιών που αντιπαρατίθενται στους 
ερασιτέχνες. Η κακή υπερβολή είναι ότι συχνά θεωρούν ότι δικαίωμα να ασκεί κάποιος 
συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει μόνον αν είναι μέλος της συντεχνίας. Θα έπρεπε, 
αντίθετα, να εξετάζουν αν ο συγκεκριμένος ερασιτέχνης μπορεί να αποδείξει ότι από 
εκπαίδευση ή έρευνα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία να ασκεί τις 
δραστηριότητές του ωφελώντας ή χωρίς να βλάπτει την κοινωνία.  

Η κοινωνία διαθέτει μέσα για να προωθήσει το κίνητρο για άμιλλα, και να 
περιορίσει τα κίνητρα για ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, η μεγάλη ελάφρυνση του φόρου 
εισοδήματος, αυξάνει το κίνητρο για περισσότερες επενδύσεις από τους επενδυτές και 
αποδοτικότερη εργασία για τους εργαζομένους. Σε αντιστάθμισμα, μπορεί να εφαρμοσθεί 
μεγάλη αύξηση του φόρου κληρονομιάς, δωρεών κλπ (και άλλων τρόπων άκοπης 
απόκτηρης περιουσίας). Μια τέτοια κατεύθυνση του φορολογικού συστήματος προωθεί 
την άμιλλα αυξάνοντας τη σημασία της αξιοκρατίας έναντι των προνομίων στην 
ανάληψη επαγγελματικών ρόλων. Ηχεί παράδοξο, εγώ πάντως ομολογώ πως προτιμώ να 
φορολογούμαι πεθαμένος παρά ζωντανός.  

Μια σοβαρή αντίρρηση σε ένα τέτοιο μέτρο είναι η εξής: Κι οι γονείς γιατί να 
πασχίζουν, αν δεν παλεύουν για τα παιδιά τους; Πρώτο, η κοινωνία οφείλει να τους 
εξασφαλίζει όποια βοήθεια θα προσδοκούσαν από τα παιδιά τους σε περιόδους γήρατος, 
ανημποριάς κλπ. Και δεύτερο, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν να κληροδοτήσουν 
στα παιδιά τους τον πνευματικό πολιτισμό τους, τις παραδόσεις, τη στάση απέναντι στη 
ζωή. Η ανάπτυξη αυτών των ιδιοτήτων και ικανοτήτων στα παιδιά είναι η μέγιστη 
εσωτερική ικανοποίηση, αυτοπραγμάτωση, του γονιού που αγαπά και νοιάζεται για τα 
παιδιά του. Η διαφορά ανάμεσα στον μυθικό ΄Ελληνα Προμηθέα και το βιβλικό Αβραάμ 
είναι ότι ο Προμηθέας κληροδότησε στους απογόνους του, εμάς, ένα πολιτισμό, ενώ ο 
Αβραάμ μια γη. Η κληρονομιά του Προμηθέα ήταν: Γνώση της φωτιάς, των τεχνών, της 
ανατολής και δύσης των αστεριών, της εναλλαγής των εποχών (οδηγού για τις αγροτικές 
εργασίες), των αριθμών, των γραμμάτων, της τέχνης της οικοδόμησης σπιτιών, του 
ζευγαρώματος των βοδιών στο αλέτρι, της ζεύξης αλόγου στο άρμα, του σκαρώματος 
καραβιών, της γιατρειάς με βότανα, της προφητείας του μέλλοντος από όνειρα, πέταγμα 
των πουλιών, μελέτη των σπλάγχνων των ζώων στη θυσία, της μεταλλουργίας, με τη 
γνώση του υπόγειου πλούτου, χρυσού, αργύρου, χαλκού, σιδήρου, ακόμη και της 
πολιτικής τέχνης κλπ. Η κληρονομιά του Αβραάμ, σύμφωνα με τη διαθήκη του 
(συμφωνία) με το Θεό, ήταν η ευλογημένη γη από το Νείλο ως τον Ευφράτη, 
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να σημαδεύονται σωματικά με την περιτομή οι άρρενες 
απόγονοί του. Η κληρονομιά του Προμηθέα προάγει την άμιλλα. Όποιος έχει παραπάνω 
γνώση και τέχνη ανταμείβεται από την κοινωνία περισσότερο από τους άλλους, που, 
ωστόσο, δεν εμποδίζονται να αναπτύξουν και αυτοί τη δική τους γνώση και τέχνη. Αν 
όμως κάποιος κατέχει ένα κομμάτι ακίνητης περιουσίας, αυτήν δεν μπορεί να την κατέχει 
άλλος. Ανταγωνιστική βία είναι το αποτέλεσμα, σαν τη θανάσιμη αντιπαλότητα των 
παιδιών και απογόνων του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισμαήλ, των Εβραίων και των 
Αράβων. Ιδιως αφότου η ευλογημένη γη της Διαθήκης ανάβλυσε πετρέλαιο. Και οι 
Έλληνες μπορεί να πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά όποτε υπήρξε σοβαρή 
απειλή εναντίον του Ελληνισμού, ενώθηκαν. Αντίθετα οι Σημίτες, Εβραίοι και Άραβες 
ποτέ δεν ενώθηκαν για να υπερασπισθούν την κληρονομημένη γη τους. 
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Αυτή είναι λοιπόν η πανάρχαιη παράδοσή μας. Βέβαια, πριν από 2 χιλιάδες χρόνια 
περίπου, η κληρονομιά μας, η πνευματική παράδοσή μας, νοθεύτηκε. Ήλθε ο 
Χριστιανισμός. Τι δίδαξε ο Χριστός; Να μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «Μὴ 
νομίσητε ὃτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τῆς γῆς. Οὐκ ἦλθον βαλεῖν  εἰρήνην, ἀλλά 
μάχαιραν. Ἦλθον γὰρ διχάσαι ἂνθρωπον κατὰ τοῦ πατρός αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ 
τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς»17. Ο Ιησούς ευλόγησε το 
γάμο, όχι όμως την οικογένεια, που είναι ο φορέας της υλικής κληρονομιάς. 
Κατακεραύνωσε σε πολλές περιπτώσεις τους πλούσιους: «Εὐκοπώτερὸν ἐστι κάμηλον 
διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν»18  
Πιο εύκολο είναι λοιπόν να περάσει μια καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά ο 
πλούσιος την πύλη της βασιλείας του Θεού. Προτρέπει τη μοιρασιά των αγαθών: 
«Ὁ ἒχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μη ἒχοντι καὶ ὁ ἒχων βρώματα ὁμοίως 
ποιείτω19 ».  Και φέρνει τα πάνω κάτω: «Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ  θρόνων καὶ ὓψωσε 
ταπεινοὺς. Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. Καὶ  πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενοὺς20. 
Πραγματικά, η πιο ανατρεπτική διδασκαλία που γνωρίζω. Ωστόσο, ως μέγιστος ηγέτης ο 
Ιησούς, δεν περιορίσθηκε σε αρνητικές εντολές, σαν αυτές που παρέθεσα ή σαν τα 
ποικίλα «οὐ» του Μωσαϊκού νόμου. Αναδεικνύει σε κορυφαία εντολή του και την αφήνει 
στους κληρονόμους της διδασκαλίας του με τη διαθήκη του, την Καινή Διαθήκη: 
«Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἳνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»21. Μ΄ άλλα λόγια, η 
Ελληνοχριστιανική μας παράδοση θα μπορούσε να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: Γνώση, 
Τέχνη, Αγάπη. Μ΄ αυτά τα εφόδια, όποιος τάχει, μπορεί να επιβιώσει, χωρίς να φοβάται 
π.χ. κάποιον κομμουνισμό να του τα πάρει ή ένα καπιταλισμό να του τα βγάλει στο 
σφυρί, ακόμη και αν δεν έχει δανεισθεί ο ίδιος, αλλά η πατρίδα του∙ αντί του 
ανταγωνισμού, με την άμιλλα, που προάγεται με την ελληνοχριστιανική παράδοση, 
μειώνονται στο ελάχιστο δυνατό τα κίνητρα για βία, ιδίως με την προσθήκη της αγάπης 
από το Χριστιανισμό στην Ελληνική παράδοση.  

Η επικράτηση του ανταγωνισμού, αντί της άμιλλας στην κοινωνία έχει άλλα 
αποτελέσματα. Ανακηρύσσει νικητές και ηττημένους. Οι ηττημένοι είναι αφενός οι 
εργαζόμενοι και αφετέρου άλλοι επενδυτές που έχασαν στον ανταγωνισμό και οι 
περιουσίες τους έγιναν κτήμα άλλων. Ένα τέτοιο σύστημα σημαίνει ότι δημιουργούνται 
συνεχώς λιγότεροι με μεγαλύτερο πλούτο και διαρκώς περισσότεροι ολοένα φτωχότεροι. 
Η άθροιση ολοένα μεγαλύτερου κεφαλαίου στους ολίγους παρέχει τη δυνατότητα για πιο 
τολμηρές επενδύσεις, έτσι που συντελείται ταχύτερη ανάπτυξη. Από την άλλη, μεγαλώνει 
έτσι διαρκώς η ανισότητα, που έχει βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες.  

Μια μετα-ανάλυση 34 μελετών22 που ανέφεραν τη σχέση μεταξύ της βίαιης 
εγκληματικότητας από τη μια και της φτώχειας και ανισότητας από την άλλη έδειξε ότι 
υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε 97% των μελετών. Οι ανθρωποκτονίες και οι 
βίαιες επιθέσεις συνδέονται με τη φτώχεια και την ανισότητα περισσότερο από τους 
βιασμούς και τις ληστείες. Η ανισότητα είναι η κύρια αιτία του εγκλήματος. 

Άλλες μελέτες23 συνέκριναν μεταξύ τους τις 23 πλουσιότερες χώρες του κόσμου 
(μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) και 282 μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ και βρήκαν ότι: 
Όσο μεγαλύτερη ήταν η οικονομική ανισότητα τόσο χειρότερα ήταν: το προσδόκιμο 
επιβίωσης η αγραμματοσύνη, η παιδική θνησιμότητα, οι ανθρωποκτονίες, ο αριθμός των 
ατόμων στη φυλακή, οι γεννήσεις από ανήλικα κορίτσια, η εμπιστοσύνη μεταξύ των  
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ατόμων, η παχυσαρκία, τα ψυχικά νοσήματα (συμπεριλαμβάνοντας τους εθισμούς σε 
ναρκωτικά και οινόπνευμα) και η κοινωνική κινητικότητα. Μάλιστα, από αυτούς τους 
παράγοντες σχημάτισαν οι συγγραφείς ένα δείκτη υγείας και κοινωνικών προβλημάτων 
που γινόταν ευθέως χειρότερος όσο μεγάλωνε η οικονομική ανισότητα (εικόνα 11).  

 

 
 
Εικόνα 11. Δείκτης προβλημάτων κοινωνικών και υγείας σε συνάρτηση με την 
εισοδηματική ανισότητα. Προς τα πάνω χειρότερος, προς τα κάτω καλύτερος18 

 

 

Παρόμοιες μελέτες σ΄ αυτές τις αναπτυγμένες χώρες βρήκαν ότι η θνησιμότητα 
δεν σχετιζόταν με τον πλούτο ή τη φτώχεια μιας χώρας αλλά είχε άμεση σχέση με την 
ανισότητα που υπάρχει σε καθεμιάν απ΄ αυτές. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος που 
επιτυγχάνει την ισότητα δεν παίζει ρόλο. Οι χώρες με τη μικρότερη ανισότητα , η 
Ιαπωνία και η Σουηδία, το πέτυχαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στη Σουηδία 
υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Η υπερφορολόγηση όμως των πλουσίων και τα αντίθετα 
οφέλη των φτωχών αναδιανέμουν τον πλούτο. Στην Ιαπωνία όμως η διαφορά μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών είναι μικρή πριν από τη φορολόγηση. Κι όμως οι επιδόσεις και των 
δύο αυτών χωρών στο δείκτη των δεινών είναι το ίδιο χαμηλές. 

Δείκης:  
• Προσδόκιμου επιβίωσης  

• Μαθηματικών και γραμμάτων  

• Παιδικής θνησιμότητας  

• Ανθρωποκτονιών  

• Αρ, φυλακισμένων  

• Γεννήσεων από ανήλικες  

• Εμπιστοσύνης 

• Παχυσαρκίας  

• Ψυχικών νόσων – περιλ  

εθισμό σε ναρκωτικά και  

οινόπνευμα 

• Κοινωνικής κινητικότητας  



66 
 

Στον επαγγελματικό του ρόλο ο καθένας είναι υποχρεωμένος να τελεί ό,τι 
επιτάσσει ο ρόλος του. Ακόμη και αν είναι αυτό αντίθετο με τις προσωπικές πεποιθήσεις 
του. Η σημασία του κοινωνικού ρόλου στο κοινωνικό ωράριό μας για τη συμπεριφορά 
μας καταδείχθηκε σε ένα ψυχολογικό πείραμα, με αμφίβολη δεοντολογία, που έγινε το 
1961, το πείραμα Milgram24.  

 Ένας πειραματιστής χώρισε με (εικονικό) κλήρο κάποιους εθελοντές επί πληρωμή 
σε ζεύγη «δασκάλων» και «μαθητών». Τους εξήγησε πως σκοπός του πειράματος ήταν να 
γίνει γνωστό, αν η ποινή συμβάλλει στη μάθηση. Οι «μαθητές» δέθηκαν με καλώδια. 
Έπρεπε να μάθουν δέκα ζεύγη λέξεων. Ο «δάσκαλος», από την άλλη, καθόταν μπροστά σε 
μια κονσόλα ηλεκτρικής γεννήτριας. Μπροστά του υπήρχαν δέκα κουμπιά με ενδείξεις: «15 
βολτ, 30 βολτ, 50 βολτ κλπ.» Το τελευταίο κουμπί έγραφε: «450 βολτ. Προσοχή! 
Κίνδυνος!». Πίσω από το «δάσκαλο» στεκόταν ο πειραματιστής, ο υπεύθυνος του 
πειράματος. Για κάθε λάθος του «μαθητή» ο «δάσκαλος» έδινε ένα σοκ, κάθε φορά 
ισχυρότερο. Η μη απάντηση καταγραφόταν σα λάθος. Οι «μαθητές» διαμαρτύρονταν, 
ζητούσαν να φύγουν από το πείραμα. Στα 345 βολτ ο «μαθητής» αντιδρά με γενικευμένους 
σπασμούς, Οι «δάσκαλοι» δίσταζαν. Ο πειραματιστής όμως τους παρότρυνε να συνεχίσουν 
το πείραμα, έστω κι αν ο «μαθητής» δεν απαντούσε (ίσως ήταν ήδη νεκρός;) με τη 
δικαιολογία ότι αυτό απαιτούσε το πείραμα. Τελικά «πειραματόζωα» ήταν μόνον οι 
«δάσκαλοι». Οι «μαθητές» ήταν ηθοποιοί και φυσικά δεν δέχθηκαν ποτέ κανένα σοκ. Μόνο 
5% των «δασκάλων» αρνήθηκαν εξαρχής να πάρουν μέρος σε τέτοιο πείραμα, ενώ 65% 
απ΄ αυτούς έδωσαν ως και 450 βολτ παρά τον κίνδυνο για τη ζωή ενός αγνώστου. Το 
πείραμα ήταν μια φάρσα. Όμως τα αποτελέσματα ήταν αληθινά:  Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ανθρώπων θα υπακούσει και θα βασανίσει -ίσως και θα σκοτώσει- έναν άγνωστό του, 
αρκεί να δέχεται εντολές από κάποιον με κύρος (στην προκειμένη περίπτωση επιστημονικό) 
και ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι δεν τον βαρύνει η ευθύνη για ό,τι συμβεί, αφού εκείνος 
«απλά ακολουθούσε τις διαταγές», αν αυτός είναι ο κοινωνικός του ρόλος, τον οποίον έχει 
αποδεχθεί. Η αντιδεοντολογική σημασία του πειράματος έγκειται στη μόνιμη βλάβη που 
υπέστησαν οι «δάσκαλοι» όταν έμειναν μόνιμα με τις Ερινύες τους μαθαίνοντας ότι το 
πείραμα ήταν μια «φάρσα». Το πείραμα ερμηνεύει, κατά το σχολιαστή xtremyst στο 
διαδίκτυο, ως ένα βαθμό τη συμπεριφορά των απλών Γερμανών στρατιωτών στον πόλεμο∙ 
του υπαλλήλου της ΔΕΗ που δέχεται να κόψει το ρεύμα από έναν άνεργο ή άπορο, ξέροντας 
ότι έτσι τον ταπεινώνει, τον υποβάλει σε ένα διαρκές βασανιστήριο και πιθανότατα θέτει σε 
κίνδυνο τη ζωή του∙ του υπαλλήλου του σούπερ-μάρκετ που δίνει το χαλασμένο ψάρι και 
διαβεβαιώνει ότι είναι φρέσκο, χωρίς να μισεί, παρότι γνωρίζει ότι μπορεί να πάθει 
κάποιος δηλητηρίαση∙ του αστυνομικού ο οποίος ραντίζει με χημικά τους διαδηλωτές∙ του 
υπαλλήλου της εφορίας ή της τράπεζας που υπογράφει την κατάσχεση κάποιου σπιτιού για  
1000 ευρώ χρέος. Όλοι αυτοί υπακούουν σε εντολές. Άλλοι έχουν την ευθύνη. Ο πολιτικός 
που υπογράφει ένα μνημόνιο το οποίο οδηγεί ένα ολόκληρο έθνος στην εξαθλίωση του 
νεοφιλελευθερισμού θα έφτανε μέχρι τον τελευταίο μοχλό, χωρίς πειστικές πιθανότητες 
ανάκαμψης. Και αυτός υπακούει, σε εντολές πολύ πιο ισχυρές από εκείνες του πειραματιστή 
με την άσπρη φόρμα.  

Τελικά, πώς μπορεί να υπολογισθεί το Αριστοτελικό «μέσον» για να έχουμε τον 
άριστο δυνατό συνδυασμό της ισότητας σαν κίνητρο μέγιστης δημιουργικότητας με την 
ελάχιστη δυνατή καταστροφικότητα; Όπως θα δούμε παρακάτω (βλ. Κοινωνικές 
Ταλαντώσεις), το άριστο μπορεί να μη στηρίζεται σε κάποια μέση ισότητα, αλλά μάλλον 
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στην προγραμματισμένη ταλάντωσή της μεταξύ δύο ουδών που βρίσκονται σε ασφαλή 
πλαίσια, σε πλαίσια δηλαδή που δεν υπερβαίνουν τα όρια που ξεκινά ένας ανεξέλεγκτος 
καταστροφικός φαύλος κύκλος. Η θεωρία των ταλαντώσεων χάλασης που έχομε 
συζητήσει θα μπορούσε να δώσει ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Ελευθερία και ισότητα 

Η κοινωνία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη σχέση ελευθερίας και ισότητας. 
Είπαμε ήδη ότι ισότητα δεν μπορεί να υπάρχει στο αισθητό και το νοητό Εγώ. Από την 
άλλη ελευθερία δεν υπάρχει στο αισθητό και στο κοινωνικό Εγώ. Από τη μια είναι 
προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία, αν δεν υπάρχει ισότητα και αντιστρόφως. 
Αν υπάρχει ανισότητα, ο ισχυρότερος (ευφυέστερος, ωραιότερος, πλουσιότερος, από 
αριστοκρατική γενιά κλπ), μπορεί περισσότερα από τον ανίσχυρο. Αφού ορίσαμε την 
ελευθερία ως διαφορά μεταξύ του μπορώ και του θέλω, η ανισότητα αυξάνει την ισχύ και 
την ελευθερία κάποιων σε βάρος άλλων που τη χάνουν. Η ανισότητα, επομένως, 
συνεπάγεται απαραίτητα ανελευθερία. Εξάλλου, ούτε μπορεί να υπάρχει ισότητα χωρίς 
ελευθερία. Αν δεν υπάρχει ελευθερία, όπως σε μια δουλοκτητική κοινωνία, ο δούλος δεν 
μπορεί να είναι ίσος με τον κύριό του. Προφανώς το ίδιο ισχύει και σε μια πλουτοκρατική 
κοινωνία, όπου ο φτωχός δεν είναι ίσος με τον πλούσιο. Μοιάζει λοιπόν η ισότητα και η 
ελευθερία να είναι αμοιβαία αναγκαίες∙ χωρίς τη μία δεν μπορεί να υπάρχει η άλλη. Αυτή 
είναι η Καντιανή άποψη που στηρίζεται στις αρχαιοελληνικές αρχές και αυτήν επιδίωξε η 
Γαλλική επανάσταση. 

Από την άλλη, η ελευθερία επιτρέπει στον καθένα να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί. 
Ο ευφυής, ο σωματώδης, ο ταλαντούχος, αλλά και ο πλούσιος μπορούν να κάνουν 
περισσότερα από τον μικρόνου, τον ασθενικό, τον ατάλαντο και το φτωχό. Μεταξύ των 
άλλων μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εφόδιά του ο πλούσιος για να γίνει πλουσιότερος, 
εγκαινιάζοντας ένα φαύλο κύκλο ανισότητας. Τελικά, η ανισότητα μπορεί να φθάσει σε 
ακραίες καταστάσεις όπου κάποιοι είναι σε σημαντικό βαθμό υποτελείς κάποιων άλλων. 
Παρόμοια, η επιβολή της ισότητας ενδέχεται να ερμηνευθεί ως ανάγκη για παρεμπόδιση 
των ικανών να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Μ΄ αυτό τον τρόπο περιορίζεται η 
ελευθερία τους. Μαζί βέβαια περιορίζονται και οι δραστηριότητές τους, που σημαίνει ότι 
δεν προχωράει η κοινωνία ολόκληρη. Επιπλέον, οι αρμόδιοι να επιτηρούν και επιβάλλουν 
την ισότητα είναι προφανώς πιο ελεύθεροι από τους επιτηρούμενους. «Όλοι είναι ίσοι, 
αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους», όπως έλεγε ο Όργουελ. Μοιάζει λοιπόν η 
ελευθερία και η ισότητα να είναι ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ανεξέλεγκτη ελευθερία οδηγεί 
σε μια ανισότητα, με τους κοινωνικά ισχυρούς, π.χ. τους πλουσίους, να γίνονται ολοένα 
λιγότεροι και ισχυρότεροι από τους ασθενέστερους (π.χ. τους φτωχότερους), που γίνονται 
ολοένα περισσότεροι και ασθενέστεροι. Έτσι, τόσο η επιδίωξη της απόλυτης ελευθερίας 
όσο και της απόλυτης ισότητας αυτοκαταργούνται.  

Λέγαμε ότι η ελευθερία του αισθητού και του κοινωνικού Εγώ, είναι αντίστοιχα 
το «δύναμαι» και το «επιτρέπεται» που σημαίνει καλύτερη μυϊκή και/ή πνευματική ισχύ, 
αλλά και μεγαλύτερο πλούτο. Οι πόροι που διαθέτει ο καθένας, κυρίως χρόνο και χρήμα, 
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μαζί με τις δικές του ικανότητες και επιδόσεις, για να εκπληρώσει ένα σκοπό που τον 
ικανοποιεί στο προσωπικό του ωράριο εξαρτώνται σημαντικά από το ρόλο του στο 
κοινωνικό ωράριο. Κάποιοι ρόλοι αποφέρουν μεγάλες αμοιβές, εξασφαλίζοντάς του 
μεγαλύτερη ελευθερία στο προσωπικό του ωράριο και κάποιοι άλλοι μικρότερες. Αν 
θεωρήσουμε την ισότητα σαν ίσα κοινωνικά δικαιώματα, έτσι που η ελευθερία να 
εξαρτάται μόνον από προσωπικούς παράγοντες, τη σωματική και πνευματική ισχύ από τη 
μια και το προσωπικό θέλω από την άλλη, θα όφειλε να υπάρχει ίσος πλούτος σε όλους. 
Η ανισότητα σε πλούτο όμως θα μπορούσε να είναι κατά κάποιον τρόπο «δίκαιη», ή, 
τουλάχιστον, «σκόπιμη», για το σύνολο. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο για να βελτιωθεί 
κάποιος στη δουλειά του (κοινωνικό ωράριο), να αποκτήσει μεγαλύτερη μόρφωση, να 
μπορεί να εργασθεί περισσότερο και πιο αποδοτικά, σε πιο υπεύθυνη θέση, για να έχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες στον ελεύθερο χρόνο του. Κατά κάποιον τρόπο, στο κοινωνικό 
ωράριό του ο καθένας «αγοράζει» την ελευθερία που θα έχει στο προσωπικό του ωράριο. 
Εργάζεται στο κοινωνικό του ωράριο ο καθένας παράγοντας αγαθά και προσφέροντας 
υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό οδηγεί σε ένα είδος ισορροπίας με αρνητική 
ανάδραση. Όποιος έχει μειωμένη επίδοση στο κοινωνικό του ωράριο, προσφέρει 
επομένως λιγότερα στην κοινωνία, απολαμβάνει λιγότερη ελευθερία στο προσωπικό του 
ωράριο. Όταν υπάρχει κάτι λιγότερο ή περισσότερο, υπάρχει εξ ορισμού ανισότητα. Η 
ισορροπία μεταξύ ισότητας και ελευθερίας θα μπορούσε έτσι να αυτορρυθμίζεται και, ως 
ένα βαθμό, μπορεί να γίνεται έτσι.  

Στην κοινωνία όμως υπάρχουν ποικίλοι φαύλοι κύκλοι. Μπορεί π.χ. κάποιος να 
χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του για να δημιουργεί συνθήκες, όπως να συνάψει 
κοινωνικές σχέσεις, που θα του είναι συμφέρουσες στο χρόνο της δουλειάς του. Κι όταν 
έχει αθροίσει κάποιο κεφάλαιο, είτε από κληρονομιά των γονιών του, είτε κλέβοντας είτε 
και απλά με σκληρό μόχθο και ζώντας με αυστηρή λιτότητα, αυτό το κεφάλαιο γεννά 
τόκο, ανατοκίζεται και ο ανατοκισμός είναι ένα είδος φαύλου κύκλου. Ο πλούτος γεννά 
πλούτο. Κατά κάποιον τρόπο, οφείλει η κοινωνία, το κράτος δηλαδή, να επέμβει για να 
μη δημιουργούνται φαύλοι κύκλοι. Πώς; Η φορολόγηση των πλουσίων και των υψηλά 
αμειβομένων είναι ένας τρόπος, που μπορεί όμως να οδηγήσει σε αντικίνητρο για 
επενδύσεις και για εργασία που ωφελούν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τους  
εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό, με την παραγωγή αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών. Οι παροχές στους φτωχότερους είναι ο άλλος τρόπος, που αυξάνει την 
κατανάλωσή τους και επομένως ευνοεί την ανάπτυξη. Ωστόσο, η λύση αυτή μπορεί να 
φθάσει σε κατανάλωση μεγαλύτερη από την προσφορά και, αντίστοιχα, σε ελλείμματα 
του καθενός, πράγμα που οδηγεί σε άλλου είδους φαύλους κύκλους, που θα συζητήσουμε 
αργότερα. Το απόλυτα σημαντικό είναι η λήψη κοινωνικών μέτρων που αντιμετωπίζουν 
όσο γίνεται πληρέστερα και ισότιμα τις ανάγκες του βιολογικού ωραρίου, του αισθητού 
Εγώ δηλαδή, συμπεριλαμβάνοντας ασφάλεια ζωής, τροφής, στέγης, υγείας, γήρατος, 
εγκυμοσύνης, εργασίας, εκπαίδευσης, με ίση κατανομή ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, 
καταγωγή, γλώσσα, υγεία, προσωπικά πιστεύω και ιδέες. Δεν αρκεί όμως αυτό. 

Πέρα από την εξασφάλιση όσο γίνεται της ισότητας στο βιολογικό ωράριο, η 
καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ισότητας απαιτεί σοβαρή 
επιστημονική μελέτη. Με επιστημονική σκέψη την πρόβαλε πρώτος ο Πλάτων στην 
Πολιτεία του. Προτείνει μια φασιστικής σχεδόν μορφής διαίρεση της κοινωνίας σε 
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στεγανές τάξεις, από τις οποίες δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Σε αντιστάθμισμα 
προτείνει μαζί μια κομμουνιστικής σχεδόν μορφής κοινοκτημοσύνη. Ο σοβαρός 
περιορισμός της ελευθερίας, αφού δεν είναι δυνατή η μετάπτωση από τη μια τάξη στην 
άλλη, αντισταθμίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ισότητα, λόγω της κοινοκτημοσύνης. Σε 
όλες τις παραλλαγές κοινοκτημοσύνης που περιγράφηκαν έκτοτε, τίθεται, σαν αυτονόητο 
το ερώτημα: «Κοινά όλα! Και τις γυναίκες;». Ήδη ο Σωκράτης, διά του Πλάτωνος, 
απαντά στο απατηλό ερώτημα. Η γυναίκα είναι άνθρωπος. Είναι κτήτορας, όχι κτήμα. Η 
Πολιτεία του Πλάτωνα αναγνωριζόταν από τον ίδιο, ότι δεν υπάρχει τόπος που μπορεί να 
υπάρξει, ήταν «Ου-τοπία». Κι όμως υλοποιήθηκε η κοινοκτημοσύνη από τους πρώτους 
Χριστιανούς. Η Καινή Διαθήκη δεν διευκρινίζει γιατί δεν συνεχίσθηκε. Υποθέτω ότι, από 
τη στιγμή που επικράτησε η θέση του Παύλου, να γίνουν Χριστιανοί οι Εθνικοί, κυρίως 
Έλληνες και Ρωμαίοι, η κοινοκτημοσύνη ήταν ασύμβατη με τον τρόπο ζωής τους. 
Αρκέσθηκε ο Παύλος στην κατάργηση της διαφοράς μεταξύ δούλου και ελευθέρου 
τουλάχισον ενώπιον του Θεού. Η κοινοκτημοσύνη απόκτησε σύγχρονη μορφή με το 
Μαρξ, που όμως τόνισε την ανάγκη για κοινοκτημοσύνη όχι των αγαθών, αλλά των 
μέσων παραγωγής, όχι κοινοκτημοσύνη της προσωπικής περιουσίας, όπως είναι τα 
παπούτσια ή η οδοντόβουρτσά μας, αλλά της ατομικής, όπως είναι το τρακτέρ ή το 
εργοστάσιό μας. Τέτοιου είδους κοινοκτημοσύνη εφαρμόσθηκε στα Σοβιετικά Κολχόζ 
και απέτυχε. Εφαρμόσθηκε και στα Ισραηλινά Κιμπούτς και πέτυχε. Η σημαντική ίσως 
διαφορά ήταν ότι η συμμετοχή στα Κολχόζ ήταν υποχρεωτική, ενώ στα Κιμπούτς 
προαιρετική. Η συμμετοχή δηλαδή ήταν ή δεν ήταν σύμφωνη με τις επιλογές και τη 
βούληση του νοητού Εγώ καθενός, συνδεόταν με την ελευθερία. 

Για να υπάρχει η ισότητα, πρέπει η κοινωνία να θέτει όρια στην ελευθερία, 
ιδιαίτερα εκείνων που τείνουν να μετατρέψουν την κοινωνική άμιλλα σε ανταγωνισμό. 
Αναφέρθηκε παραπάνω ότι αυτή η ισότητα συνοψίζεται κυρίως σε  ισοπολιτεία, 
ισονομία, ισηγορία. Ως προς την ισομοιρία, οι πλούσιοι είχαν στην αρχαιότητα 
περισσότερες κοινωνικές υποχρεώσεις από τους φτωχούς. Για παράδειγμα μεγαλύτερη 
συμμετοχή στις δαπάνες για τους εξοπλισμούς, για το θέατρο κλπ.  

Η απόλυτη «ελευθερία», όπως στο σύγχρονο νεοφιλελευθερισμό, καταργεί 
βάναυσα την ισότητα κι αυτό οδηγεί σε υποδούλωση των ολοένα περισσότερων φτωχών 
στους ολοένα λιγότερους πλουσίους που ολοένα πλουτίζουν περισσότερο. Είναι 
προφανές ότι η «ελεύθερη οικονομία» δεν είναι συνώνυμη με τον ελεύθερο άνθρωπο. Το 
αντίθετο μάλλον ισχύει. Όταν η ελευθερία κάποιων στηρίζεται στην υποδούλωση 
κάποιων άλλων, ελευθερία, εξ ορισμού, δεν υπάρχει. Παράλληλα, η απόλυτη ισότητα, 
όπως επιχειρήθηκε στον κάποτε υπαρκτό σοσιαλισμό οδήγησε σε κατάργηση της 
ελευθερίας, αυτοκαταργήθηκε, αφού «όλοι ήταν ίσοι, αλλά κάποιοι ήταν πιο ίσοι από 
τους άλλους» και οδήγησε σε κατάρρευση του συστήματος, κυρίως λόγω χαμηλών 
επιδόσεών του.  

Όπως είδαμε στα παραπάνω, η ελευθερία του αισθητού Εγώ περιορίζεται από 
τους φυσικούς νόμους και του κοινωνικού Εγώ από τους κοινωνικούς. Μόνο η ελευθερία 
του νοητού Εγώ μπορεί να είναι απεριόριστη και συνίσταται στην ελευθερία της 
βούλησης. Βεβαίως η κοινωνία μπορεί να προσπαθήσει να επεμβαίνει στη νοητή 
ελευθερία με πλύση εγκεφάλου, η οποία περιορίζει τις επιλογές μέσα στο άπειρο της 



70 
 

ανθρώπινης φαντασίας Από την άλλη, είδαμε ότι ισότητα δεν νοείται ούτε στο αισθητό 
ούτε στο νοητό Εγώ. Νοείται μόνο στο κοινωνικό Εγώ. Αφού λοιπόν η ελευθερία αφορά 
κυρίως στο νοητό Εγώ, ενώ η ισότητα στο κοινωνικό, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ 
ελευθερίας και ισότητας. Ωστόσο, δείχθηκε ότι έμμεσα αλληλεπηρεάζονται, ιδανικά με 
αρνητική ανάδραση, αλλά και με κίνδυνο δημιουργίας φαύλου κύκλου. Χρειάζεται 
εντατική ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών, ισότιμη με εκείνη των φυσικών, ώστε να 
μελετηθούν καλύτερα οι κοινωνικοί νόμοι. Τα κοινωνικά δεδομένα διαρκώς αλλάζουν, 
λόγω της ανάπτυξης των θετικών επιστημών που συνεπάγεται ολοένα μεγαλύτερη 
εξειδίκευση και ανάπτυξη επομένως νέων κοινωνικών ρόλων. Αντιστοιχα, η κοινωνική 
δομή οφείλει να προσαρμόζεται, πειθαρχώντας στους κοινωνικούς νόμους. Παράδειγμα 
είναι η δομή με ένα πλέγμα αλληλεξαρτήσεων στη σειρά και παράλληλων. Η ύπαρξη δύο 
παράλληλων βουλευτικών σωμάτων στις ΗΠΑ και στο ΗΒ (βουλή και κογκρέσο στη μία, 
βουλή των κοινοτήτων και των λόρδων στην άλλη) είναι ένα παράδειγμα παράλληλης 
δομής που αυξάνει την ελευθερία. Αντίθετα, στην Ελλάδα οι πολίτες εκλέγουν τη βουλή 
που κι αυτή εκλέγει την κυβέρνηση. Έχομε δηλαδή δύο εξαρτήσεις στη σειρά που 
γιγαντώνουν την πελατειακή σχέση στη συμπεριφορά της πολιτικής. Οι βουλευτές 
κάνουν ρουσφέτια στους ψηφοφόρους τους (που πληρώνονται από το σύνολο), αλλιώς 
δεν εκλέγονται και η κυβέρνηση κάνει τα ρουσφέτια που ζητούν οι βουλευτές, αλλιώς 
χάνει την υποστήρική τους. Στην αρχαία Ελλάδα η βουλή εκλεγόταν με κλήρο (άρα χωρίς 
δυνατότητα πελατειακής, κομματικής ή άλλης εξάρτησης) και επέλεγε την κυβέρνηση 
(τους «Στρατηγούς»). Έτσι καταργούνταν η μία από τις δύο εξαρτήσεις και αυξανόταν 
επομένως η ελευθερία, ενώ ο κλήρος εξασφάλιζε τις προϋποθεσεις για ισοπολιτεία (και 
ισονομία, εφόσον και οι ένορκοι εκλέγονται με κλήρο).  

Μολονότι δεν είναι δυνατή η αντίθεση μεταξύ ελευθερίας και ισότητας, όπως 
συζητήθηκε, μπορούν να αλληλεπηρεάζονται, με μια ανάδραση άλλοτε αρνητική και 
άλλοτε θετική (φαύλο κύκλο). Μια δημιουργική λύση μπορεί να αναζητηθεί σε μια 
ταλάντωση της ισότητας, όπως θα συζητηθεί σε επόμενο κεφάλαιο.  
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Βία 

Κάθε κοινωνία έχει αναπτύξει θεσμούς για να μην ανατραπεί. Η πρόοδος, ωστόσο 
που επιτελείται, κυρίως ως συνέπεια της προόδου των φυσικών επιστημών, επιβάλλει την 
αλλαγή της δομής της κοινωνίας, καθώς απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη εξειδίκευση και 
επομένως δημιουργία, κατάργηση ή άλλαγή κοινωνικών ρόλων. Η αντίθεση μεταξύ της 
νέας αναγκαίας δομής και της παγιωμένης αναταράσσει την κοινωνία δημιουργώντας 
ανελευθερία και ανισότητα. Για τη διατήρηση της δομής της η κοινωνία έχει λάβει 
σοβαρά μέτρα. Η ανατροπή που γίνεται αναγκαία απαιτεί συχνά να συντελεσθεί με βία. 
Μην ξεχνάμε: Την Ελευθερία τη γνωρίζομε από την «κόψη του σπαθιού την τρομερή» 
που μετρά τη γη με «βία». Και η ανισότητα είναι η κύρια αιτία της βίας. Θα δούμε στα 
επόμενα πρώτα τη φυσική και βιολογική σημασία της βίας και θα εξετάσουμε έπειτα την 
κοινωνική σημασία της που κυρίως μας ενδιαφέρει. 

 

Φυσική και βιολογική βία 

Κάθε τι που γεννιέται είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Αυτή η αναγκαιότητα 
υπαγορεύεται από το νόμο της Εντροπίας. Ωστόσο, κάθε θάνατος μπορεί να είναι πάλι 
πηγή ζωής και μάλιστα δυνητικά τελειότερης ζωής. Αυτά λέγαμε όταν μιλούσαμε για τη 
Δημιουργία (βλ. Η Φυσική της Μεταφυσικής).  

Η ζωή τρέφεται αναγκαστικά από το θάνατο. Τα φυτά τρέφονται από τα απόβλητα 
(π.χ. διοξείδιο του άνθρακα) ή τα πτώματα των ζωντανών οργανισμών που έχουν 
μετατραπεί σε κοπριά. Τα ζώα όμως τρέφονται είτε από φυτά είτε από ζώα των οποίων 
αφαιρούν τη ζωή. Η ζωή τρέφεται λοιπόν από το θάνατο. Στους μονοκύτταρους 
οργανισμούς, την πιο πρωτόγονη μορφή ζωής, τα νέα κύτταρα γεννιόνται με το θάνατο 
των μητρικών κυττάρων. Προκύπτουν από τη διαίρεσή τους χωρίς να μένει πτώμα. 
Μοιάζει αυτό σα μια δυναμική αθανασία. Δεν είναι όμως. Τα θυγατρικά κύτταρα έχουν 
τις κληρονομικές ιδιότητες των μητρικών, αλλά δεν έχουν τις ιδιότητες που απόκτησαν 
αυτά όσο ζούσαν (ως ένα όριο όμως).  

Σε μια καλλιέργεια πρωτοζώων, τοποθέτησαν μικκύλια (σωματίδια) μιας έγχρωμης 
αδρανούς ουσίας. Μέσα σε μισή ώρα τα πρωτόζωα σχημάτιζαν κατά μέσον όρο 12,6 
κενοτόπια (φουσκαλίτσες) γεμάτα με την ουσία. Δύο μέρες αργότερα, καταβρόχθιζαν μόνο 
0,4 μικύλλια στη μισή ώρα. Είχαν «μάθει» να ξεχωρίζουν τις άχρηστες ουσίες και να τις 
απορρίπτουν. Μετά τον πολλαπλασιαμό των κυττάρων τα θυγατρικά τους είχαν ξεχάσει την 
εμπειρία που είχαν αποκτήσει τα μητρικά, να αποφεύγουν την αδρανή ουσία και είχαν 
επανέλθει, αλλά όχι πλήρως, στην αρχική κατάσταση. Σχημάτιζαν τώρα περί τα 7.1 
κενοτόπια στη μισή ώρα. Δηλαδή, αυτό που είχαν «μάθει» τα μητρικά κύτταρα, να μην 
προσλαμβάνουν την άχρηστη χρωστική, δεν μεταβιβάστηκε στα θυγατρικά κύτταρα, 
μολονότι είχε μεταβιβασθεί ολόκληρη η μάζα του σώματός τους, με όποιες πληροφορίες 
διέθετε25. Μια μικρή ανάμνηση, ωστόσο, είχε παραμείνει.  
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Το παραπάνω πείραμα έγινε πριν από 8 δεκαετίες. Σήμερα ξέρομε πολύ 
περισσότερα για το πώς μεταβιβάζονται οι κληρονομικές ιδιότητες και, σε περιορισμένο 
βαθμό, κάποιες επίκτητες. Η αντοχή που αποκτούν π.χ. τα μικρόβια στα αντιβιοτικά 
μεταβιβάζεται στους απογόνους τους. Οι νέοι ζωντανοί οργανισμοί τρέφονται και 
αποτελούνται από στοιχεία άλλων παλιότερων οργανισμών, χωρίς να διατηρούν μέσα 
τους τις ιδιότητες της δομής που είχαν αυτά τα στοιχεία. Οι ιδιότητες κάθε οντότητας 
οφείλονται μάλλον στον τρόπο της δομής της παρά στις ιδιότητες των στοιχείων που την 
αποτελούν (Βλέπε και Εισαγωγή).  

Τα φυτά δεν ασκούν βία αφαιρώντας ζωή για να τραφούν. Στα ζώα όμως υπάρχει 
βία. Τα φυτοφάγα αφαιρούν ζωή από τα φυτά που τρώγουν. Μπορεί εξάλλου να 
αφαιρέσουν ζωή από άλλα ζώα, όταν βρίσκονται σε άμυνα. Πολύ συχνά τα φυτοφάγα 
είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα σαρκοβόρα και με τη μάζα τους διαθέτουν μεγάλη 
δύναμη, τέτοια που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα επιτιθέμενα ζώα. Δεν διανοείται 
δηλαδή ένα λιοντάρι να τα βάλει με έναν ελέφαντα. Από την άλλη, τα σαρκοβόρα 
σκοτώνουν άλλα ζώα, συνήθως φυτοφάγα, για να τα φάνε και να τραφούν. Οι λύκοι 
τρώνε πρόβατα, οι αλεπούδες κότες κλπ. Ο κανόνας είναι λοιπόν, ότι στη φύση η βία, 
συγκεκριμένα η αφαίρεση ζωής, ασκείται για δύο λόγους: είτε για προσπορισμό τροφής 
είτε για άμυνα. Μεταξύ ζώων του ίδιου είδους, ακόμη και σαρκοβόρων, δεν ασκείται 
σημαντική βία, καθώς έχουν αναπτυχθεί άλλου είδους δεσμοί, χάρη κυρίως στα αμοιβαία 
αντανακλαστικά τους. Μικρότερου βαθμού βία μπορεί να ασκείται και για άλλους 
λόγους, π.χ. για ερωτική αντιζηλία, αλλά μόνον τυχαία φθάνει στην αφαίρεση ζωής. Αν 
ξεκινήσει βία, δεν φθάνει στο φόνο του αντιπάλου από το ίδιο είδος, που θα γινόταν 
τροφή του νικητή, καθώς είναι περίπου ισοδύναμα τα αγωνιζόμενα ζώα και δεν είναι 
καθόλου βέβαιη η έκβαση του αγώνα. Τα μικρά τα προστατεύει από την ενδεχόμενη 
βουλιμία των μεγάλων αρσενικών αποτελεσματικά η μητέρα τους, που γίνεται ιδιαίτερα 
επιθετική στη φάση της μητρότητας.  

 

Βία στην κοινωνία 

Στον άνθρωπο δεν έχομε λόγο να πιστεύουμε πως γινόταν κάτι το διαφορετικό 
στις αρχικές φάσεις της ύπαρξής του, όταν ήταν απλά ένα ζώο του είδους homo sapiens, 
όσο τρεφόταν από καρπούς του δάσους και από το κυνήγι. Σκότωνε κι αυτός μόνο για 
τροφή ή για άμυνα. Ώσπου… 

Ώσπου, από τροφοσυλλέκτης έγινε τροφοπαραγωγός. Αγέλες ανθρώπων 
παρακολουθούν αγέλες π.χ. προβάτων. Έχουν γίνει πια πολύ αποτελεσματικοί κυνηγοί. 
Με το τόξο τους προλαβαίνουν και φονεύουν και τα πιο γοργοπόδαρα θηράματα, ενώ 
σκοτώνουν σε άμυνα από απόσταση και τον πιο επικίνδυνο εχθρό, που μπορεί να 
στερήσει ζωή μόνον εξεπαφής, με τα νύχια και τα δόντια του κυρίως. Διαθέτοντας τέτοια 
πολυτέλεια σαφούς υπεροχής έναντι των άλλων ζώων, κάνουν επιλογές. Π.χ. σκοτώνουν 
μόνον αρσενικά αρνάκια, για να τραφούν και να πάρουν την προβιά τους. Τα λίγα 
αρσενικά που μένουν μπορούν να γονιμοποιούν το σύνολο των θηλυκών, έτσι που το 
κοπάδι και η αναπαραγωγικότητά του δεν λιγοστεύουν. Εξάλλου, τα πολλά θηλυκά 
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συγκεντρώνονται γύρω από τα λίγα αρσενικά και αυξάνεται η συνοχή της αγέλης. 
Δημιουργείται έτσι μια κοινή, συμπληρωματική, «αγέλη» ανθρώπων και προβάτων. Οι 
άνθρωποι διαμορφώνουν τη δομή της αγέλης των ζώων τους, ενώ συγχρόνως τα οδηγούν 
όπου υπάρχει βοσκή και τα προστατεύουν από άλλους άρπαγες, όπως είναι οι λύκοι, τα 
λιοντάρια, σαν εκείνο της Νεμέας και όρνια, όπως οι Στυμφαλίδες όρνιθες. 

Και να, τώρα που μοιάζει να έχει λυθεί τέλεια το επισιτιστικό πρόβλημα των 
ανθρώπων, εμφανίζεται η βία. Το ίδιο κοπάδι των προβάτων το διεκδικούν και άλλη 
ομάδα ανθρώπων. Τώρα, εκτός από το φυσικό αντανακλαστικό της πείνας έχει προστεθεί 
άλλο ένα, πολύ ισχυρό, κίνητρο για φόνο ανθρώπου από άνθρωπο. Σκοτώνοντας κάποιος 
ένα φύλακα κοπαδιού δεν κερδίζει το σώμα του για να το φάει, αλλά γίνεται αυτός ο 
κύριος του κοπαδιού, που θα του εξασφαλίζει τροφή για όλη του τη ζωή. Η αξία αυτού 
που έχει να κερδίσει είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία της ζωής του άλλου – και 
επομένως από την αξία της ίδιας της ζωής του. Για καθαρά λόγους μυϊκής ισχύος, τόσο οι 
φύλακες όσο και οι επιτιθέμενοι είναι κατά κανόνα άνδρες. 

Τώρα αρχίζει να γίνεται κάποια σύγχυση για το τι είναι άμυνα. Η άμυνα έχει δύο 
κύρια στοιχεία. Είναι βία που ασκείται για απόκρουση βίας που είναι και άδικη και 
παρούσα. Τίθεται το θέμα των ορίων της άμυνας. Όταν σκοτώνω εγώ κάποιον 
αμυνόμενος, είμαι δικαιολογημένος. Αν δεν τον σκότωνα, ο φόνος θα γινόταν, μόνο που 
νεκρός θα ήμουν εγώ κι όχι το θύμα μου. Όταν όμως είμαι ο τρίτος, ένας αστυφύλακας 
π.χ., κι απέναντί μου κάποιος απειλεί με το πιστόλι του έναν άλλον, σηκώνω εγώ το δικό 
μου πιστόλι και σκοτώνω τον πιστολά. Μπορώ τώρα να επικαλεσθώ άμυνα; Άμυνα όμως 
είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει κάποιος, για να 
υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται 
εναντίον του. Η απειλή ενός τρίτου είναι, επομένως λόγος για άσκηση βίας από εμένα 
προς τον επιτιθέμενο. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Όταν ένα κράτος απειλεί ένα 
άλλο (π.χ. το τρίτο Ράιχ εισβάλλει στην Πολωνία), αποτελεί άμυνα ένα τρίτο κράτος (π.χ. 
η Αγγλία) να κάνει πόλεμο εναντίον του επιτιθέμενου. Η ατομική βία λοιπόν ασκείται 
σαν εκδήλωση του ενστίκτου, σαν μια αλυσίδα φυσικών αντανακλαστικών που τελικό 
αποτέλεσμα έχουν είτε τον προσπορισμό τροφής ή την άμυνα.  

Υπάρχει όμως και η βία στα πλαίσια της κοινωνίας. Ήδη σε επίπεδο αγέλης, τα 
μέλη της συμπεριφέρονται διαφορετικά σε ομαδικές καταστάσεις. Οι λύκοι όταν 
επιτεθούν σε ένα κοπάδι πρόβατα κινούμενοι από την πείνα τους, σκοτώνουν 
περισσότερα από όσα μπορεί να φάει ο καθένας. Κι η αλεπού στο κοτέτσι, σκοτώνει πολύ 
περισσότερες κότες από όσες χρειάζεται για να χορτάσει. Μιλάμε δηλαδή για ένα 
αντανακλαστικό με θετική ανάδραση, όπου ο φονιάς διεγείρεται από τον ίδιο το φόνο που 
τελεί ο ίδιος ή οι άλλοι και τον επαναλαμβάνει. Αρχικό κίνητρο είναι βέβαια το αίσθημα 
της πείνας. Από τη στιγμή που θα αρχίσει η σφαγή, αυτή δημιουργεί την υπερένταση, με 
έκκριση πολλαπλών ορμονών (αδρεναλίνης, ενδορφινών, κορτικοειδών κλπ) που την 
κάνουν ιδιαίτερα ευχάριστη. Έτσι η πράξη της σφαγής συνεχίζεται, έστω και αν δεν 
διεγείρεται πια από το φυσιολογικό ερέθισμα της πείνας.   

Σε μια κοινωνία τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα.  
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Σε ένα καύσωνα διαρκείας ένα καλοκαίρι στα Κύθηρα όπου υπάρχουν πολλές 
κυψέλες, έλιωσαν οι κηρύθρες από τη ζέστη και το μέλι κύλησε έξω. Οι μέλισσες έπεσαν με 
μανία να το μαζέψουν, χωρίς να κάνουν διάκριση αν ήταν το μέλι από τη δικιά τους ή από 
τη γειτονική τους κυψέλη. Λεηλασία. Ακολούθησαν επικές μάχες μεταξύ μελισσών 
διαφορετικών κυψελών, που οδήγησαν σε εξόντωση όλες τις μέλισσες της περιοχής. Όπως, 
σε κάθε κοινωνία, το αγαθό για το οποίο αγωνίζονταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
μέλι, είχε για το κάθε μέλος της κοινωνίας αξία ανώτερη από την αξία του σώματός του, 
της ύπαρξής του. «Εἷς οἰωνὸς ἂριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», όπως έλεγε και ο 
Έκτορας στην Ιλιάδα. 

Το παράδειγμα με τις μέλισσες δείχνει ότι βία έξω από την άμεση ανάγκη για 
τροφή ή για άμυνα, και μάλιστα μεταξύ ομοειδών ζώων, υπάρχει όταν υπάρχει κοινωνία. 
Κι έτσι φθάνομε στην ανθρώπινη κοινωνία. Η βία σ΄ αυτήν είναι τόσο αναπόφευκτη, όσο 
και η αφαίρεση ζωής για την επιβίωση. Παρ΄ όλα αυτά, πότε είναι στην κοινωνία η βία 
παραδεκτή; Δεν υπάρχει απόλυτο κακό. Ήδη συζητήθηκε ότι η βία από άμυνα, όταν 
ασκείται για αντιμετώπιση βίας παρούσας και άδικης, είναι αποδεκτή. Μπορεί όμως να 
είναι αποδεκτή η βία και όταν ασκείται για απόκρουση βίας όχι ως στιγμιαίου, αλλά ως 
διαρκούς φαινομένου, όπως είναι η κοινωνική ανισότητα;  

Στο τέλος της δεκαετίας του ΄70 και αρχές του ΄80 δεν υπήρχε σαφής συναίνεση 
πάνω στη σχέση μεγαξύ οικονομικών συνθηκών και βίας. Αναφέρθηκαν όμως οι 
εργασίες των Ching-Chi και Pugh22  που έδειξαν ότι οι ανθρωποκτονίες και οι βίαιες 
επιθέσεις συνδέονται στενότερα με τη φτώχεια και την ανισότητα παρά με το βιασμό και 
την ληστεία. Έκτοτε έχουν γίνει πολλές καλά τεκμηριωμένες μελέτες που συνδέουν τη 
βία με την ανισότητα, που μπορεί να μην είναι μόνον οικονομική, όπως τονίζει ο Nida-
Rümelin26 . «Αν κάποιος μού βρίσει τη μάνα, θα του δώσω μια γροθιά», είπε ο Πάπας 
σχολιάζοντας το φρικτό φόνο πολλών, επειδή είχαν σατιρίσει το Μωάμεθ.  

  . 

Στη διαρκή ανισότητα, κατά κανόνα, αυτή συντηρείται με τους ισχύοντες νόμους, 
οπότε, τυπικά, η βία για ανατροπή είναι εξορισμού παράνομη και, επομένως, «άδικη». Η 
αδικία της ισχύουσας κατάστασης προέρχεται τότε όχι από την παράβαση των ισχυόντων 
νόμων, αλλά από παράβαση των «φυσικών» επιστημονικών κοινωνικών και/ή ηθικών, 
των άγραφων νόμων. Σ΄ αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται εκ των προτέρων 
δικαίωση, διακήρυξη νέων «νόμων» στη βάση μεγάλων πνευματικών οραμάτων που 
έχουν γίνει ευρύτατα αποδεκτά. Τέτοιοι οραματισμοί ήταν ο Διαφωτισμός πριν από τη 
Γαλλική επανάσταση, ο Μαρξισμός πριν από τη Σοβιετική ή και ο Χριστιανισμός που 
πέτυχε την κατάργηση της δουλείας (η βία σ΄ εκείνη την περίπτωση ήταν ο πόλεμος 
μεταξύ Κωνσταντίνου και Μαξεντίου). Μ΄ αυτή την έννοια μπορούμε να ξεχωρίσουμε 
δύο είδη βίας: τις επαναστάσεις όπως η Γαλλική, η Αμερικανική, η Ελληνική και όσες 
άλλες προέκυψαν από το Γαλλικό διαφωτισμό ή η Σοβιετική που προέκυψε από το 
Μαρξισμό, που στηρίζονται σε μεγάλους οραματιστές διανοητές και ηγέτες και τα τυχαία 
άναρχα ξεσπάσματα βίας αναρχικών, αριστεριστών, ακροδεξιών οργανώσεων κλπ. που 
έχουν μόνον την αρνητική αξία της ακραίας, έστω και «δίκαιης» αγανάκτησης. Η 
διαφορά μεταξύ της άναρχης βίας και της επανάστασης έγκειται ακριβώς σ΄ αυτό: Η 
άναρχη βία προσπαθεί να ανατρέψει μια απαράδεκτη (κατά τους «τρομοκράτες») 
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κατάσταση. Η επαναστατική βία προσπαθεί να εγκαταστήσει μια πιο δίκαιη (κατά 
τους «επαναστάτες») κατάσταση στη θέση της απαράδεκτα άδικης (κατ΄ αυτούς).  

Η βία είναι κακία. Η βία εξουδετερώνεται μόνον από μια μεγαλύτερη βία, 
μεγαλύτερη κακία δηλαδή. Όποια βία και αν νικήσει στο τέλος, αυτό που θα έχει 
επικρατήσει είναι η βία, δηλαδή η κακία. Μπορεί όμως να μην είναι έτσι πάντα. Η 
εντροπία στη φύση μπορεί να αντισταθμίζεται σε ένα κλειστό σύστημα, στο οποίο 
αυξάνεται η τάξη, με τίμημα όμως ότι σε ένα ευρύτερο σύστημα που εμπεριέχει το 
κλειστό, η εντροπία αυξάνεται. Αντίστοιχα, η βία που καταλύει μιαν άλλη βία μπορεί να 
γίνει αρετή μέσα σε ένα κλειστό σύστημα, όταν αυξάνει μέσα σ΄ αυτό την τάξη, 
καταπολεμώντας την εντροπία. Φυσικά, στο ευρύτερο σύστημα η εντροπία θα αυξηθεί. Η 
ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να αυξάνει την τάξη μέσα της, αυξάνοντας την 
εντροπία, σε χώρους έξω από αυτήν. Η επιστήμη παρέχει τέτοια δυνατότητα. Ως πριν από 
λίγα χρόνια, αυτό γινόταν με μετάθεση της αταξίας από την ανθρώπινη κοινωνία στην 
«απέραντη», όπως νομιζόταν, Φύση. Ήδη πλησιάζομε στον κόρο. Η εντροπία στο 
περιβάλλον μας αυξάνεται, η θερμοκρασία του πλανήτη, καθώς και το διοξείδιο του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα και, ως οξύτητα, στους ωκεανούς αυξάνονται με 
ανησυχαστικό ρυθμό. Όμως ήδη ο Άνθρωπος έχει σπάσει το τείχος του Σύμπαντος. Με 
τη βοήθεια της επιστήμης, δεν ξέρω πώς, μπορεί να αυξήσει την τάξη η Ανθρωπότητα 
στα εαυτής μετατοπίζοντας την αταξία στο απέραντο πραγματικά  Άπειρο. Θεωρητικά, 
μπορεί η χρήση βίας, αν στηρίζεται στους οραματισμούς μεγάλων ηγετών, να αποβεί 
εποικοδομητική, οδηγώντας στην ελαχιστοποίηση των αιτίων της βίας, όπως είναι η 
φτώχεια και η ανισότητα και σε μια ευτυχέστερη, πιο ελεύθερη, κοινωνία.                                                                                                                                    

Συνήθως τα άλματα στην Ιστορία έγιναν με πράξεις βίας. Υπάρχουν, ωστόσο, 
περιπτώσεις στις οποίες επαναστατικές μεταβολές επιτεύχθηκαν χωρίς βία. Χρειάζονται 
σε τέτοιες περιπτώσεις σπάνιοι «άγιοι» πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι ή ο 
Νέλσον Μαντέλα και πολλοί «μάρτυρες», όπως ο Πατρίς Λουμούμπα, ο Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ, ο Όλαφ Πάλμε ή ο Νικηφόρος Μανδηλαράς. 

Η βία μπορεί να αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με δύο κυρίως τρόπους: με 
κατασταλτικά μέτρα και με εξάλειψη των αιτίων της. Η καταστολή είναι απαραίτητη 
διότι η βία είναι κατά κανόνα παρούσα και άδικη, αποτελεί επομένως η καταστολή ένα 
είδος κοινωνικής άμυνας. Δεν αρκεί όμως. Εξουδετερώθηκε η 17 Νοέμβρη στη χώρα μας 
και ξεφύτρωσαν ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας, η Αντικρατική Πάλη, ο 
Επαναστατικός Αγώνας, η Σέχτα Επαναστατών, η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. 
Ανάμεσά τους  προέκυψε και η Χρυσή Αυγή. Υπέστη κι αυτή μεγάλο πλήγμα, αλλά να 
τες, ξαφνικά, οι Μαχόμενες Επαναστατικές Λαϊκές Ομάδες και οι εκλογικές επίτυχίες της 
Χρυσής Αυγής. Μ΄ άλλα λόγια, εξουδετερώνονται τα βίαια άτομα, τρομοκράτες ή άλλοι, 
αλλά η τρομοκρατία και η βία μένουν. Μήπως αυτό οφείλεται στο ότι αφήνεται να 
φουντώνει ανεξέλεγκτη η αιτία της, κυρίως δηλαδή η ανισότητα; Θα αυτοχειριασθούν οι 
εκτελεστές των Δίδυμων Πύργων και θα φονευθούν ο αρχηγός και τα μέλη της Αλ 
Κάιντα, αλλά η τρομοκρατία θα φουντώνει. Και είπαμε ήδη: Μείζων αιτία της βίας είναι 
η ανισότητα, οικονομική, αλλά και άλλη. Φυσικά, υπάρχουν και εγκληματικές πράξεις 
που οφείλονται σε προσωπικές διαστροφές. Χωρίς κοινωνικό λόγο, κάποιος παίρνει ένα 
όπλο και σκοτώνει ανθρώπους. Ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις όμως ο κοινωνικός 
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ρόλος είναι μεγάλος. Ένα άτομο με μανιοκατάθλιψη μπορεί να παραμένει σε ελεγχόμενη 
κατάσταση, ώσπου να εμφανισθεί μια έντονη κοινωνική πίεση, π.χ. μια οικονομική 
κρίση. Εξάλλου, ένας σχιζοφρενής μπορεί να πάρει ένα αυτόματο και να εκτελέσει 50 
αθώους ανθρώπους. Για την άμυνα των πολιτών, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η 
αστυνομία συνήθως δεν προλαβαίνει να επέμβει, υποστηρίζεται (ιδίως στις ΗΠΑ) ότι η 
λύση είναι η ελεύθερη οπλοφορία, έτσι που να μπορεί ο καθένας να αμυνθεί. Φυσικά, 
ισχύει το αντίθετο. Αν απαγορεύεται η οπλοφορία, ένας σχιζοφρενής ίσως μπορέσει να 
σκοτώσει με μαχαίρι 1-2 άτομα, αλλά όχι παραπάνω. Εξάλλου, η ελεύθερη οπλοφορία 
δεν θα προφυλάξει σ΄ ένα σχολείο τα παιδιά που εκτελεί ένας παράφρονας ούτε και 
σταμάτησε την 11η Σεπτεμβρίου. Για την αντιμετώπιση της βίας υπάρχουν οι νόμιμοι 
επαγγελματίες της βίας, ο στρατός για τις επιθέσεις απέξω (ή και για επιθέσεις προς τα 
έξω) και η αστυνομία για επιθέσεις μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας.  

Ξεχωρίσαμε παραπάνω την άναρχη κοινωνική βία που σκοπεύει στην καταστροφή 
της υπάρχουσας (εξαιρετικά δυσάρεστης) κατάστασης από εκείνην που στηρίζεται σε 
θεμελιώδεις ανατρεπτικές αρχές, όπως ήταν ο Γαλλικός διαφωτισμός, που σκοπεύει στην 
ανάπτυξη μιας εναλλακτικής πολιτείας που αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα της 
υπάρχουσας. Μια τέτοια βία αρχίζει να υλοποιείται με τη δημιουργία «μετώπου».  «Ὃς 
οὐκ ἒστι καθ΄ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστί»27, όπου με σημαντική ανοχή επιδιώκεται η 
συνεργασία όλων που είναι αντίθετοι με μια κατάσταση. Όταν έχει πια σχηματισθεί μια 
ευρεία συμμαχία, τότε αρχίζει ο ενεργός αγώνας για την οικοδόμηση μιας νέας 
συγκεκριμένης δομής. Και τότε δεν υπάρχει πια γκρίζο. Μόνον άσπρο ή μαύρο: «Ὁ μὴ 
ὢν μετ΄ ἐμοῦ κατ΄ ἐμοῦ ἐστὶ»28.  

Η Γαλλική επανάσταση πέτυχε το στόχο της, την κατάργηση των στεγανών 
τάξεων με τους τίτλους ευγενείας. Το πέτυχαν οι αστοί. Εγκατέστησαν την τριάδα 
ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα (liberté, égalité, fraternité). Η αρχαία Αθήνα είχε 
επιτύχει αντίστοιχη ισότητα, συγκεκριμένα ισοπολιτεία, ισονομία και ισηγορία, όπως 
αναλύθηκε παραπάνω (Ισότητα). Ούτε στη μια περίπτωση ούτε στην άλλη επιτεύχθηκε 
ικανοποιητική ισομοιρία. Η Γαλλική τριάδα ήταν αρκετά ασαφής, μια και δεν όριζε τι 
σημαίνουν τα τρία μέρη του συνθήματος. Η Αθηναϊκή ήταν σαφέστερη.  

Στη Γαλλία η εξουσία των ευγενών αντικαταστάθηκε από την εξουσία των 
πλούσιων κεφαλαιούχων, που, αν και η τάξη τους δεν ήταν θεσμικά στεγανή, στην πράξη 
ήταν (χάρη στους φαύλους κύκλους που δημιουργεί ο πλούτος) και εξίσου σκληρή. -
Σήμερα η εξουσία έχει φύγει και από τους κεφαλαιούχους, που δημιουργούν και 
διακινούν αγαθά και/ή προσφέρουν υπηρεσίες  και έχει περιέλθει στις «αγορές», δηλαδή 
στα στελέχη των τραπεζών, που διακινούν χρήματα, αντί αγαθών.  

Ισομοιρία προσπάθησε να εξασφαλίσει η Σοβιετική επανάσταση. Εξασφάλισε ίση 
παιδεία σε όλους, στοιχειώδη ίση κάλυψη όλων των βιοτικών αναγκών, υγείας, στέγης, 
ένδυσης, διατροφής κλπ: Των αναγκών του αισθητού Εγώ. Επέβαλε αυστηρή, σκληρή, 
πειθαρχία στο κοινωνικό Εγώ, εξασφαλίζοντας όμως συγχρόνως ότι κανένας δεν θα 
έμενε χωρίς δουλειά. Η διατήρηση της ισότητας απαιτούσε καταστολή της όποιας 
απόκλισης, δίωξη όποιου προσπαθούσε να γίνει κάτι παραπάνω από τους άλλους. Αυτό 
σήμανε μείωση του κινήτρου για βελτίωση του καθενός, αφού η βελτίωση ουσιαστικά 
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απαγορευόταν. Μείωση, επομένως, στη βελτίωση της συνολικής κοινωνίας για να 
εξελιχθεί. Εξάλλου, οι τηρητές της ισότητας, οι γραφειοκράτες δηλαδή, είχαν 
περισσότερα δικαιώματα από τους υπολοίπους. Ήταν «πιο ίσοι από τους ίσους». Η 
γραφειοκρατία αντικατέστησε τον πλούτο σε προνόμια. Και η ελευθερία καταστάλθηκε 
και, τελικά, η ισότητα αυτοκατέρρευσε και η πρόοδος του κράτους καθυστέρησε. Το 
καθεστώς έπεσε. Η βία για την συντήρηση του συστήματος υπήρξε τουλάχιστον το ίδιο 
ανελέητη όσο και η βία για την επίτευξή του στη Γαλλική επανάσταση.  

Ως προς τους πολέμους, υπάρχουν βέβαια οι αμυντικοί, που είναι 
δικαιολογημένοι. Υπάρχουν όμως και  επιθετικοί, κατακτητικοί πόλεμοι. Και η Ιστορία 
έχει δικαιώσει κάποιους από αυτούς. Έχει ονομάσει Μεγάλους κάποιους στρατηλάτες. Ο 
Αλέξανδρος και ο Ναπολέων ήταν «μεγάλοι». Γιατί όχι και ο Αννίβας, ο Αττίλας, ο 
Τζεγκινς Χαν, ο Ταμερλάνος; Με τι κριτήριο;  Ένα είναι βέβαια η προκατάληψη των 
ιστορικών. Ένα άλλο είναι η μεγαλοφυΐα του στρατηλάτη. Εξίσου μεγαλοφυείς 
στρατηλάτες ήταν όσοι κατονομάσαμε. Ο Ναπολέων, όπως κι ο Αννίβας πέθαναν 
νικημένοι ντροπιασμένοι, ο ένας Μέγας, ο άλλος όχι. Ο Τζέγκις Χαν, ο Ταμερλάνος, ο 
Αλέξανδρος δεν ηττήθηκαν, πέθαναν δοξασμένοι, ο Αλέξανδρος μέγας, οι άλλοι όχι. Το 
τρίτο κριτήριο είναι, νομίζω, ότι ονομάσθηκαν «μεγάλοι» εκείνοι που ήταν φορείς 
πολιτισμού. Όλοι είχαν τούτο το κοινό. Εκτός από τη στρατηγική μεγαλοφυΐα τους, 
διέθεταν σημαντικά περισσότερη φυσική ενέργεια που την ανανέωναν με τις πολεμικές 
κατακτήσεις τους σε φαύλο κύκλο. Οι περισσότεροι είχαν μόνο κίνητρο την προσωπική 
τους φιλοδοξία, που αυτοενισχυόταν, σαν το κοπάδι των λύκων που πέφτει σε ένα κοπάδι 
προβάτων. Οι εκστρατείες όμως συνοδεύονται από παράπλευρες συνέπειες. Το φοβερό 
αήττητο Αλέξανδρο, που κατάστρεφε αλύπητα όσους του αντιστέκονταν ή και χωρίς να 
υπάρχει τέτοιος λόγος, τον συνόδευε στην εκστρατεία του ο Ελληνικός πολιτισμός, ο 
ανώτερος από όλους τους πολιτισμούς της εποχής του. Όμοια, ο Ναπολέων, τελικά 
ηττημένος και ντροπιασμένος, συνοδευόταν από το Γαλλικό διαφωτισμό. Με το 
Ναπολέοντα διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη ο Γαλλικός διαφωτισμός που οδήγησε στις 
απελευθερωτικές εξεγέρσεις των Ευρωπαϊκών χωρών που σφράγισαν το 19ο αιώνα, 
συμπεριλαμβάνοντας και τη δική μας Επανάσταση του 1821. Κανένας επιθετικός 
πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί «δίκαιος» από τον κοινό νου. Δεν γίνεται για να 
αντικρουσθεί επίθεση παρούσα και άδικη. Παρόλα αυτά, η ιστορία μπορεί να τον 
δικαιώσει εκ των υστέρων, αν άλλαξε την πορεία της διαδίδοντας έναν ανώτερο 
πολιτισμό, που διέσπειρε την τάξη μειώνοντας την εντροπία πάνω στην ανθρωπότητα.  

Σήμερα, στην πατρίδα μας, και νομίζω σε όλα τα μέρη του κόσμου, απουσιάζουν 
οι αρχές της ισότητας, όπως αναφέρθηκε ήδη (Ισότητα). Από το τρίπτυχο σύνθημα της 
Γαλλικής επανάστασης, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο όρος «αδελφότητα» σημαίνει την 
ύπαρξη κοινού «γονιού» για όλους τους πολίτες, που στο Χριστιανισμό σημαίνει ότι όλοι 
είμαστε παιδιά του Θεού, ενώ σε μια πολιτική κοινότητα το ρόλο του γονιού όλων παίζει 
η κυβέρνηση.  

Ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν: Και γιατί να μην αποτελούνταν η κοινωνία μόνον 
από τους «ικανούς», ώστε να υπάρχει ισότητα; Οι «ανίκανοι» και «τεμπέληδες» τι 
χρειάζονται; Ν΄ απαλλαγούμε απ΄ αυτούς καλύτερα. Στον Καιάδα! Οι ανίκανοι και 
τεμπέληδες όμως συντηρούν και αναπαράγουν την κοινωνία εξίσου όσο και οι «ικανοί». 
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Υπηρετούν στο στρατό έτοιμοι να σκοτωθούν στον πόλεμο (συντήρηση της κοινωνίας) 
και παντρεύονται, κάνουν παιδιά και αναπαράγουν την κοινωνία όσο και οι ικανοί. Για 
τις πιο ουσιαστικές λειτουργίες της κοινωνίας, τη συντήρηση και αναπαραγωγή της, οι 
«τεμπέληδες» και «ανίκανοι» είναι εξίσου χρήσιμοι όσο και οι ικανοί και προκομμένοι. 
Ως προς την πρόοδο της κοινωνίας διαφέρουν βέβαια, με τους ικανούς να είναι 
περισσότερο δημιουργικοί. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η κοινωνία είναι δομημένη σε 
ρόλους που δεν είναι όλοι δραστήριοι. Υπάρχουν π.χ.αναγκαστικά  και οι ρόλοι των 
ανέργων, των ζητιάνων, των παρασίτων! Αν απαλλαγούμε από τους τεμπέληδες, ένα 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που παραμένει θα γίνει «τεμπέληδες», εφόσον 
διατηρείται αυτός ο κοινωνικός ρόλος. Όπως, εξουδετερώνοντας τους τρομοκράτες 
παραμένει η τρομοκρατία. Το μυστικό είναι η κοινωνία να είναι δομημένη με τέτοιο 
τρόπο, που οι ρόλοι του «τεμπέλη» να είναι όσο γίνεται λιγότεροι. Που σημαίνει τάση για 
μηδενισμό της ανεργίας.  

Αναφέρθηκε παραπάνω (Η ανισότητα ως κίνητρο) η σημασία της γνώσης, τέχνης 
και αγάπης. Δεν σημαίνει αυτό ότι απεμπολούμε το δικαίωμα της άμυνας. Οι πνευματικές 
λειτουργίες προϋποθέτουν ένα υλικό υπόβαθρο. Η θεμελιώδης πνευματική μονάδα της 
ύπαρξής μας, το νοητό Εγώ, προϋποθέτει τη λειτουργία του φλοιού του εγκεφάλου μας. 
Σε κοινωνικό επίπεδο, η γνώση και η τέχνη που μας κληροδότησε ο Προμηθέας, έχουν 
αφήσει τη σφραγίδα τους σε ένα υλικό υπόβαθρο. Είναι η χέρσα γη που με τη γνώση και 
την τέχνη μας μεταβλήθηκε σε καλλιεργημένο χωράφι∙ είναι η αγέλη των προβάτων, των 
αιγών, των βοδιών, που η γνώση και η τέχνη τη μετέτρεψε σε αναπαραγόμενο κοπάδι, σε 
κεφάλια – κεφάλαιο – που τίκτει τόκο κι απ΄ αυτόν ζούμε χωρίς να θίγουμε το κεφάλαιο∙ 
είναι τα καράβια, που με την τέχνη και τη γνώση του σκαρώματος και των ταξιδιών τους 
μας επέτρεψαν να απολαμβάνουμε τον πλούτο της θάλασσας∙ είναι ο υπόγειος πλούτος, 
που μας έμαθε να τον εξορύσσουμε και να τον χρησιμοποιούμε. Όλο αυτό το υλικό 
υπόβαθρο της πνευματικής κληρονομιάς του προγόνου μας, του Προμηθέα, ανήκει σ΄ 
αυτόν, διότι άφησε πάνω του την πνευματική σφραγίδα του, ανήκει και στους 
πνευματικούς απογόνους του, σ΄ εμένα και σ΄ όλους τους συμπατριώτες μου. Μεταξύ μας 
οι απόγονοί του μοιραζόμαστε την πνευματική κληρονομιά του, μαζί με το υλικό 
υπόβαθρό της. Σ΄ αυτή την κληρονομιά δεν χωράνε προνόμια βασισμένα σε 
κληρονομικούς τίτλους ευγένειας ούτε σε πλούτο, σε κληρονομιά του υλικού υπόβαθρου 
χωρίς τη γνώση και την τέχνη. Επειδή αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη σφραγίδα 
της γνώσης και της τέχνης του προγόνου μας γι΄ αυτό είναι δικά μας, αποτελούν την 
Πατρίδα μας. Αντίθετα από άλλους λαούς, η πατρίδα μας δεν είναι κάποια δεδομένη γη, 
αλλά εκείνη που έχομε διαμορφώσει με τη γνώση, την τέχνη και την αγάπη μας. 
«Ἀνδρῶν επιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος».  

Γνώση και τέχνη χωρίς υλικό υπόβαθρο διατηρήθηκε παραδοσιακά σε μια φυλή, 
στους «γύφτους» (Αιγυπτίους?). Κάποιοι λένε πως είναι απόγονοι του Ορφέα. Γνώστες 
και τεχνίτες της μεταλλουργίας και της μουσικής, των εργασιών στα κοπάδια και στα 
χωράφια, αλλά χωρίς ιδιοκτησία γης ή κοπαδιών. Είναι δυνατή λοιπόν η επιβίωση τέτοιας 
φυλής, που όμως δεν πρόκοψε, δεν φτούρησε, δεν αναπτύχθηκε. Καθώς είναι μια φυλή 
χωρίς ιδιοκτησίες γης, είναι γενικά ειρηνική, αν και δεν είναι προφανώς ηθικά κατανοητή 
σ΄ αυτούς η «κλοπή», μια και δεν έχουν ενστερνισθεί από την κούνια τους την έννοια της 
ιδιοκτησίας. Κι όλο το νομικό σύστημα που προστατεύει την ιδιοκτησία τούς είναι γενικά 
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αδιανόητο. Διέθεσαν την τέχνη τους. Η μεγάλη πλειονότητα της υπέροχης μουσικής 
παράδοσής μας εξαπλώθηκε χάρη στους Ρομά. Η μεταλλουργία διαδόθηκε με τους 
«χαλκιάδες». Η εμπορία πολύ φθηνών αντικειμένων και αντικειμένων που 
ανακυκλώθηκαν από τα απορρίμματα σε χρήσιμα είδη ανήκει σ΄ αυτούς. Οι 
χειρωνακτικές εργασίες στα χωράφια απ΄ αυτούς γίνονται. Ωστόσο, τους λείπει η 
κληρονομούμενη διάθεση να υπερασπιστούν το χώρο που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι. Γι΄ 
αυτό είναι περισσότερο «ειρηνικοί» (αν και όχι λιγότερο βίαιοι, όπως όλος ο κόσμος).   

Τελικά λοιπόν, υπάρχει μια ακίνητη περιοχή, με τη σφραγίδα της γνώσης και 
τέχνης των προγόνων μας και αυτή τη γη μπορεί να την απειλήσουν να την πάρουν άλλοι, 
που δεν κόπιασαν πνευματικά ή σωματικά να τη διαμορφώσουν όπως είναι τώρα που 
εμείς ζούμε πάνω της. Τώρα θα υπάρξει βία. Η βία αυτή είναι σαφώς από μέρους μας μια 
άμυνα. Η βία των επιτιθεμένων είναι παρούσα. Και είναι άδικη, διότι δεν ήταν αυτοί 
εκείνοι που διαμόρφωσαν αυτό τον τόπο όπως είναι σήμερα. Φυσικά, δεν αποκλείεται να 
έχουν το «δίκιο» του φυσικού, βιολογικού νόμου ότι πεινάνε. Αυτό πρέπει να τους το 
αναγνωρίσουμε. Ή, επομένως, θα υποστούν τις συνέπειες της επιθετικότητάς τους ή θα 
πρέπει να δεχθούν να ενσωματωθούν μ΄ εμάς, να υιοθετήσουν την παιδεία μας, να γίνουν 
επομένως  Έλληνες.  

Καταλήγοντας, η ελευθερία δεν υπάρχει παρά κυρίως στο νοητό Εγώ, όπου οι 
περιορισμοί της (εύρος επιλογών στα απέραντα πλαίσια της φαντασίας) είναι επίσης 
νοητοί. Η ελευθερία του αισθητού και του κοινωνικού Εγώ είναι δευτερεύουσα, διότι οι 
περιορισμοί της βρίσκονται έξω από τη δικαιοδοσία του καθενός μας, στη φύση (αισθητό 
Εγώ) ή στην κοινωνία (κοινωνικό Εγώ). Εξάλλου, το «θέλω», ο αφαιρετέος στην εξίσωση 
«ελευθερία = μπορώ – θέλω» είναι αμιγώς ζήτημα του νοητού Εγώ. Ισότητα μπορεί να 
υπάρχει μόνον στο κοινωνικό Εγώ. Στο αισθητό δεν υπάρχει, διότι κανένας δεν μπορεί να 
είναι ίδιος με οποιονδηποτε άλλον. Στο νοητό Εγώ επίσης δεν υπάρχει, διότι είναι 
μοναδικό και άβατο, επομένως μη συγκρίσιμο προς άλλο νοητό Εγώ. Οι συνθήκες της 
κοινωνίας διαρκώς αλλάζουν, κυρίως ως αποτέλεσμα της προόδου των φυσικών 
Επιστημών. Και η δομή και λειτουργία της, επομένως, πρέπει να αλλάζει αντίστοιχα. Η 
δημοκρατία, ιδίως στη βάση της γνήσιας Αθηναϊκής δημοκρατίας, μπορεί να 
παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές ειρηνικά, χωρίς βία. Η βία μπορεί να επιφέρει μεγάλες 
αλλαγές, αλλά είναι καθαυτήν καταστρεπτική, όποια κι αν είναι η έκβασή της, που, 
φυσικά, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Έχει πιθανότητες να συμβάλει σε μια θετική εξέλιξη, 
με την προϋπόθεση ότι δεν αποβλέπει απλά στην άρση μιας κακής κατάστασης, αλλά 
στην αλλαγή της με μιαν άλλη, θεωρητικά καλύτερη, με περισσότερη ελευθερία και 
ισότητα. Η πρόοδος των Κοινωνικών Επιστημών μπορεί να παρέχει τις αναγκαίες 
γνώσεις, ώστε η βούληση του λαού να μην κατευθύνεται μόνον από τις παρορμήσεις και 
τις επιθυμίες του. Η λειτουργία της κοινωνίας με όρους άμιλλας μάλλον παρά 
ανταγωνισμού, με δραστικά μέτρα που να προωθούν την αξιοκρατία (που σημαίνει 
γνήσια «αριστεία») είναι συνήθως συμβατή με τα παραπάνω. Η «αριστοκρατία» 
στρεβλώνει και συκοφαντεί την έννοια της «αριστείας», καθώς στηρίζεται στις ιδιότητες 
που έχει κάποιος από την οικογένειά του κατά τη γέννησή του και όχι στην πραγματική, 
δική του αξία.  
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Η κοινωνία προέκυψε από την αγέλη, όταν κάθε μέλος της άρχισε να λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα, έτσι που καθένα έκανε κάτι διαφορετικό, αλλά όλα 
μαζί υπηρετούσαν κοινό σκοπό. Πώς προέκυψε αυτή η συμπληρωματικότητα; Περί μήνα 
Φεβρουάριο, περπατήστε σε ένα πευκώνα. Στις βελόνες των πεύκων υπάρχουν κάποια 
«κουκούλια» από τα οποία έχουν πέσει στο έδαφος κάμπιες. Προσέξτε τις. Πορεύονται 
στη σειρά η μια πίσω από την άλλη. Όλος ο συρμός προχωρεί εκεί που οδηγεί η πρώτη 
κάμπια. Μοιάζει να είναι αυτή ο «αρχηγός» επομένως, αφού αυτή «αποφασίζει» προς τα 
πού θα τραβήξει το καραβάνι. Κάποτε έκανα το πείραμα. Αφαίρεσα από το συρμό μια 
μεσαία κάμπια, χωρίζοντας τον σε πρόσθια και οπίσθια φάλαγγα. Η τελευταία κάμπια 
που έμεινε στην πρόσθια φάλαγγα σταμάτησε να προχωρεί και το σταμάτημα μεταδόθηκε 
σαν κύμα προς τα μπρος. Τελικά ακινητοποιήθηκε ολόκληρη η πρόσθια φάλαγγα. 
Αντίθετα, η οπίσθια φάλαγγα συνέχισε να προχωρεί, ώσπου η πρώτη της άγγιξε την πυγή 
της τελευταίας στην πρόσθια φάλαγγα και τότε κινητοποιήθηκε ξανά ολόκληρος ο 
συρμός. Όταν επανέλαβα το πείραμα αφαιρώντας την τελευταία κάμπια, 
ακινητοποιήθηκε ολόκληρος ο συρμός, ενώ η τελευταία, μόνη της συνέχισε να προχωρεί. 
Αν δεν την είχα απομακρύνει πολύ από το καραβάνι της κι έφθανε να ακουμπήσει η 
κεφαλή της τα οπίσθια της τελευταίας κάμπιας, ολόκληρος ο συρμός ξεκινούσε πάλι. 
Επομένως, η τελευταία, όχι η πρώτη, ήταν εκείνη που έδινε το βηματισμό, ήταν ο 
βηματοδότης του συρμού. Ακολουθούσαν δηλαδή οι κάμπιες την πρώτη, αλλά 
προχωρούσαν εφόσον έδινε την εντολή η τελευταία. Αναρωτιέμαι τώρα, με το ρόλο ποιας 
κάμπιας ταιριάζει ο ανθρώπινος ρόλος του «αρχηγού»;  Ή μήπως κάποιου είδους διάχυση 
της έννοιας της ηγεσίας, όπως γίνεται στη δημοκρατία, είναι η ουσία της σοφής 
οργάνωσης της κοινωνίας; 

Υπάρχει λοιπόν καταμερισμός εργασίας και στα ζώα, ιδιαίτερα στα έντομα, με 
κορύφωση στις αξιοθαύμαστες κοινωνίες των μελισσών και των μερμηγκιών. Η 
κατανομή επιτυγχάνεται στα έντομα με την ικανότητα που έχουν για επικοινωνία μεταξύ 
τους, για ανταλλαγή μηνυμάτων και με τις αλυσίδες των φυσικών αντανακλαστικών με 
τα οποία έχουν γεννηθεί. Οι διαφορές από την ανθρώπινη κοινωνία είναι τεράστιες. 
Υπάρχει, ωστόσο, και εκεί κοινωνία, που έχει απρόβλεπτες ομοιότητες με την ανθρώπινη 
κοινωνία. Για παράδειγμα, φόνος μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους δεν υπάρχει στην 
αγέλη (με εξαιρέσεις που αποτελούν βασικά ατυχήματα) υπάρχει όμως στην κοινωνία, σε 
κάθε είδους κοινωνία. Θυμίζω το συμβάν με τις μέλισσες στα Κύθηρα (βλ. Βία).  

Δεν μπορούν να σχηματίσουν τα έντομα εξαρτημένα αντανακλαστικά, για να 
έχουν ευθύνη ή ελευθερία βούλησης. Το διαφορετικό έργο που κάνουν τις καθιστά 
διαφορετικές, αλλά όχι άνισες, αφού αναγκαστικά, αντανακλαστικά, επιτελούν με ίση 
όλα «πειθαρχία», το ρόλο που τους αντιστοιχεί. Δεν υπάρχει ανισότητα, στην περίπτωση 
της βασίλισσας που την τρέφουν οι εργάτριες με ό,τι εκλεκτότερο μπορούν να 
παρασκευάσουν για να εκτελέσει το ρόλο της, να γεννήσει αυγά που θα διαιωνίσουν την 
κοινωνία της. Ούτε υπάρχει στην περίπτωση των αρσενικών κηφήνων, που αφού 
γονιμοποιήσουν τη βασίλισσα, ορμούν πάνω τους όλο το σμήνος των μελισσών και τους 
εκτελούν. Δεν υπάρχει ανισότητα, διότι αυτά τα ζώα, τα έντομα, δεν μπορούν να 
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ενεργήσουν αλλιώς από τον τρόπο που ενεργούν. Οι ρολοι τους είναι άνισοι, δεν είναι 
άνισα όμως τα μέλη της κοινωνίας μεταξύ τους. 

Όπως καθένα από τα μέλη της, η ανθρώπινη κοινωνία έχει μια υλική δομή, τα 
άτομα που την αποτελούν δηλαδή. Έχει αντανακλαστικές λειτουργίες, με είσοδο, την 
Επιστήμη, με έξοδο την Ηθική και ρυθμιστικό μηχανισμό, την Τέχνη. Έχει ακόμη και 
επίκτητες αντανακλαστικές εκδηλώσεις σαν τα εξαρτημένα αντανακλαστικά. Και, ακόμη, 
περιοδικές λειτουργίες που εκδηλώνονται σαν ταλαντώσεις. 

 

Η Γέννηση της Κοινωνίας  

Τα ζώα ενός είδους συγκεντρώνονται εκεί όπου υπάρχει τροφή κατάλληλη για το 
είδος. Τα ζώα αυτά έρχονται έτσι σε στενή επαφή που τους δίνει την ευκαιρία να 
συνδεθούν μεταξύ τους. Η βάση της σύνδεσής τους είναι φυσιολογική. Το αίσθημα της 
πείνας, κυρίαρχο στο λεγόμενο ένστικτο αυτοσυντήρης, τα αναγκάζει να ζουν εκεί όπου 
υπάρχει κατάλληλη τροφή. Μιας και ο κοινός τόπος για να ζουν φέρνει κοντά ζώα του 
ίδιου είδους, αρχίζουν να ενεργοποιούνται τα δύο σημαντικά αμοιβαία αντανακλαστικά 
(βλ. Αντανακλαστικά). Χάρη στη συμπληρωματική κατασκευή μεταξύ βρεφικών χειλιών 
και μητρικής θηλής, (χειλεο-θηλικό αντανακλαστικό) από τη μια και μεταξύ κόλπου και 
πέους (πεο-κολπικό αντανακλαστικό) από την άλλη αναπτύσσονται διαπροσωπικές 
σχέσεις.  Αλυσίδες φυσικών αντανακλαστικών, τα ένστικτα, προσδίδουν μια στοιχειώδη 
βιολογική διαφοροποίηση ρόλων. Τα αρσενικά γονιμοποιούν τα θηλυκά, ενώ τα θηλυκά 
γονιμοποιούνται από τα αρσενικά και τρέφουν και προστατεύουν τα μικρά που γέννησαν.  

Το αίσθημα της πείνας, με την αντίστοιχη αλυσίδα αντανακλαστικών που το 
συνοδεύει, αντιστοιχεί στις ανάγκες του αισθητού Εγώ. Τα δύο αμοιβαία 
αντανακλαστικά όμως (χειλεο-θηλικό και πεο-κολπικό) συντελούνται αναγκαστικά 
μεταξύ ζώων του ίδιου είδους. Εξαιρούνται, φυσικά, δευτερεύουσες αποκλίσεις του 
τύπου του αυνανισμού, της πιπίλας ή του καπνίσματος κλπ που συντελούνται από ένα 
μόνο του άτομο. Επομένως αποτελούν τη βιολογική βάση για την ανάπτυξη του 
κοινωνικού Εγώ. Όλα τα παραπάνω αντανακλαστικά διέπονται από έντονα, κυρίαρχα 
(συν)αισήματα, πείνας και ηδονής. Αποτελούν επομένως στοιχεία του νοητού Εγώ. Έτσι, 
αυτά τα αισθήματα συμβάλλουν όσο κανένα άλλο στην αρτίωση των τριών υποστάσεων 
του Εγώ. 

Η διέγερση ποικίλων αισθητηρίων παράλληλα με εκείνα της ηδονής (πέους-
κόλπου, θηλής-χειλιών), όπως η οπτική θέα ή η οσμή ή ο ήχος της φωνής του άλλου 
μέλους του ζεύγους, οδηγεί στην ανάπτυξη εξαρτημένων αντανακλαστικών που 
συναποτελούν τον πυρήνα του μεγαλοδύναμου συναισθήματος της εκλεκτικής αγάπης.  
Η έννοια της αγάπης είναι ότι δύο (ή και περισσότερα) πρόσωπα αναπτύσσουν αμοιβαία 
συναισθήματα που τα ενώνουν σε ένα. Η σύνδεση είναι τέτοια που η χαρά από φυσικά 
ερεθίσματα του ενός συνεπάγεται χαρά και του άλλου, ενώ η θλίψη του ενός συνεπάγεται 
θλίψη και του άλλου. Στην αγάπη δεν αρκεί το καθένα μέλος του ζεύγους να μην 
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προξενεί λύπη στο άλλο. Καθένα προξενεί χαρά στο άλλο∙ προξενώντας του χαρά, 
χαίρεται και το ίδιο. 

Η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει υπέρβαση του άβατου του νοητού 
Εγώ. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη για να εκφράσουμε δυο ριζικά 
διαφορετικά συναισθήματα. Αγαπώ τη μητέρα μου, το παιδί μου, τη σύντροφό μου, τον 
αδελφό μου, το φίλο μου κλπ. Αλλά και αγαπώ το κατσικάκι. Και το τρώω. Και στις δύο 
περιπτώσεις επιτυγχάνεται μια ταύτιση των δύο μελών της αγάπης. Στην πρώτη 
περίπτωση η ταύτιση είναι νοητή, πνευματική, στη δεύτερη περίπτωση είναι αισθητή, 
υλική, κτητική. Στην τελευταία, το αγαπώμενο αφομοιώνεται με τον αγαπώντα, χάνοντας 
την ταυτότητά του, ενώ στην πρώτη, τα δύο αλληλοαγαπώμενα όντα διατηρούν ακέραιη 
την ταυτότητά τους. Δεν αποκλείεται μάλιστα η αγάπη τους να είναι τόση, που το ένα 
από τα δύο μέλη του ζεύγους να δέχεται να θυσιαστεί αντί του άλλου. Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ωστόσο, εδώ, ότι τα δύο είδη αγάπης κατά κανόνα συνυπάρχουν σε κάποιο 
βαθμό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για παράδειγμα αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους 
συχνά έτσι, που τους επιβάλλουν τη θέλησή τους, τείνοντας να εξουθενώσουν τη 
μοναδική προσωπικότητά των παιδιών για να τους μοιάσουν. Η συνύπαρξη και των δύο 
ειδών αγάπης ερμηνεύει πώς γίνεται μια αγάπη να μετατραπεί απότομα σε μίσος. Όταν 
επικρατεί το κτητικό στοιχείο, το κτήμα της αγάπης μπορεί να μισήσει τον κτήτορα, διότι 
αυτός επιχειρεί να εξουδετερώσει την ταυτότητα του. Επίσης ο κτήτορας μπορεί να 
μισήσει το κτήμα της αγάπης του, όταν αυτό αρνείται την τυραννική εξουσία του. 

 Ένας τρίτος τρόπος σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών ατόμων είναι η 
συμπληρωματικότητά τους. Θα μιλήσουμε γι΄ αυτήν αμέσως παρακάτω. Οπωσδήποτε, η 
σύνδεση των μελών της αγέλης με τον τόπο που τους προσφέρει τροφή και η συνοχή 
μεταξύ τους με όρους βιολογικής ή και ψυχολογικής «αγάπης» είναι οι κύριες δυνάμεις 
που συνέχουν τα μέλη της αγέλης. Το κοινό συναίσθημα των μελών μιας κοινωνίας είναι 
άλλος ένας πολύ σημαντικός συνεκτικός παράγοντας. Πηγάζει από ποικίλα ερεθίσματα, 
όπως ο φόβος ενός κοινού εχθρού ή η ελπίδα μιας κοινής επιδίωξης. Στην ανθρώπινη 
κοινωνία η Τέχνη με όλες τις εκφάνσεις της είναι εκείνη που καλλιεργεί το κοινό 
συναίσθημα.   

Η πρωτόγονη ανθρώπινη αγέλη ζει σαν όλα τα άλλα θηλαστικά. Ο άνθρωπος, 
όμως, αντίθετα από τα άλλα ζώα, διαθέτει δύο πόδια και δύο χέρια, με αντικριστή 
τοποθέτηση του αντίχειρα προς τα άλλα δάκτυλα. Ενώ τα άλλα ζώα έχουν μία μόνο λαβή, 
το σαγόνι τους, οι άνθρωποι έχουν και τα χέρια τους. Ο εγκέφαλός τους διαφέρει από των 
άλλων θηλαστικών κατά το ότι είναι αναλογικά βαρύτερος, ενώ ποιοτικά έχει δύο κύρια 
ειδικά χαρακτηριστικά: αναπτυγμένη παρεγκεφαλίδα, που είναι το συντονιστικό όργανο 
της ισορροπίας, τούς επιτρέπει να στέκονται στα δυο τους πόδια, ελευθερώνοντας τα δυο 
χέρια για τη λειτουργία της λαβής∙ και εξελιγμένος φλοιό του εγκεφάλου, που τους δίνει 
τη δυνατότητα να δημιουργούν δευτεροβάθμια εξαρτημένα αντανακλαστικά 
επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν το λόγο, τη γλώσσα και, στα νεότερα χρόνια, τη γραφή. 
Τα θερμόαιμα ζώα, όσο μεγαλώνουν, αναπτύσσουν διαρκώς καινούρια εξαρτημένα 
αντανακλαστικά που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται καλύτερα στα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντός τους. Μαθαίνουν μ΄ αυτά να ανταποκρίνονται αντανακλαστικά πιο ειδικά 
στα πιο συχνά ερεθίσματα του περίγυρού τους. Οι άνθρωποι όμως επιπλέον, με το λόγο, 
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αποκτούν γνώσεις από εμπειρίες που έχουν άλλα μέλη της ομάδας τους και που είχαν 
άλλα παλιότερα μέλη της στο παρελθόν. Έτσι οι εμπειρίες και οι γνώσεις καθενός μέλους 
μιας ανθρώπινης αγέλης συσσωρεύονται η μια πάνω στην άλλη. Μ΄ αυτό τον τρόπο δεν 
αρκούνται να προσαρμόζονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος∙ μπορούν να 
διαμορφώνουν και το περιβάλλον τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η γνώση, είπαμε 
παραπάνω, αυξάνει το «δύναμαι» των ανθρώπων. Οι πίθηκοι που έχουν τέσσερα χέρια, 
τέσσερις λαβές εκτός από τα σαγόνια τους, δεν τις έχουν ελεύθερες, διότι δεν έχουν πόδια 
να στηρίζονται σ΄ αυτά. Τα χέρια τους τα χρησιμοποιούν, αντί για πόδια, για να 
κρέμονται από τα δέντρα. 

Οι πρωτόγονοι, έμαθαν να χειρίζονταν τη φωτιά. Ίσως φρόντισαν αρχικά να 
διατηρήσουν τη φωτιά ενός δένδρου που το έκαψε ένας κεραυνός. Ίσως τη φωτιά που 
είχε ανάψει ο Δίας με τον κεραυνό του να την έκλεψε σε ένα δαυλό ο Προμηθέας και την 
παρέδωσε στους ανθρώπους.  Χάρη στις λαβές των χεριών τους, μπορούν να 
κατασκευάζουν εργαλεία. Κι αυτό τους το έμαθε ο Προμηθέας. Μεταξύ άλλων 
κατασκευάζουν τόξα και κεραμικά σκεύη. Αρχίζουν να κατασκευάζουν και άλλα 
εργαλεία. Στην αρχή από πηλό και πέτρες, έπειτα από μέταλλα. Τα βέλη τους τρέχουν 
ταχύτερα από τα ταχύποδα θηράματα στο κυνήγι τους και σκοτώνουν τα ισχυρότερα από 
αυτούς θηρία από απόσταση, ενώ εκείνα μόνον όταν έλθουν σε επαφή μαζί τους. Ο 
άνθρωπος εξελίσσεται σε βασιλιά των ζώων.  

Οι πιο βασικές λειτουργίες της θήρας γίνονται τη νύχτα, έτσι που οι φάσεις της 
σελήνης (Άρτεμης ή Μήνης) υπαγορεύουν τις ποικίλες ενέργειες των ανθρώπων. Οι 
δράσεις τους αποκτούν μια περιοδικότητα με βάση τις φάσεις της Μήνης (μήνες). Ώσπου, 
τόσο πολύ τελειοποιείται η τέχνη του κυνηγιού, που τα θηράματα είναι συχνά 
περισσότερα από όσα μπορούν να καταναλώσουν. Και τότε αρχίζουν, αντί να σκοτώνουν, 
να κρατούν ζωντανά τα θύματά τους κάτω από τον έλεγχό τους, ώστε να τα θυσιάζουν, 
όποτε χρειασθεί. Τα ελεγχόμενα θηράματα πολλαπλασιάζονται. Κι οι άνθρωποι, όλο και 
περισσότερο ασχολούνται με τη βοσκή τους και λιγότερο με το κυνήγι. Να το πω και 
αλλιώς. Όταν έχει βελτιωθεί πολύ η τέχνη του κυνηγιού, αρχίζουν να επιλέγουν ποια ζώα 
να σκοτώνουν. Σκοτώνουν για παράδειγμα μόνο αρσενικά γιδοπρόβατα Τα λίγα αρσενικά 
που μένουν επαρκούν για την αναπαραγωγή του κοπαδιού, ενώ τους εξασφαλίζουν τόσο 
κρέας όσο θα τους απέδιδαν και τα θηλυκά.  Ακολουθούν λοιπόν το κοπάδι όπου πάει, 
διότι αυτό το κοπάδι είναι η τροφή τους. Το προστατεύουν συγχρόνως από 
ανταγωνιστικά ζώα όπως είναι οι λύκοι. Και τα κατευθύνουν πού να πάνε να βοσκήσουν. 
Παράλληλα, φροντίζουν να κόβουν τα άγρια δένδρα και να αφήνουν μόνο τα 
οπωροφόρα. Ο ήλιος τώρα, ο Απόλλωνας, αδελφός της Άρτεμης στον ουρανό, αποκτά 
κυρίαρχο ρόλο στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περιοδικές βροχές και πλημμύρες 
πλάι σε ποταμούς υπαγορεύουν τις αγροτικές εργασίες, με μόνιμη κατοικία των αγροτών, 
ενώ οι εναλλαγές κρύου και ζέστης τις αντίστοιχες μετακινήσεις στα βουνά και στα 
χειμαδιά, με νομαδική ζωή των βοσκών. Το σεληνιακό ημερολόγιο, οι μήνες, 
αντικαθίσταται με το ηλιακό, το έτος. 

Οι συνθήκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων ολοένα βελτιώνονται. Όλο και 
περισσότερα φυτά καλλιεργούνται, βελτιώνονται οι συνθήκες για όργωμα, σπορά, 
θερισμό, αλώνισμα κλπ. Όμοια, όλο και περισσότερα είδη ζώων εκτρέφονται. 
Παράλληλα, αρχίζουν να τίθενται περιορισμοί στη συμπεριφορά των ανθρώπων. 
Επιτυγχάνεται η εκτροφή του πιο σημαντικού από τα μεγάλα ζώα, του βοδιού. Μιλήσαμε 
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παραπάνω για την εξέλιξη. Η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, καλλιεργήσιμων 
χωραφιών και κοπαδιών, απαιτούσε να γίνουν περιορισμοί στις συνήθειες διατροφής, 
εναλλαγή περιόδων νηστείας και θυσίας (πασχαλιάς) δηλαδή, και στους κανόνες 
ζευγαρώματος, με κυριότερη την απαγόρευση της αιμομιξίας, ιδίως μεταξύ μητέρας και 
γιου. Το κοπάδι των ζώων δεν επιτρέπεται να διασκορπισθεί. Καθώς ο πατέρας είναι 
άγνωστος, η μέριμνα για τη φύλαξή του μεταδίδεται από μάνα σε κόρη κι από κόρη σ΄ 
εγγονή.   

Όπως λέγαμε παραπάνω, τα ζώα γενικά δεν σκοτώνουν παρά μόνο για τροφή ή 
για άμυνα. Του ίδιου είδους ζώα δεν παλεύουν μέχρι θανάτου, διότι είναι ισοδύναμα και 
κανένα δεν διακινδυνεύει τη ζωή του για τη ζωή ενός άλλου που θα γινόταν τροφή του. 
Όταν όμως έχει αναπτυχθεί κάποιου είδους αναπαραγόμενη περιουσία, το γέρας από το 
φόνο του φύλακά της αποφέρει τα μέσα για ισόβια εξασφάλιση τροφής. Όποια κι αν είναι 
η έκβαση της σύγκρουσης το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η περιουσία περιέρχεται από τις 
γυναίκες στους άνδρες. Η επιτυχία του συστήματος έφερε τη βία και η βία μετέτρεψε τη 
μητριαρχία σε πατριαρχία. Νέοι κανόνες επιβάλλονται που αφορούν στη δομή της 
οικογένειας, που θα τους συζητήσουμε παρακάτω (βκ. Γάμος και παραλλαγές).  

Η συνέχεια ήταν η επεξεργασία των φυσικών προϊόντων. Το γάλα έγινε τυρί, το 
σταφύλι κρασί, η ελιά λάδι, το κρέας παστό κοκ, έτσι που οι τροφές να μπορούν να 
συντηρηθούν, αφού η νωπή τροφή δύσκολα διατηρούνταν για πάνω από κάνα δυο μέρες. 
Και παραπέρα, η επεξεργασία αφορούσε όχι μόνο σε τροφές, αλλά και σε ένδυση, με 
δέρματα, μαλλί και φυτικές ίνες που υφαίνονταν ή πλέκονταν. Και ακόμη σε κατασκευή 
εργαλείων, σκευών, όπλων, μέσων συγκοινωνίας, πλοίων, τροχήλατων φορείων, ειδών 
οικοδομής κλπ. Καθεμιά πρόοδος συνοδευόταν από ανάπτυξη γνώσης, αλλά και 
περιοριστικών κανόνων, όπως ήταν οι επαγγελματικές δεοντολογίες, που είχαν τρεις 
κύριους σκοπούς: την εξυπηρέτηση του κοινού (των πελατών), την αλληλοϋποστήριξη, 
με διαφύλαξη της τέχνης στα πλαίσια μιας αυστηρά κλειστής κάστας μαστόρων και του 
σεβασμού των δασκάλων/μαστόρων. Οι άνθρωποι άρχισαν να διαχωρίζονται σε τάξεις. 

Ένας διαχωρισμός ήταν σε δούλους και ελευθέρους, για τους οποίους μιλήσαμε 
παραπάνω. Ένας άλλος διαχωρισμός ήταν σε στρατιωτικούς, παραγωγούς 
(αγροτοκτηνοτρόφους), τεχνήτες, ιερείς, ναυτικούς-εμπόρους κλπ. Από αυτούς την ισχύ 
την είχαν οι στρατιωτικοί με αρχηγό τους το βασιλιά που μεριμνούσε για την άμυνα της 
κοινωνίας (ή για την επίθεσή της σε άλλες κοινωνίες) και οι ιερείς που μεριμνούσαν για 
την τήρηση των εσωτερικών κανόνων της κοινωνίας, την τήρηση των κανόνων που 
αφορούσαν στην κοινωνική ταυτότητα του καθενός. Τέτοιες ήταν π.χ. τελετές-μυστήρια, 
όπως η βάπτιση, ο γάμος, η μετάληψη, που επιβεβαίωνε περιοδικά τη συμμετοχή όλων 
στην κοινωνία, η χειροτονία, που διατηρούσε τη συνέχεια στην ίδια την τάξη των ιερέων, 
η υγεία κλπ. Η αυστηρή εφαρμογή τέτοιων ή ανάλογων τελετών εξασφάλιζε τη συνοχή 
και διατήρηση της κοινωνίας. Οι διαδικασίες αυτές διατηρούνταν όχι στη βάση λογικών 
επιχειρημάτων για τη χρησιμότητά τους, αλλά στη βάση συναισθηματισμών, που 
σήμαιναν συνήθεια για πολλές γενιές, κοινωνική πίεση, καθώς όποιος δεν τις τηρούσε 
είχε τη γενική κατακραυγή ως την έξωση από την κοινωνία ή και τη θανάτωση. Οι δυο 
εξουσίες, βασιλιάς και ιερέας, είχαν αρκετά σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, αλλά δεν 
έλειπαν και οι προστριβές. Ο βασιλιάς επέβαλλε τη θέλησή του κατά κανόνα με φυσική 
βία. Ο ιερέας κατά κανόνα επέβαλλε τη θέλησή του με πιο έμμεσους τρόπους, ως τον 
αφορεσμό, που έθετε το άτομο εκτός κοινωνίας, με απαγόρευση της επικοινωνίας με τον 
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αφορεσμένο. Φυσικά δεν έλειψε και πιο ωμή βία από τις θρησκευτικές αρχές, όπως η 
καύση των αιρετικών από την ιερά εξέταση, η θανάτωση δούλων και γυναικών όταν 
πέθαινε ο άντρας τους κλπ. Οπωσδήποτε, στις αρχικές μορφές της κοινωνίας την εξουσία 
την ασκούσαν ο βασιλιάς και ο ιερέας (ο μάγος στις ακόμα πιο πρωτόγονες κοινωνίες), 
με μεγάλη ποικιλία  παραλλαγών. 

Τα προϊόντα, φυσικά και επεξεργασμένα, αυξάνονταν με την πρόοδο της 
κοινωνίας, περίσσευαν, ενώ υπήρχε έλλειψη από άλλα. Άρχισαν ανταλλαγές, με τόπο 
συνάντησης θέσεις που αποτελούσαν διασταύρωση φυσικών οδών, όπως στις εκβολές ή 
συμβολές ποταμών και στα λιμάνια. Εκεί συναθροίζονταν σωρεία αγαθών, με κύριο 
προορισμό την ανταλλαγή τους. Αυτό σήμαινε και διαμονή πολλών σε τέτοια κέντρα 
διασταύρωσης, σήμαινε και ανάγκη για φύλαξή τους, επομένως ανάγκη για βασιλιά. 
Παράλληλα με την πρόοδο της παραγωγής άρχισε να εξελίσσεται άλλο ένα σημαντικό 
επάγγελμα, των εμπόρων, που μετέφεραν αγαθά από τους τόπους της παραγωγής τους 
στους τόπους της κατανάλωσης ή της ανταλλαγής. Η ανταλλαγή των αγαθών 
διευκολύνθηκε πολύ, με την επινόηση του χρήματος. Και το ίδιο το χρήμα έγινε το 
κυριότερο εμπόρευμα. Πουλάω 100 τάλαντα για 120 τάλαντα που τα παίρνω σε ένα 
χρόνο. Αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να εξελίσσεται ως σήμερα. Αντί να παράγονται 
αγαθά ή να παρέχονται υπηρεσίες, αντί, έστω, να ανταλλάσσονται τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες, γίνεται εμπόριο χρημάτων. Αντί της «πραγματικής οικονομίας», επικρατούν 
οι «αγορές», οι φορείς δηλαδή της εμπορίας του χρήματος. Δανείζονται με χαμηλά 
επιτόκια και δανείζουν με πολλαπλάσια αυξημένα. Η χρηματική οικονομία, ο 
μονεταρισμός, θα συζητηθεί πιο εκτεταμένα παρακάτω (βλ. Οικονομία).  

 Στις τάξεις των δούλων, των παραγωγών-αγροτοκτηνοτρόφων και των τεχνιτών 
προστίθεται η τάξη των εμπόρων-ναυτικών, αλλά και των χρηματιστών-τραπεζιτών. Η 
πρώτη σύγκρουση περιγράφεται στο μύθο του βασιλιά Κέκροπα. Πολιούχος θεά των 
γαιοκτημόνων ήταν η Αθηνά. Έμβλημά της ήταν η ελιά, που ευδοκιμούσε στην Αττική 
και έτρεφε με λάδι τον κόσμο. Ακίνητη η ελιά, συμβόλιζε την ειρήνη. Πολιούχος θεός 
των εμπόρων ήταν ο Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας, με δώρο σύμβολό του το άλογο, 
διότι οι μετακινήσεις των εμπόρων ή με πλοία θα γίνονταν στη θάλασσα ή με άλογα στη 
στεριά. Η αντιπαράθεση έληξε ειρηνικά, καθώς ο Κέκροπας προτίμησε το δώρο της 
Αθηνάς. Για να μη θεωρηθεί μάλιστα ιδιοτελής, δέχθηκε η επικράτειά του, η Κεκροπία, 
να μετονομασθεί σε Αθήνες. Οι Αθήνες, από τότε ως και σήμερα, είναι πολλοί δήμοι.  

Η πάλη των τάξεων άρχισε από τότε που άρχισαν να υπάρχουν μέσα παραγωγής, 
δηλαδή περιουσία. Από τότε δηλαδή που άρχισαν οι άνθρωποι να θυμούνται τους 
γεννήτορές τους, για να είναι αποδεκτό ποιοι ήταν οι κληρονόμοι της περιουσίας. Άρχισε 
η πάλη των τάξεων από τον καιρό που η ανθρωπότητα θυμάται τους πρώτους ανθρώπους 
με τη σημερινή έννοια κι αυτοί δεν ήταν άλλοι από τον Αδάμ και την Εύα. Στην Ελλάδα 
ήταν ο Επιμηθέας και η Πανδώρα. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κανένας δεν θυμάται να 
είχαν γονείς (δεν υπήρχε λόγος να τους θυμούνται, αφού οι γονείς τους δεν είχαν 
περιουσία για να την μεταβιβάσουν σε κάποιους), επομένως θα πρέπει να πλάστηκαν από 
τους θεούς. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ από χώμα και νερό, οι θεοί έπλασαν την Πανδώρα 
από πηλό. Η πάλη των τάξεων συνεχίζεται ως σήμερα καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό 
την ιστορία. Δούλοι εναντίον ελευθέρων∙ δουλοπάροικοι εναντίον γαιοκτημόνων∙ 
έμποροι και τεχνίτες εναντίον ευγενών∙ εργαζόμενοι εναντίον κεφαλαιούχων, για να 
θυμήσουμε κάποιες από τις αντιπαραθέσεις. Οι αντιπαραθέσεις αυτές αθροίζονται 
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ποσοτικά κι όταν φθάσουν σε συγκεκριμένη ένταση, επέρχεται βία, με ανατροπή της 
υπάρχουσας κατάστασης. Και τότε ξαναρχίζει η ιστορία. Η οικονομία και η πολιτική 
πάνε συνήθως μαζί και αλληλεπηρεάζονται. Υπάρχουν λοιπόν νόμοι που διέπουν αυτή 
την εξέλιξη, αν και η εξέλιξη επηρεάζεται και από πολλούς τυχαίους παράγοντες, όπως 
είναι η εμφάνιση μιας μεγάλης ηγετικής προσωπικότητας, που επιταχύνει ή επιβραδύνει 
την εξέλιξη (χωρίς όμως να την καταργεί) ή και από τρομακτικά φυσικά φαινόμενα, όπως 
ήταν η έκρηξη της Σαντορίνης και ο κατακλυσμός που ενδεχομένως την ακολούθησε, 
λόγω της ασύλληπτης ποσότητας υδρατμών που με την έκρηξη έφθασαν ως τη 
στρατόσφαιρα. Η πιο τρομακτική καταστροφή που έλαβε χώρα στη γη ήταν πριν από 70 
εκατομμύρια χρόνια. Ένας τεράστιος μετεωρίτης έπεσε πάνω στη γη. Τα δάση 
καταστράφηκαν. Οι τερατώδεις φυτοφάγοι δεινόσαυροι αφανίσθηκαν μέσα σε λίγα 
χρόνια (ας πούμε, χίλια) επειδή δεν έβρισκαν τροφή, και οι σαρκοφάγοι επειδή δεν 
έβρισκαν φυτοφάγους να τραφούν. Έτσι μπόρεσαν να επιβιώσουν και εξελιχθούν τα 
μάλλον αδύνατα θηλαστικά, για να φθάσει η δημιουργία ως τον άνθρωπο. 

Πηδάμε πάλι στο χρόνο και αναπτύσσεται η τεχνολογία. Η πρόοδός της 
(κατασκευή εργαλείων, όπλων, σκευών κλπ) δημιουργεί, όπως προαναφέρθηκε, 
κατανομή της εργασίας και πορεία προς μετατροπή της αγέλης σε κοινωνία, 
προκαλώντας αλληλεξάρτηση του καθενός μέλους από τα υπόλοιπα. Μια νέα συνεκτική 
δύναμη αναπτύσσεται τώρα, η συμπληρωματικότητα. Όσο πιο ισχυρή είναι η οργάνωση 
της κοινωνίας, τόσο πιο μεγάλη είναι η αλληλεξάρτησή που υπάρχει μεταξύ των μελών 
της και αντιστρόφως. Αναφέρθηκε προηγουμένως (Κοινωνική Ελευθερία) ότι εξαρτήσεις 
στη σειρά μειώνουν την ελευθερία, ενώ εξαρτήσεις παράλληλες την αυξάνουν. Μια 
άριστα οργανωμένη κοινωνία με έντονη ιεραρχική εξάρτηση, όπου από το βασιλιά 
εξαρτώνται οι αξιωματούχοι, απ΄ αυτούς οι υποτελείς τους, απ΄ αυτούς οι δούλοι κλπ, 
μειώνει σοβαρά την ελευθερία των μελών της. Αντίθετα, μια κοινωνία με πολλές 
παράλληλες εξαρτήσεις, όπου ο ηγέτης και συντονιστής της εξαρτάται από τα μέλη της, 
όπως όταν αυτά τον εκλέγουν, στις δημοκρατίες δηλαδή, η ελευθερία των μελών της 
κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη. Επηρεάζεται με πιο πολύπλοκο τρόπο η ελευθερία 
όταν υπάρχουν παράλληλες εξουσίες, όπως βουλή και κογκρέσο στις ΗΠΑ ή βουλή των 
κοινοτήτων και των λόρδων στο ΗΒ.  

Μια κοινωνία άριστα οργανωμένη, με ισχυρές εξαρτήσεις, μπορεί να είναι πολύ 
ισχυρή για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς εχθρούς, αλλά ενδέχεται να περιορίζει 
σημαντικά τις ελευθερίες των μελών της. Αντίθετα, μια ανοργάνωτη πολιτεία, όπου τα 
μέλη της μπορούν ασύδοτα να κάνουν ό,τι θέλουν, επιτρέπει σε κάποια απ΄ αυτά να 
έχουν μέγιστη ελευθερία, σε άλλα να είναι έντονα εξαρτημένα, ενώ ολόκληρη η πολιτεία 
δύσκολα μπορεί να αντέξει εξωτερικούς κινδύνους. Ποιος είναι ο άριστος βαθμός και 
τύπος αλληλεξάρτησης είναι ένα ζήτημα που απαιτεί σοβαρή επιστημονική μελέτη, που 
λαβαίνει υπόψη της μεγάλο πλήθος παραγόντων, όπως τη διαμόρφωση του εδάφους, τις 
εδαφικές σχέσεις με γειτονικούς λαούς, την υπάρχουσα τεχνογνωσία, τη διαθέσιμη 
ενέργεια, την ιστορία και τις συνήθειες που έχει αποκτήσει μακροχρόνια ο λαός και 
πολλούς άλλους παράγοντες που δεν είναι εδώ ο τόπος να απαριθμηθούν. Είναι δουλειά 
των κοινωνικών επιστημών, επομένως, της ιστορίας, της οικονομίας, της ανθρωπολογίας, 
της πολιτικής κλπ να μελετήσουν και να προτείνουν την πιο συμφέρουσα λύση για το 
σύνολο. Τι εννοούμε όμως «συμφέρουσα» λύση; Θα το δούμε παρακάτω. Αν πάντως δεν 
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το κάνουν αυτό οι επιστήμες, ο μόνος τρόπος για να επέλθει εξέλιξη της κοινωνίας είναι 
η βία, η «πάλη των τάξεων». Κι όποιος νικήσει. Η πάλη των τάξεων ποτέ δεν λείπει. Αν 
έχει όμως οδηγό της τα επιστημονικά δεδομένα, οι στόχοι της είναι πιο πιθανό να 
επιτύχουν. Χωρίς αυτά, δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένο ότι ο νικητής σ΄ αυτή την πάλη 
θα είναι εκείνος που μπορεί να προσφέρει την ορθότερη λύση. Μεγάλες ανατροπές στην 
παγκόσμια ιστορία προήλθαν όταν η βία ακολουθούσε μεγάλα οράματα, όπως για την 
κατάργηση της δουλείας προηγήθηκε η επικράτηση του Χριστιανισμού, στη Γαλλική 
επανάσταση προηγήθηκαν ο Διαφωτισμός και φιλόσοφοι, σαν το Ρουσό και το Βολτέρο 
και στη σοβιετική επανάσταση η σοφία των Μαρξ και ΄Εγκελς, αλλά και η ιδιοφυΐα του 
ηγέτη της, του Λένιν. Η σημερινή κρίση της ιστορίας έχει την ατυχία να μην υπάρχουν 
μεγαλοφυείς φιλόσοφοι, επιστήμονες οραματιστές, που να μπορούν να καθοδηγήσουν 
τον κόσμο, έτσι που με τη μικρότερη δυνατή βία να μπορέσει να βρει το δρόμο του. 
Μένει η λύση της τυφλής αγελαίας βίας. Σ΄ αυτήν, ο αδικούμενος αισθάνεται «δίκαια» 
την ανάγκη να αντιδράσει ασκώντας βία. Καθώς όμως δεν υπάρχει γνώση που ζητούσε ο 
Σωκράτης, ο στόχος της βίας του πολύ συχνά δεν είναι η αιτία της αδικίας που υφίσταται. 
Σε ένα περιστατικό παράνομης βίας ο όχλος είναι έτοιμος ακόμη και να φονεύσει κάποιον 
που του υποδεικνύουν ότι είναι ο ένοχος, χωρίς να εξετάζει, αν είναι πραγματικά αυτός ο 
ένοχος. Έτσι  γίνεται στο λιντσάρισμα και άλλες βίαιες παρορμητικές πράξεις του όχλου. 
Η παρόρμηση να δικαιωθεί ένας αδικούμενος είναι τόσο έντονη, που απαιτεί να 
τιμωρηθεί κάποιος αδιάφορο αν είναι ο πραγματικός ένοχος ή όχι. Έτσι, τυφλά, χωρίς 
κριτική σκέψη. Σε καταστάσεις κρίσης, ο όχλος μπορεί να επιδιώκει την τιμωρία 
κάποιων, απλά επειδή ανήκουν σε μια τάξη, που άλλα μέλη της προκαλούν βία, ή και τη 
βίαιη εξολόθρευση όσων ανήκουν σ΄ αυτή την τάξη, διακυβεύοντας ακόμη και τη δική 
του εξολόθρευση από την αντίπαλη τάξη. Οι τζιχαντιστές διαπράττουν φρικώδη 
εγκλήματα. Οι τζιχαντιστές είναι μουσουλμάνοι. Έτσι εμείς στρεφόμαστε κατά των 
μουσουλμάνων, ξεχνώντας ότι οι μουσουλμάνοι είναι ο κύριος στόχος των τζιχαντιστών.  
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Κεφάλαιο 
Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του κόσμου έπαιξε το κεφάλαιο. Το πρότυπο του 

κεφαλαίου είναι τα κεφάλια ζώων που τίκτουν. Τίκτουν τόκο! Ας το δούμε από πιο 
κοντά. Εκατό πρόβατα που βόσκουν σκόρπια σε μια έκταση δεν είναι κεφάλαιο. 
Αποτελούνται από 50 θηλυκά και 50 αρσενικά και γεννάνε, ας πούμε 150 προβατάκια 
κάθε χρόνο. Έρχονται λύκοι και τρώνε περίπου 150 πρόβατα το χρόνο. Ένας λύκος θα 
φάει ένα πρόβατο για να χορτάσει. Ένα κοπάδι λύκων όμως που επιτίθενται 
«ενθουσιάζονται». Από τη διαδικασία της σφαγής και της μίμησης των άλλων λύκων 
γεμίζουν το αίμα τους με αδρεναλίνη, ενδορφίνες, κορτιζόνη και δεν ξέρω ποιες άλλες 
διεγερτικές ουσίες. Αποτέλεσμα: σφάζουν πολύ περισσότερα αρνιά από όσα χρειάζονται 
για να χορτάσουν.  

Και ξαφνικά έρχονται οι άνθρωποι να διαγωνισθούν με τους λύκους. Οι άνθρωποι 
επεμβαίνουν με ποικίλους τρόπους. Και τότε το κοπάδι γίνεται κεφάλαιο. Νηστεύουν. 
Δεν σφάζουν πρόβατα, ακόμη κι όταν πεινάνε. Περιμένουν να γεννήσουν. Όταν 
γεννήσουν σφάζουν ομαδικά και τρώνε όλοι. Αυτό είναι θυσία, που γίνεται στο όνομα 
του συνόλου (ή κάποιου θεού) και όχι απλά για εκείνον που πεινάει. Η πράξη έχει 
ιερότητα, διότι δεν γίνεται λόγω της πείνας κάποιου, αλλά για να χορτάσει ολόκληρη η 
κοινωνία που εξαρτάται από αυτό το κεφάλαιο.  Όμως, έχοντας περιμείνει τα γεννητούρια 
για να θυσιάσουν, δεν μειώνουν την ικανότητα του κεφαλαίου να αναπαράγεται. Σφάζουν 
κυρίως αρσενικά. Ενώ τα σκόρπια 100 πρόβατα ήταν 50 αρσενικά και άλλα τόσα θηλυκά, 
το κεφάλαιο-κοπάδι των 100 έχει π.χ. 90 θηλυκά και 10 αρσενικά. Έτσι, μολονότι 
καταναλώνουν τον ίδιο αριθμό προβάτων, η αναπαραγωγική ικανότητα του κεφαλαίου 
αυξάνεται. Τα 10 κριάρια γονιμοποιούν 90 προβατίνες κι αυτές τίκτουν 270 αντί 150 
προβατάκια. Οι άνθρωποι κάνουν κι άλλα πράγματα. Οδηγούν το κοπάδι όπου ξέρουν ότι 
υπάρχει καλή βοσκή. Επιπλέον δεν διαγωνίζονται με τους λύκους, αλλά τους 
ανταγωνίζονται, τους σκοτώνουν ή τους διώχνουν. Κάπως έτσι γίνεται με κάθε κεφάλαιο, 
πρόβατα, χωράφια, εργοστάσια, καράβια, τράπεζες κλπ. Οι άνθρωποι οργανώνουν το 
κεφάλαιό τους με εναλλαγές νηστείας (λιτότητας) και θυσίας (ύφεσης), με κατανομές των 
στοιχείων του για να το κάνουν πιο αποδοτικό, με προστασία του από ποικίλους άρπαγες. 
Είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει το κεφάλαιο, τόσο αυξάνεται και ο τόκος. Πώς 
μεγαλώνει όμως το κεφάλαιο; 

Ο ένας τρόπος είναι αυτός που αναφέραμε. Κατάλληλη οργάνωση και προστασία 
του, με εναλλαγές λιτότητας και ύφεσης. Στη λιτότητα μεγάλο μέρος του τόκου 
προστίθεται στο κεφάλαιο, αντί να καταναλώνεται. Η «εκπαίδευση» των «βοσκών» 
αποσκοπεί στο να τους κάνει καλύτερους οργανωτές και τεχνογνώστες. Ο άλλος τρόπος 
είναι η συμπληρωματική λειτουργία με άλλα κεφάλαια. Ο βοσκός ανταλλάσσει πρόβατα, 
τυριά, προβιές κλπ με δημητριακά, όσπρια, ζωοτροφές κλπ: εμπόριο. Υπάρχει και τρίτος 
τρόπος, ο πιο αποδοτικός και πιο ριψοκίνδυνος. Αρπάζει το κοπάδι των διπλανών βοσκών 
του, αρπάζει το κεφάλαιο άλλων κεφαλαιούχων. Τους «σκοτώνει» μεταφορικά ή και 
φυσικά. Όποιος έχει μεγαλύτερο κεφάλαιο έχει και περισσότερους εργάτες να του 
δουλεύουν και περισσότερους να το υπερασπίζονται, έχει μεγαλύτερη ισχύ από εκείνον 
που έχει μικρότερο κεφάλαιο, έτσι που σε μια σύγκρουση έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
νικήσει. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. 
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Με μέτρα σαν τα παραπάνω, το κεφάλαιο μοιάζει να μπορεί να αυξάνεται 
απεριόριστα, με τελικό όφελος ολοένα μεγαλύτερο. Όσο μεγαλύτερο το κεφάλαιο, τόσο 
περισσότερος είναι ο τόκος του, που φθάνει για να χορτάσει περισσότερο (ή όλο τον) 
κόσμο. Είναι όμως έτσι; Μήπως το κεφάλαιο αυτοπεριορίζεται; 

Αν μαζευόταν όλο το κεφάλαιο σε ένα μόνο φορέα θα ήταν ιδανικό. 
Δοκιμάσθηκε. Όλο το κεφάλαιο ενός απέραντου κράτους μαζεύτηκε σε ένα φορέα, στο 
ίδιο το κράτος. Δε φτούρισε. Χωρίς εξωτερική βία κατέρρευσε μετά από 7 δεκαετίες 
περίπου. Σήμερα, με νεοφιλελευθερισμό, αντί του κομμουνισμού, το διεθνές κεφάλαιο 
συγκεντρώνεται σε ολοένα και λιγότερους φορείς. Θα καταρρεύσει το σύστημα; Κι αν 
ναι, θα είναι ειρηνικά ή με βία, που αυτή τη φορά θα σημάνει ενδεχομένως καταστροφή 
όλης της ανθρωπότητας; 

Μεγάλο κεφάλαιο χρειάζεται πολλούς ανθρώπους να το φροντίζουν. Για όσο 
χρονικό διάστημα μπορούμε να έχουμε κάποια αξιόπιστα στοιχεία, ο ρυθμός της 
παγκόσμιας κατά κεφαλήν παραγωγής του κεφαλαίου είναι 0,8%, ίδιος με τη 
δημογραφική αύξηση του πληθυσμού πάνω στη γη15. Ο φόβος μήπως η αύξηση του 
πληθυσμού υπερβεί την αύξηση της παραγωγής και ενσκήψει έτσι λιμός υπάρχει από την 
εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τεκμηριώθηκε από τον T. R. Malthus29 πριν από 3 
αιώνες, αλλά πάντοτε ως τώρα διαψευδόταν με βελτίωση της παραγωγικότητας. Ποτέ 
ωστόσο δεν έχει καταρριφθεί, διότι είναι ένας πολύ λογικός νόμος. 

Η συγκέντρωση του κεφαλαίου, με τους παραπάνω τρόπους έχει κι άλλους, 
φυσικούς, περιορισμούς. Ας τους δούμε στο πρότυπο κεφάλαιο των κεφαλιών των ζώων. 
Ο τόκος αυξάνεται με την κεφαλαιοποίηση του κοπαδιού, αφού τώρα γεννάνε 90 στα 100 
πρόβατα. Ωστόσο, ενώ από τα σκόρπια πρόβατα με αναλογία 50:50 αρσενικών:θηλυκά 
γονιμοποιούνταν, ας πούμε τα 45 (90%), όταν η αναλογία έχει γίνει 10:90, θα 
γονιμοποιηθεί μικρότερος αριθμός από προβατίνες, ας πούμε μόνο οι 70 από τις 90, 
ποσοστό 77%. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το κεφάλαιο, τόσο αυξάνεται ο τόκος, αλλά 
μειώνεται το επιτόκιο. Ώσπου μπορεί να μηδενισθεί το επιτόκιο και το κεφάλαιο δεν 
μπορεί πια να αυξηθεί παραπέρα.  

Η αύξηση του κεφαλαίου στην εξουσία ολοένα λιγότερων φορέων σημαίνει 
αύξηση της ανισότητας. Ακόμα κι αν αυξάνονται οι αποδοχές όλων, και του τσέλιγκα που 
διαφεντεύει το κοπάδι και των υποστατικών του που το βόσκουν και το αρμέγουν, οι 
διαφορές ανάμεσά τους μεγεθύνονται. Ο τσέλιγκας ζει στα πλούτη, ενώ οι βοσκοί του σε 
καλύβες εκτεθειμένοι στο κρύο, στη βροχή, στην πείνα. Όταν η ανισότητα φθάσει σε 
οριακή τιμή, γιγαντώνονται η ζήλεια και ο φθόνος και η αγανάκτηση ξεχειλίζει. Η 
επανάσταση καιροφυλακτεί. Η βία μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση, οι υποστατικοί 
μπορεί να σκοτώσουν τον τσέλιγκα, ακόμη και τους κληρονόμους του, αλλά η 
καταστροφή που έχει γίνει στο κεφάλαιο είναι πολύ μεγάλη, ενώ η μοιρασιά του 
κεφαλαίου μεταξύ τους γίνεται νέα πηγή αναταραχής και βίας. Στις κοινωνίες την 
ανισότητα τη διαδέχεται συχνά η τυραννία, ώσπου να καταλήξει σε κάποιου είδους 
«δημοκρατία».  

Ο ανταγωνιστικός τρόπος είναι επικίνδυνος. Κανένας δεν ξέρει ποιος θα είναι ο 
νικητής σε μια σύγκρουση, έστω και αν εκ προοιμίου ο ένας είναι σαφώς ισχυρότερος 
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από τον άλλον. Εξάλλου, με τη μεγέθυνση του κεφαλαίου από τη συνένωση δύο 
κεφαλαίων (του νικητή και του ηττημένου),  θα αυξηθεί βέβαια ο τόκος του. Ωστόσο, η 
καταστροφή που θα έχει γίνει από τη σύγκρουση σημαίνει σημαντική μείωση του 
συνολικού κεφαλαίου που δεν είναι βέβαιο πως αντισταθμίζεται με τη συνένωση των δύο 
κεφαλαίων.  

Η απεριόριστη αύξηση ενός κοπαδιού καταλήγει σε ανεπάρκεια βοσκής. Τα 
λιβάδια εξαντλούνται και ψοφάει όλο το κοπάδι, αν δεν υπάρξει η περίοδος της θυσίας 
και παραμένει συνεχής λιτότητα-νηστεία. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
διατρέχει σήμερα η ανθρωπότητα. Το «λιβάδι» μας, η επιφάνεια της γης, έχει αρχίσει να 
εξαντλείται με ρύπους, άνοδο της θερμοκρασίας κλπ. Τα ψάρια ψοφάνε στο κέντρο του 
Ειρηνικού ωκεανού από την οξίνιση των νερών του με το διοξείδιο του άνθρακα. Το 
τελεσίγραφο για να αντιστραφεί η καταστροφή, με τις παρούσες συνθήκες δεν ξεπερνά 
τον ένα αιώνα. Θα το βρουν μπροστά τους τα εγγόνια ή δισέγγονά μας. Πολύ σημαντική 
είναι η πρόσφατη διεθνής δέσμευση ότι δεν θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να ανέλθει 
πάνω από 2ο C. 

Η εμπορική ανταλλαγή, με συνεργατική εμπορική ανάπτυξη παραμένει ένας 
αρκετά υγιής τρόπος ανάπτυξης τόσο του κτηνοτροφικού όσο και του γεωργικού 
κεφαλαίου, όπως και κάθε άλλου είδους κεφαλαίου. Αρκεί βέβαια η συναλλαγή να μη 
γίνει ανταγωνιστική, συγκρουσιακή, όπου ο ισχυρότερος εκμεταλλεύεται την αδυναμία 
και τις πιεστικές ανάγκες του ασθενεστέρου με αποτελέσματα παρόμοια με τα 
προηγούμενα.  

 

Εξέλιξη της Κοινωνίας και Δημογραφία 

 Θίξαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο τη δημογραφία σε σχέση με την παραγωγή. Η 
κοινωνία αποτελείται από άνδρες και γυναίκες ποικίλων ηλικιών. Ο θάνατος είναι το 
αναπόφευκτο γεγονός για καθέναν που γεννιέται. Προφανώς, αν γεννιόνται π.χ. 100 
παιδιά ετησίως, κάθε χρόνο θα λιγοστεύουν, ως μια μεγάλη ηλικία, που πέρα της δε μένει 
κανένας ζωντανός. Όμως, σε κάθε τόπο δεν γεννιόνται ίσος αριθμός παιδιών κάθε χρόνο. 
Και ο ρυθμός που μειώνεται ο πληθυσμός σε κάθε ηλικία ποικίλλει, ανάλογα με την 
ηλικιακή θνησιμότητα. Παράλληλα, υπάρχει και η μετανάστευση, με αριθμό ατόμων που 
έρχονται και φεύγουν. Αυτά τα στοιχειώδη δεδομένα σε κάθε πληθυσμό λέγονται 
δημογραφία και αποδίδονται σε ένα διάγραμμα σαν πυραμίδα. Ο κάθετος άξονας είναι η 
ηλικία και ο οριζόντιος είναι ο αριθμός των ατόμων, από τη μια γυναίκες, από την άλλη 
άνδρες. Συχνά, για λόγους σύγκρισης, ο πληθυσμός δεν παρουσιάζεται σε απόλυτους 
αριθμούς. Κανένας κοινωνικός ή οικονομικός προγραμματισμός δεν μπορεί να γίνεται 
αγνοώντας τη δημογραφία. Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που πέτυχε σε ένα κράτος δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα άλλο, αν έχουν σημαντικά διαφορετική δημογραφία.  

 Στις εικόνες 12 και 13 παρουσιάζονται οι δημογραφικές πυραμίδες στην Αφρική 
(1995) και στην Ελλάδα (1971 και 2010). Η Αφρική έχει μια πυραμίδα σαν αυτήν που 
περιγράψαμε. Όσο αυξάνονται οι ηλικίες τόσο μειώνεται ο πληθυσμός. Μετά τα 85 
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χρόνια ελάχιστοι επιβιώνουν. Στην Ελλάδα σωρεύονται ολοένα και περισσότεροι πάνω 
από τα 85. Ωστόσο, μειώνονται οι πολύ νέες ηλικίες. Προσέξτε πόσο άλλαξε σε 40 
χρόνια η σύνθεση του πληθυσμού. Μεγάλη μείωση των παιδιών και αύξηση της 
επικρατούσας ηλικίας από την πενταετία τα 0-4 έτη στα 35-45 χρόνια. Οι γέροι είναι 
οικονομικά άχρηστοι αφού δεν εργάζονται, και χρειάζονται συντήρηση με μεγάλο κόστος 
σε συντάξεις, διατήρηση της υγείας τους κλπ. Το κόστος της συντήρησής τους είτε σε 
προσωπικό ή οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο, είναι τεράστιο, έτσι που δεν μένουν 
πόροι για την ανατροφή παιδιών. Ως αποτέλεσμα μειώνεται σταθερά η γεννητικότητα 
(εικ. 14), αν και μετά το 1997 παρατηρείται μια οριζοντίωση της καμπύλης30.  Αν και δεν 
έχω στοιχεία, προφανώς η αναστολή της μείωσης στη γεννητικότητα έχει σχέση με τη 
γεννητικότητα των μεταναστών που άρχισαν να συρρέουν στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 12. Πληθυσμιακή πυραμίδα στην Αφρική το 1995 

 

 

Εικόνα 13. Πληθυσμιακές πυραμίδες στην Ελλάδα το 1971 και το 2010. 
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Εικόνα 14. Γεννητικότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα από το 1955 ως το 2009. ΑΔΓ: 
Αριθμός γεννήσεων ανά 1000 άτομα ετησίως. ΑΔΘ: Αριθμός θανάτων ανά 1000 άτομα 
ετησίως.  

Για πρακτικούς λόγους, οι ομάδες ηλικιών περιορίζονται συνήθως σε τρεις: 
παιδιά, ενήλικοι και γέροι. Ποιες είναι όμως οι διαφορές μεταξύ τους; Προφανώς, η 
μετάβαση από τη μια ηλικιακή ομάδα στην άλλη γίνεται βαθμιαία, με την πάροδο του 
χρόνου και δεν αφορά ταυτόχρονα όλες τις όψεις του Εγώ. Η φάση της ενήλικης ζωής 
χαρακτηρίζεται από μια περίπου σταθερότητα των πνευματικών και σωματικών 
ικανοτήτων του ανθρώπου για σχετικά μακρό διάστημα, ενώ της παιδικής και της 
γεροντικής ηλικίας από αρκετά πιο ταχείες μεταβολές.  

Τα παιδιά αλλάζουν ταχέως αναπτύσσοντας τις βιολογικές και πνευματικές 
ικανότητες των ενηλίκων. Αυξάνονται οι σωματικές και πνευματικές δυνάμεις τους. 
Αισθητό σημάδι της ενηλικίωσης είναι για τα κορίτσια η εμμηναρχή και για τα αγόρια οι 
ονειρώξεις. Ο νέος από κει και πέρα είναι ικανός να τεκνοποιήσει. Πνευματικά τα παιδιά 
αναπτύσσονται αποκτώντας γνώσεις και τέχνες, αλλά προπάντων στάσεις. Το πιο βασικό 
από όλα είναι ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουν ελεύθερη βούληση, 
δηλαδή να επιλέγουν σκοπό και να επιδιώκουν την εκπλήρωσή του. Η απουσία 
ικανότητας για ελεύθερη βούληση, εκδηλώνεται αρχικά με άρνηση να υποταχθούν στους 
σκοπούς των κηδεμόνων τους, γονιών, δασκάλων κλπ. Αυτή η νεανική επανάσταση, που 
είναι φυσικό να συμβαίνει (και πρέπει να συμβεί) ενέχει τον κίνδυνο ότι πριν αναπτύξουν 
την ικανότητα να επιλέγουν το δικό τους σκοπό γίνονται ευάλωτοι στο να παρασυρθούν 
από τους σκοπούς άλλων, που δεν αποκλείεται να είναι κακόβουλοι. Η επιρρέπεια σε 
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χρήση εθιστικών ουσιών είναι απλώς ένα παράδειγμα. Κάποιοι ποτέ δεν ωριμάζουν, ποτέ 
δεν γίνονται ικανοί να πάρουν ισορροπημένες αποφάσεις, που λαμβάνουν υπόψη τους 
τους φυσικούς, τους κοινωνικούς νόμους, αλλά και τις προσωπικές τους ανάγκες και 
επιθυμίες. Σημειώνω, πως, καθώς η πνευματική ωρίμανση είναι στοιχείο του νοητου Εγώ, 
δεν υπάρχει δυνατότητα για αξιόπιστη αντικειμενική εκτίμησή της. Από την κοινωνική 
σκοπιά, ακριβώς επειδή τα παιδιά θεωρούνται ότι δεν έχουν ελεύθερη βούληση, 
βρίσκονται εκτός κοινωνίας. Η σωστή παιδεία από γονείς και σχολείο είναι η κύρια 
προστασία που μπορεί να τους δώσει η κοινωνία. Δεν ψηφίζουν ούτε δικαιοπραττούν, δεν 
πουλούν ή αγοράζουν περιουσίες. Ακόμη, έστω και αν έχουν τη βιολογική ικανότητα, δεν 
μπορούν να παντρευτούν. Οι γονείς τους (ή κηδεμόνες τους) είναι υπεύθυνοι για αυτά. 
Στην πράξη, η ενηλικίωση επέρχεται όταν το παιδί γίνει ικανό να εργάζεται στην 
κοινωνία. Κι αυτή η ενηλικίωση με τα σημερινά δεδομένα, που απαιτούν κάποιου βαθμού 
εκπαίδευση, καθυστερεί σημαντικά έναντι της βιολογικής ωρίμανσης. 

Ο ενήλικας διατηρείται σε περίπου σταθερές σωματικές και πνευματικές 
ικανότητες. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δημιουργική ικανότητά του, τόσο 
βιολογική (τεκνοποιία) όσο και πνευματική (σύλληψη ιδεών και υλοποίησή τους). Βέβαια 
η ικανότητα τεκνοποιίας εξαφανίζεται πρωιμότερα στις γυναίκες παρά στους άνδρες, 
μολονότι η ικανότητα για ερωτική απόλαυση διατηρείται και στα δύο φύλα για πολύ. Οι 
σωματικές δυνάμεις μειώνονται από τη νεότερη προς την οψιμότερη ενήλικη ζωή, αλλά 
με σχετικά βραδύ ρυθμό. Οι πνευματικές ικανότητες αλλάζουν με πολύ βραδύ ρυθμό κι 
αυτές στην ενήλικη ζωή. Μειώνεται βαθμιαία η ικανότητα για μάθηση και για λύση 
πρωτότυπων προβλημάτων, αλλά αυτή η πορεία αντισταθμίζεται από αύξηση της 
εμπειρίας, που επιτρέπει ταχύτερη λύση προβλημάτων που παρόμοιά τους έχουν 
εμφανισθεί στο παρελθόν.  

 Ωραία, έγιναν τα παιδιά ενήλικες. Και τώρα, πότε γερνούν; Από την πλευρά του 
αισθητού Εγώ, η ώρα της γήρανσης έρχεται όταν οι άνθρωποι παύουν να μπορούν να 
τεκνοποιήσουν. Γιατί από όλες τις απόψεις, η ενηλικίωση είναι η ώρα του καθενός, η 
φάση της ωρίμανσης. Σ΄ αυτή την ηλικία ο άνθρωπος είναι ωραίος. Αυτή είναι η φάση 
της ικανότητας για δημιουργία∙ δημιουργία βιολογική, προσωπική, κοινωνική. Μετά την 
ωρίμανση, όταν παύει η δημιουργική ικανότητα, οι άνθρωποι είναι υπερώριμοι, γέροι, 
ζαρωμένοι σαν το υπερώριμο σύκο, έτοιμοι να πέσουν στη μάνα γη. Η ερωτική είναι η 
κύρια απόλαυση της ζωής, όμως είναι στοιχείο του νοητού, του προσωπικού Εγώ μάλλον 
παρά του αισθητού, του βιολογικού. Στους περασμένης ηλικίας δεν οδηγεί σε τεκνοποιία. 
Από τη σκοπιά του κοινωνικού Εγώ, η γήρανση επέρχεται όταν πια το άτομο παύει να 
εργάζεται, να παράγει, ιδανικά να δημιουργεί, για την κοινωνία. Είναι δηλαδή η ώρα της 
συνταξιοδότησης, που τη στιγμή της πια την θεσμοθετεί συνήθως η κοινωνία. Στους 
υπαλλήλους της απαγορεύει να εργάζονται πέρα από μια ηλικία. Σε φάσεις χαλεπές της 
κοινωνίας, η ύπαρξη γέρων είναι σοβαρό φορτίο. Ως προς το νοητό Εγώ, το γήρας θα 
επέλθει όταν παύει κάποιο πρόσωπο να έχει δημιουργική πνευματική δραστηριότητα. 
Λέγαμε παραπάνω, πως κάποιοι ποτέ δεν ωριμάζουν. Αντίστοιχα, μπορούμε να πούμε 
πως κάποιοι σχεδον ποτέ δε γερνούν – μένουν για πάντα, όσο ζουν, πνευματικά νέοι, με 
σκέψεις πρωτότυπες, ικανοί να απολαμβάνουν όσα τους προσφέρει η ζωή και να 
προσφέρουν στην κοινωνία τις πνευματικές συλλήψεις τους, τις ιδέες τους. Απορρέουν 
αυτές από τη συσσώρευση μέσα τους των εμπειριών όλης της περασμένης γενιάς και την 



95 
 

επεξεργασία τους, σύμφωνα και με τους σκοπούς που έχουν διακηρύξει. Διατηρούν 
τέτοιοι γέροι κύρος έστω και αν έχουν χάσει την εξουσία που είχαν. Η κοινωνία το 
βρίσκει βαρύ να πληρώνει ανθρώπους που όχι μόνο δεν της αποδίδουν τίποτε, αλλά και 
της κοστίζουν σε συντάξεις και δαπάνες υγείας που επιδεινώνεται με το χρόνο. Έστω και 
αν έχουν προπληρώσει την ασφάλειά τους, τώρα είναι πια ανίκανοι να πιέσουν και να τη 
διεκδικήσουν. Ούτε απεργία δεν μπορούν πια να κάνουν!  

 Η συνηθισμένη ιεράρχηση στόχων στην ιατρική και στην κοινωνία από τις τρεις 
όψεις της ύπαρξής μας τοποθετεί το αισθητό Εγώ στην κορυφή, με στόχο την παράταση 
της ζωής. Ακολουθούν οι αξίες του νοητού Εγώ, με στόχο την ποιότητα ζωής και του 
κοινωνικού Εγώ για να ανταποκρίνεται το άτομο στις κοινωνικές απαιτήσεις, στο μέτρο 
που εξαρτάται από την υγεία του. Κι αυτό, διότι οι τελευταίες δύο όψεις της ύπαρξης 
προϋποθέτουν την υλική ύπαρξη του αισθητού Εγώ. Υποκειμενικά, η αποτροπή του 
φυσικού θανάτου θεωρείται πιο σημαντική από την ποιότητα ζωής, διότι διατηρείται η 
ελπίδα πως τα χρόνια νοσήματα κάποτε θα περάσουν, όπως περνούσαν στη νεότητα τα 
κρυολογήματα και οι πονοκέφαλοι, αρκεί να ζήσει κανένας αρκετά. Είναι όμως 
αυτονόητη μια τέτοια ιεράρχηση; Ο Ιπποκράτης (έχω ακούσει, αλλά δεν έχω μπορέσει να 
το διασταυρώσω) έλεγε ότι «σκοπός της ιατρικής είναι να κάνει τον άνθρωπο να 
πεθαίνει νέος∙ όσο γίνεται αργότερα!». Εξάλλου η γενική στάση των προγόνων μας 
φαίνεται στον ακόλουθο μύθο: 

Η όμορφη Ηώς, αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης, ερωτεύθηκε ένα ωραίο 
παλικάρι, τον Τιθωνό. Τόσος ήταν ο έρωτάς της, που παρακάλεσε το Δία να χαρίσει 
αθανασία στον αγαπημένο της. Για να ζήσουν για πάντα μαζί. Κι ο καλός ο Δίας εισάκουσε 
την παράκλησή της και τον έκανε αθάνατο. Η Ηώς όμως ξέχασε να ζητήσει από το Δία 
(πάντα στον προγραμματισμό του μέλλοντος κάτι σημαντικό μας ξεφεύγει!) να χαρίσει στον 
καλό της και αιώνια νεότητα. Κι έτσι εκείνη έμενε διαρκώς νέα και ωραία, ενώ εκείνος 
δίπλα της γερνούσε, γερνούσε, γερνούσε, ζάρωνε, όλο ζάρωνε κι η φωνή του έγινε τσιριχτή, 
επαναληπτική. Η Ηώς, για να τον απαλλάξει από το μαρτύριο, τον μεταμόρφωσε σε τζιτζίκι 
για ν΄ ακούει τουλάχιστον τη φωνή του χωρίς να τον βλέπει. 

Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι μοιάζει να έδιναν μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση 
της νεότητας παρά στη διατήρηση της (αισθητής) ζωής. Αλλά και η Χριστιανική 
αντίληψη, που θεωρεί ότι ο θάνατος ανοίγει τις πύλες για την αιώνια ζωή, εύχεται 
«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ …», δίνοντας 
έμφαση στο ανώδυνο και ανεπαίσχυντο. Η συμπεριφορά ναζιστών γιατρών στη διάρκεια 
του πολέμου έκανε αδιανόητη κατόπιν κάθε σκέψη για έλεγχο του τέλους της ζωής. 
Ώσπου… Ήδη, πολύ δειλά είναι αλήθεια, οι αντιλήψεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Είναι 
καθημερινό πια πρόβλημα οι περιπτώσεις που η ιατρική διατηρεί την υλική, αισθητή, ζωή 
του ασθενή με τεχνητά μέσα, τεχνητό νεφρό, μηχανική αναπνοή, βηματοδότη, απινιδιστή 
και τεχνητή διατροφή, ενώ αυτός δεν έχει καμιάν απολύτως επαφή με το περιβάλλον του 
ούτε εκτελεί οποιαδήποτε αυτόματη κίνηση ή ανταπόκριση σε ερεθίσματα. Τα 
αντιβιοτικά και οι ποικίλοι οροί συντηρούν τη βιολογία και χημεία του οργανισμού, το 
αισθητό Εγώ. Ή, το άτομο με ανίατη νόσο υποφέρει ενώ η Ιατρική παρατείνει τη νόσο 
του μάλλον παρά τη ζωή του. Η θεσμοθέτηση της ευθανασίας, υπό όρους βέβαια, έχει 
εγείρει ισχυρές αντιπαραθέσεις στον ιατρικό κόσμο και όχι μόνο. Και η βεβαιότητα στις 
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παραδοσιακές αρχές κλονίζεται. Τελικά ποιος είναι ο στόχος της ιατρικής κατά 
προτεραιότητα, αποφασίζεται από την κοινωνία. 

Το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση στις 40 φτωχότερες χώρες του κόσμου 
από τα 52 έτη το 1990 ανέβηκε στα 57 το 2009, ενώ στις 50 πλουσιότερες χώρες 
προχώρησε στα 80 έτη από τα 76 το 1990. Μ΄ άλλα λόγια το προσδόκιμο επιβίωσης στις 
πλούσιες χώρες είναι περίπου 23 χρόνια μακρότερο από όσο στις φτωχές31. Προσδόκιμο 
επιβίωσης στη γέννηση σημαίνει ως ποια ηλικία προσδοκάται να φθάσει κάποιος που 
γεννιέται σήμερα, αν, όσο ζει, η θνησιμότητα της κάθε ηλικίας θα είναι όπως σήμερα. Η 
κοινωνία περηφανεύεται για επιστημονικά «θαύματα» που έχουν παρατείνει τη ζωή στις 
αναπτυγμένες χώρες. Έχουν αρχίσει όμως τα «θαύματα» αυτά να την ενοχλούν, διότι 
έχουν κόστος. Το κόστος για τη διατήρηση των γέρων και των χρόνιων ασθενών στη ζωή 
αυξάνεται ραγδαία. Ο αριθμός τους αυξάνεται ταχέως. Η οικονομία δεν επηρεάζεται 
σημαντικά από τη θνησιμότητα, επηρεάζεται όμως έντονα από τη νοσηρότητα. Η 
Κοινωνία, πιεζόμενη οικονομικά, θα θελήσει να απαλλαγεί, αρχικά τουλάχιστον έμμεσα, 
από τα άτομα που της στοιχίζουν πολύ, χωρίς να της προσφέρουν τίποτε, από τους 
γέρους, τους αναπήρους και τους χρονίως πάσχοντες. Ο αριθμός των νέων που 
εργάζονται για να συντηρούνται οι γέροι, οι άχρηστοι συνταξιούχοι, μειώνεται σταθερά. 
Και οι αντιλήψεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Σε πολλά μέρη έχει θεσμοθετηθεί η 
υποβοηθούμενη ευθανασία, εφόσον τη ζητά ο ίδιος ο άρρωστος. Ίσως να μην απέχει πολύ 
η ώρα, που θα αντιστραφεί ριζικά η στάση της κοινωνίας προς τους γέρους. Οι πιστωτές 
μας πιέζουν για «μεταρρύθμιση» σε ασφαλιστικό, συντάξεις, σύστημα υγείας, μ΄ άλλα 
λόγια, για μείωση των ασθενεστέρων, των γέρων. 

Έχουν όμως κάποια κοινωνική αξία οι «άχρηστοι» γέροι; Έχουν ηθική αξία. Οι 
γέροι είναι η μοναδική ζωντανή μαρτυρία της ταυτότητάς μας. Αυτοί γνωρίζουν τους 
προγόνους και τους συγγενείς μας από πρώτο χέρι. «Ο Δαυείδ ήταν γιος του Ιεσσαί, που 
ήταν γιος του Ωβήδ…που ήταν γιος του… γιος του Αβραάμ». Η ταυτότητά του από τη 
γενιά του έδινε το δικαίωμα στο Δαυίδ να γίνει βασιλιάς. Οι παππούδες στην οικογένεια 
είναι εκείνοι που παραδίδουν την οικογενειακή και εθνική παράδοση στα εγγόνια, με τα 
παραμύθια και τις ιστορίες που τους λένε, ενώ οι γονείς εργάζονται και λείπουν από το 
σπίτι, και το σχολείο ασχολείται με την τυποποιημένη παιδεία. Επιπλέον έχουν 
προσωπική πείρα που οι νεότεροι την έχουν μόνον έμμεσα από αφηγήσεις. Οι γέροι δεν 
έχουν καμιά εξουσία, δεν εμπνέουν, επομένως, φόβο. Μπορεί όμως να έχουν κύρος και 
να αξίζουν το σεβασμό. Η εξουσία απορρέει από το ρόλο που υποδύεται κάθε πολίτης, 
από το κοινωνικό Εγώ του καθενός∙ ο γέρος όμως δεν ασκεί κανένα ενεργό κοινωνικό 
ρόλο: είναι συνταξιούχος. Το κύρος αντίθετα είναι προσωπική υπόθεση, ιδιότητα του 
νοητού Εγώ του καθενός. Μολονότι το κοινωνικό (επαγγελματικό) ωράριο του 
συνταξιούχου γέρου έχει μηδενισθεί, δεν έχει αυξηθεί αντίστοιχα το ελεύθερο ωράριο του 
νοητού Εγώ του. Κι αυτό, διότι, λόγω προβλημάτων υγείας που συνοδεύουν την ηλικία 
του, έχει επεκταθεί το αισθητό του ωράριο. Ο γέρος δεν μπορεί να επιβάλει τη βούλησή 
του, μπορεί όμως να προβάλει τη συμβουλή του και αυτή, εφόσον διατηρεί το κύρος του, 
έχει σοβαρές πιθανότητες να συζητηθεί και εισακουσθεί. Τελικά, το κοινό αίσθημα της 
κοινωνίας, καθώς διαμορφώνεται με τη βραδεία πορεία των εθίμων, θα αποφασίσει 
μεταδιδόμενο και σχηματοποιούμενο στα όργανα που παίρνουν αποφάσεις. Τέτοια 
όργανα θα έλθει η στιγμή που θα θεσμοθετήσουν, ενδεχομένως: με ποιους όρους θα 
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επιτρέπεται στους γέρους να ψηφίζουν; Με ποιους όρους θα συνεχίζεται η παροχή 
υπηρεσιών υγείας στους γέρους; Ως ποιο βαθμό θα λαμβάνεται υπόψη η ίδια η επιθυμία 
των γέρων να συνεχίζουν να ζουν, όπως ζουν, ή θα οδηγηθούν σε ευθανασία ; Με ποιους 
όρους θα αρχίσουν να ρίχνονται οι γέροι σε κάποιου είδους Καιάδα; Τα ερωτήματα ηχούν 
ανατριχιαστικά, εφόσον δεν αλλάξουν οι συνθήκες. Μόνον το μέλλον θα μπορέσει να τα 
απαντήσει. Το κοινό αίσθημα επίσης θα αποφασίσει σε ποια ηλικία μπορεί να περάσει ο 
καθένας από την τάξη των εργαζόμενων στην τάξη των συνταξιούχων. Γιατί να παίρνουν 
σύνταξη π.χ. γυρω στα 65 χρόνια τους οι εργαζόμενοι και όχι μια δεκαετία αργότερα; Ή 
νωρίτερα; 

Η αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης, μαζί και με τις οικονομικές διεθνείς 
εξελίξεις έκανε να εμφανισθεί άλλη μια ηλικιακή υποομάδα. Είναι τώρα οι νέοι, οι 
ενήλικες, οι ηλικιωμένοι και οι υπερήλικες. Οι ηλικιωμένοι διαφέρουν από τους ενήλικες 
στο ότι είναι συνταξιούχοι και από τους υπερήλικες στο ότι τους φροντίζουν, που είναι 
ανήμποροι, όταν οι ενήλικες εργάζονται και βρίσκονται έξω από την κατοικία της 
οικογένειας. 

Εκτός από τη δημογραφία κάθε τόπου, σημαντική είναι και η διαφορά στη 
δημογραφία μεταξύ γειτονικών χωρών. Η γεννητικότητα των Ασιατικών και 
Αφρικανικών κρατών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από των Ευρωπαϊκών, ενώ οι 
συνθήκες διαβίωσης που, έστω και αργά, βελτιώνονται, σημαίνουν ότι αυξάνεται το 
προσδόκιμο επιβίωσης. Ο πληθυσμός της Ασίας αυξάνεται λοιπόν με ρυθμό πολλαπλάσιο 
από της Ευρώπης, όπου τείνει να μένει στάσιμος ή και ν΄ αρχίσει  να υποχωρεί. Όπου 
υπάρχει διαφορά πυκνότητας  ενός μεγέθους μεταξύ δυο περιοχών, προκαλείται ροή από 
την αυξημένη πυκνότητα προς τη χαμηλότερη, ως την ισορροπία, όπως ορίζει ο νόμος της 
εντροπίας. Είναι φυσικός νόμος οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί να μεταναστεύουν από την 
Ήπειρό τους στην Ευρώπη. Η μετανάστευση έχει αρχίσει, αλλά στα επόμενα χρόνια 
μπορεί να υποτεθεί βάσιμα ότι θα πάρει ασύλληπτες διαστάσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στα 
σύνορα. Έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εχει υπογεννητικότητα με γεννήσεις ίσες ή λιγότερες 
από τους θανάτους και, οπωσδήποτε λιγότερους από των ανατολικών λαών. Επιλέον 
όμως οι υψηλά εκπαιδευμένοι πολίτες της εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Το κενό από 
την υπογεννητικότητα, την εσωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο στις 
μεγαλουπόλεις και την εξωτερική μετανάστευση των πιο εκλεκτών παιδιών μας αφήνει 
ένα γεωγραφικό κενό που αναπληρώνεται με μετανάστευση των λιγότερο παιδευμένων, 
συχνά αποδιοπομπέων, νέων από Ασιατικές και Αφρικανικές περιοχές. Ούτε εδώ ούτε 
γενικότερα στην Ευρώπη φαίνεται να έχουν απασχοληθεί σοβαρά οι σοφοί που μας 
κυβερνούν με αυτό το πρόβλημα, που στις επόμενες λίγες δεκαετίες θα είναι Το 
Πρόβλημα (μαζί και με τις μεταβολές του κλίματος). Οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί 
σοβαρά – πρωτοπόροι πειραματιστές κι εδώ – είναι οι Κινέζοι. Απαγορεύουν με 
αυστηρούς νόμους τη γέννηση πάνω από ενός παιδιού ανά ζευγάρι. Άγνωστο είναι όμως 
τι θα γίνει με την ακατάσχετη ανάπτυξή τους μετά από καμιά 20ετία, όταν η μορφή της 
δημογραφικής πυραμίδας τους θα είναι σαν της Ευρώπης, με πολύ στενή βάση, ενώ η 
ανάπτυξή τους θα απαιτεί όλο και περισσότερη αναλογία νέων. Ήδη, πολύ πρόσφατα 
άρχισαν να ελευθερώνουν τον αριθμό των γεννήσεων.  
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Λύνεται το πρόβλημα; Θα μπορούσε να αυξηθεί η γεννητικότητα της Ευρώπης. 
Για την Ελλάδα ίσως είναι πιο σημαντικό αυτό. Ας μην ξεχνάμε, το πιο πολύτιμο προϊόν 
που μπορούμε να παράγουμε είναι οι Έλληνες. Η αύξηση της γεννητικότητάς μας όχι 
μόνο θα αντιμετωπίσει, ως ένα βαθμό, το πρόβλημα της μετανάστευσης προς τη χώρα 
μας, αλλά και θα βελτιώσει τη μορφή της πληθυσμιακής πυραμίδας μας. Φυσικά έχει 
τίμημα. Η ανατροφή παιδιών έχει βαρύ κόστος. Απαιτεί θυσίες των γονέων, ενώ δεν είναι 
βέβαιο πως το κόστος αυτό θα επιτρέψει επαρκή παιδεία στα παιδιά μας. Και, 
προπάντων, όπως παλιότερα, έχει αρχίσει πάλι να μην μπορεί να θρέψει η Ελλάδα τον 
πληθυσμό της, έτσι που οι Έλληνες μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Παλιότερα οι 
ανειδίκευτοι εργάτες. Σήμερα οι έντονα εξειδικευμένοι νέοι που η πατρίδα μας δαπάνησε 
πολλά χρήματα (δανεικά, μην ξεχνάμε) για να τους εκπαιδεύσει και σήμερα 
μεταναστεύουν για να προσφέρουν τη δημιουργική εργασία τους σε άλλες χώρες. Η 
κοινωνία, διαμέσου της κυβέρνησης, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αν το 
επιθυμούμε. Απλά μέτρα, όπως ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα παιδικά είδη, η υποχρεωτική 
δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών δίπλα σε κάθε οικονομική μονάδα, ιδιωτική και 
δημόσια, τα μέτρα για τους πολυτέκνους κλπ θα μπορούσαν να έχουν σημαντική 
επίδραση. Μια άλλη, ανέξοδη, λύση που θα σκεφτόμουν, θα ήταν να δινόταν ψήφος σε 
όλα τα παιδιά, από την ηλικία του μηδενός, μια ψήφος που, φυσικά, θα χρησιμοποιούνταν 
από τους γονείς τους, ώσπου τα ίδια να ενηλικιωθούν. Η προσπάθεια για τεκνοποιία 
άλλωστε είναι τόσο ευχάριστη! Αν η Ελλάδα μπορεί να θρέψει πάνω από 1 000 000 
μετανάστες, θα μπορούσε να θρέψει και 1 000 000 παραπάνω Έλληνες. Με ποια 
ποιότητα ζωής όμως; Σαν των μεταναστατών προφανώς. Το θέλομε λοιπόν ή δεν το 
θέλομε; Δε χωράει πολύ λογική. Το ζήτημα είναι κυρίως συναισθηματικό. 

Η άλλη λύση είναι ο εξευρωπαϊσμός των μεταναστών, εξελληνισμός για μας. 
Βέβαια η εμπειρία σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία κλπ είναι μάλλον αρνητική. Ίσως 
όμως η Γερμανία, με ένα παρελθόν έντονα εθνικιστικό, με πίστη στην ανωτερότητα της 
Άριας (δηλαδή της Γερμανικής) φυλής, δεν είναι το πιο καλό παράδειγμα. Οι μετανάστες 
είναι πολιτιστικά πολύτιμοι. Το σταυροφορικό και αποικιοκρατικό παρελθόν των 
περισσότερων δυτικοευρωπαϊκών χωρών είναι βαρύ φορτίο. Η μεταφορά ξένου 
πολιτισμού και ο εμπλουτισμός του δικού μας με ξένες εμπειρίες είναι θαυμάσιος και 
είναι παράδοση για την Ελλάδα από τα πανάρχαια χρόνια. Το παράδειγμα των ΗΠΑ, 
όπου ένα μωσαϊκό πολιτισμών έχουν συνθέσει το αμερικανικό έθνος, το ισχυρότερο αυτή 
τη στιγμή στον κόσμο, είναι θετικό. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε, με τη «γενοκτονία» του 
ντόπιου πληθυσμού των ερυθροδέρμων. Τι σημαίνει όμως εξελληνισμός στην πράξη; Το 
πρώτο είναι να ορίσουμε τι σημαίνει Έλληνας.  

 

Είμαι Έλληνας 

Είμαι, ομολογώ, Έλληνας και πασχίζω να κατανοήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 
ομολογία μου. Έλληνες είναι βέβαια όσοι έχουν πατρίδα τους την Ελλάδα και Ελλάδα 
είναι η πατρίδα των Ελλήνων. Αλλ΄ αυτό είναι ταυτολογία. Ορίζει το οριζόμενο με το 
ορίζον. Ωστόσο, οι Έλληνες αποτελούν κάποιου είδους φαινόμενο. Παρήγαγαν, έξω από 
τον αυτοπροσδιορισμό τους, και μοναδικό πολιτισμό.  
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Στη μακρά πορεία του διευρύνθηκε κι ύστερα συρρικνώθηκε ο Ελληνισμός. Μια 
γεωγραφική περιοχή όμως παρέμεινε σταθερά τόπος των Ελλήνων: Η περιοχή της 
σύγχρονης Ελλάδας. Πού οφείλεται όμως το φαινόμενο του Ελληνικού πολιτισμού; Είχαν 
μήπως οι Έλληνες ανώτερες κληρονομικές, βιολογικές, πνευματικές ικανότητες από τους 
άλλους λαούς της εποχής τους; Προφανώς συντέλεσαν πολλοί παράγοντες στην εμφάνιση 
του φαινομένου. Θα εστιασθώ παρακάτω ιδιαίτερα στη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας 
σε συνδυασμό με την κοινή γλώσσα των κατοίκων της.  

Υπενθυμίζω όσα έχομε πει για τον τρόπο που αναπτυσσόμαστε ψυχολογικά, στη 
βάση των εξαρτημένων αντανακλαστικών μας και των ταλαντώσεων του πνεύματός μας. 
Διαλεγόμενοι με άλλους ομόγλωσσους ανθρώπους, επεκτείνομε το πλάτος που έχουν οι 
έννοιες μας που γίνονται σχεδόν κοινές για όλους. Έτσι αποκτούν ευρύ κύρος. Όσο πιο 
διαφορετικοί άνθρωποι διαλέγονται και ανταλλάσσουν έννοιες, τόσο ευρύτερο γίνεται το 
περιεχόμενο των κοινών εννοιών τους.  Η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα, όπου, σε 
μικρή γεωγραφική επιφάνεια, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εδάφους: βουνά, κάμποι, νησιά, 
κλπ. Οι ασχολίες των ανθρώπων για να επιβιώσουν καθορίζονται σημαντικά από τις 
δυνατότητες που τους παρέχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Οι βουνήσιοι ήταν 
πάντοτε βοσκοί ή ληστές. Οι νησιώτες θαλασσινοί, ψαράδες ή πειρατές. Οι καμπίσιοι 
γεωργοί, τσιφλικάδες ή κολλήγοι. Οι διαφορετικές ενασχολήσεις οδηγούσαν σε 
αντίστοιχες συνήθειες και συμπεριφορές, δηλαδή σε διαφορετική παιδεία. Λόγω της 
περιορισμένης επιφάνειας της Ελλάδας, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών έρχονταν σε 
συχνή επαφή μεταξύ τους. Απείχαν ελάχιστα μεταξύ τους και είχαν την ίδια γλώσσα.  

Ανταλλάσσοντας λέξεις, προτάσεις, νοήματα, οι Έλληνες, αποκτούσαν έννοιες 
που είχαν μεγαλύτερο εύρος και πιο καθολικό, επομένως, κύρος, από τις έννοιες που 
κατά μέσον όρον είχαν άλλοι λαοί, κοινή παιδεία, διαφορετική από των άλλων λαών. 
Τόσο ευρύ ήταν το πλάτος των εννοιών των Ελλήνων, που συχνά θεωρούσαν πως 
κάποιες από αυτές, όπως η λογική,  είχαν καθολικό κύρος. Με τις υψηλού κύρους έννοιες 
που είχαν σχηματισμένες μέσα τους οι Έλληνες εκδήλωναν πνευματικά επιτεύγματα 
ανώτερα από άλλων λαών της εποχής τους.  

Η υποτέλεια σε αυτοκρατορίες, Μακεδόνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Οθωμανούς, 
Ευρωπαϊκή κυριαρχία κλπ. συνέβαλε να επεκταθεί το Ελληνικό πνεύμα σε μεγάλη 
επιφάνεια της γης, έτσι που να αποκτήσει,  ως Ελληνική παιδεία,  ακόμη μεγαλύτερο 
κύρος, με φορείς του πια όχι μόνο τους Έλληνες.  

Να θυμίσω εδώ ότι η στενή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές 
συνήθειες μπορεί να έχει ποικίλες συνέπειες. Μια προάγει συμπληρωματική, συνεργατική 
ανάπτυξη, σαν το εμπόριο, άλλη την άμιλλα, όπου προσπαθεί καθένας να γίνει καλύτερος 
από τους άλλους. Μια τρίτη προάγει τον ανταγωνισμό, με σύγκρουση. Και οι τρεις αυτές 
μορφές σχέσεων υπήρξαν πάντοτε μεταξύ ποικίλων Ελλήνων. Όλες έχουν περάσει στις 
παραδόσεις τους, σε ένα είδος ομαδικού υποσυνειδήτου, όπως καθένας φέρει μέσα του 
προσωπικές ικανοποιήσεις και συγκρούσεις καθηκόντων που μπορεί να μην είναι βέβαιος 
αν έπραξε το σωστό, μπορεί και να κουβαλά Ερινύες μέσα του, αλλά συνεχίζει να ζει και 
όλα αυτά προσδιορίζουν την ταυτότητα και τον τρόπο της συμπεριφοράς του. 
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Όπως ερμήνευσα την πνευματική ανωτερότητα των αρχαίων Ελλήνων, αυτή 
οφειλόταν όχι στο DNA, σε κληρονομικούς παράγοντες δηλαδή, αλλά σε επίκτητους, 
εμπειρικούς παράγοντες που είχαν σχέση κύρια με τη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας 
και τη σημασία που είχε αυτή τότε, μαζί με την κοινή τους γλώσσα. Εμείς τώρα, ακόμη 
και αν είμαστε βιολογικά απόγονοί τους, δεν έχομε κληρονομήσει, κάποιο DNA 
πνευματικής ανωτερότητας. Τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει. Κατοικούμε 
βέβαια στον ίδιο τόπο, αλλά η σημασία του δεν είναι πια αυτή που ήταν. Κι η γλώσσα 
μας εξελίχθηκε και θα δούμε τι ρόλο έπαιξε αυτή η εξέλιξη. 

Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να διαλύσω μια σύγχυση. Τη διεθνή λέξη nation 
την αποδίδομε ως έθνος. Λάθος! Το έθνος κατάγεται από το έθος, που σημαίνει 
συνήθεια, δηλαδή παιδεία. Το λατινικό natio κατάγεται από το ρήμα nasco που σημαίνει 
γεννώ. Nation λοιπόν σημαίνει γένος, ενώ για την Ελληνική λέξη έθνος δεν υπάρχει 
αντίστοιχη λατινική ή άλλη διεθνής λέξη. Χρησιμοποιούν βέβαια λέξεις παράγωγα, έτσι 
όμως που το ethnicity είναι συνώνυμο με το nationality. Και να πού οδηγεί μια τέτοια 
σύγχυση, η οποία μπορεί να έχει συνέπειες για πολλές χιλιετίες. Θα στηριχθώ στη 
μυθολογία, και όχι σε ιστορική τεκμηρίωση, για τα όσα θα υποστηρίξω, διότι οι ιστορικές 
γνώσιες μου είναι ανεπαρκείς. Η μυθολογία, απέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη, 
εμπεριέχει περισσότερη αλήθεια από όση νομίζαμε κάποτε. Αυτό βέβαια δεν ισχύει 
αναγκαστικά για τις μυθολογικές γενεαλογίες. Αυτές όμως απηχούν τη συναισθηματική 
πίστη του λαού, τουλάχιστον σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Και το ζήτημα της 
εθνικής ταυτότητας είναι υπόθεση πρώτιστα συναισθηματική. Κατά τον Ησίοδο, λοιπόν, 
ο Δευκαλίωνας, γιος του Προμηθέα έκανε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Έλληνας. 
Παιδιά ή εγγόνια του Έλληνα ήταν ο Δώρος, ο Αίολος, ο Αχαιός και ο Ίωνας. Το γένος 
των Ελλήνων επομένως αποτελείται από τους Δωριείς, τους Ίωνες, τους Αιολείς και τους 
Αχαιούς. Από μια κόρη του Δευκαλίωνα, τη Θυία, γεννήθηκαν ο Μακεδόνας, ο 
Μάγνητας, από μιαν άλλη, την Πανδώρα, γεννήθηκε ο Γραικός κλπ. Οι Μακεδόνες 
επομένως δεν ανήκουν στο γένος των Ελλήνων. Όμως τόσο οι Έλληνες, όσο και οι 
Μακεδόνες, οι Γραικοί κλπ είμαστε κατιόντες του Μεγάλου Γενάρχη μας, του Προμηθέα, 
που μας άφησε μια συγκλονιστική πνευματική κληρονομιά: Γνώση και Τέχνη (Βλ. Η 
Ανισότητα ως Κίνητρο). Επομένως οι Έλληνες και οι Μακεδόνες μετέχομε στην ίδια 
πνευματική κληρονομιά του Προμηθέα, στην ίδια παιδεία. Είμαστε το ίδιο έθνος. Και 
ορθά ο Ισοκράτης έλεγε: «Τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς 
διανοίας δοκεῖν εἶναι καὶ μᾶλλον  Ἓλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς  
ἡμετέρας ἤ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας». Αν σήμερα επισκεφθεί κάποιος μια 
αρχαία Μακεδονική πόλη, σαν το Δίο, κοντά στον Όλυμπο, θα εντυπωσιασθεί από τις 
ομοιότητές της με τις υπόλοιπες Ελληνικές πόλεις. Ίδια ρυμοτομία, ίδια αρχιτεκτονική, 
ίδιοι θεοί που λατρεύονταν, επιγραφές στην ίδια γλώσσα κλπ. Κοινό έθνος, επομένως, όχι 
κοινό γένος, είμαστε με τους Μακεδόνες. Και ως κοινό έθνος μας θεώρησε ο 
Μεγαλέξανδρος, στο αφιέρωμά του που έγραφε: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες 
πλην Λακεδαιμονίων». Τους Μακεδόνες ήταν περιττό να τους αναφέρει, αφού ανήκουν 
στο ίδιο έθνος με τους Έλληνες και περιλαμβάνονται στους Έλληνες. Τα ονόματα των 
γνωστών Μακεδόνων ήταν Ελληνικά. Λόγω του διαφορετικού γένους, υπήρχε πάντοτε 
ένας δισταγμός των Ελλήνων να δεχθούν τους Μακεδόνες ως Έλληνες, που 
αποτυπώμεται με τον πιο οξύ τρόπο στους Φιλιππικούς λόγους του Δημοσθένη. Ο 
Ηρόδοτος όμως είναι σαφής. Στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου μόνον Έλληνες γίνονταν 
δεκτοί, ο Αλέξανδρος του Περδίκκα, πρόγονος του Μεγαλέξανδρου, έγινε δεκτός. 
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Δείξαμε παραπάνω (Η Ανισότητα ως Κίνητρο) τη σημασία της πνευματικής κληρονομιάς 
μας συγκρίνοντάς την με την υλική κληρονομιά ενός άλλου, εξίσου μέγιστου, πατριάρχη, 
του Αβραάμ. Οι διάδοχοι του Αβραάμ μάχονται αδυσώπητα μεταξύ τους για το ποιος θα 
γίνει ο κυρίαρχος της ευλογημένης κληρονομημένης γης από το Νείλο ως τον Ευφράτη 
που τους άφησε ο προπάτοράς τους. Και οι Έλληνες τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ωστόσο, 
όποτε απειλήθηκε σοβαρά η πατρίδα μας βρισκόμαστε ενωμένοι να υπερασπισθούμε τη 
γη τη σφραγισμένη με την κοινή πνευματική κληρονομιά του πατριάρχη μας του 
Προμηθέα. Οι Εβραίοι απόγονοι του Ισαάκ και οι Άραβες απόγονοι του Ισμαήλ ποτέ δεν 
ενώθηκαν για να υπερασπισθούν την υλική γη που τους άφησε κληρονομιά ο Αβραάμ.  

Όπως λέγαμε, η πνευματική μας κληρονομιά εμπλουτίσθηκε πριν από 2000 
χρόνια από το μεγαλύτερο Ανατροπέα που εμφανίσθηκε ποτέ πάνω στη γη. Και 
διαμορφώθηκε έτσι ο νέος ιβρυδικός ελληνοχριστιανικός πολιτισμός με γνώση, τέχνη 
και αγάπη. Ο Χριστιανισμός είδε με αντιπαλότητα αρχικά την Ελληνική μας παράδοση 
και κατέστρεψε πολλά στοιχεία από τον πολιτισμό των προγόνων μας. Κυρίως από την 
εποχή των τριών Ιεραρχών όμως, ενσωματώθηκε αναπόσπαστα στον πολιτισμό μας, ενώ 
ήδη από πιο πριν οι Χριστιανικές τελετές είχαν υιοθετήσει τις παλιές τελετές, ιδιαίτερα 
του Διονύσου. Ύμνοι όπως το «δείξον ημίν την ένδοξόν σου ανάστασιν» λέγονταν στο 
Διόνυσο όταν εορταζόταν ο θάνατός του, ενώ η ανάστασή του γιορταζόταν με κάθε 
είδους εκκωφαντικούς κρότους, σαν τις κροτίδες στη Χριστιανική Ανάσταση. Με Γνώση, 
Τέχνη και Αγάπη εξασφαλίζεται η επιβίωση. Δεν υπάρχει φόβος, όπως στην υλική 
περιουσία, (π.χ. ένα διαμερισματάκι), να γίνει απαλλοτρίωση από κάποιο κομμουνισμό ή 
να τα βγάλει στο σφυρί κάποιος καπιταλισμός π.χ. για χρέη προς κάποιους πιστωτές.  
Χρέη είτε άμεσα (δανεισθήκαμε για να χτίσουμε) είτε έμμεσα (δεν δανεισθήκαμε, αλλά 
δανείσθηκε το κράτος μας κι εμείς αποπληρώνομε το δάνειο με δυσβάστακτα ΕΝΦΙΑ ή 
άλλους τρόπους). Οι πνευματικές ικανότητες είναι αναπαλλοτρίωτες. 

Επανέρχομαι στη γεωγραφία της Ελλάδας. Εκτός από την ποικιλία εδάφους, 
βρισκόταν στο σημείο επαφής των τριών τότε γνωστών ηπείρων. Η παιδεία της Ασίας 
μεταφερόταν επί αιώνες, χιλιετηρίδες, αργά, αλλά σταθερά, από την Κίνα, την Ινδία, την 
Περσία, κλπ προς τα παράλια της Μικράς Ασίας και επηρέαζε έτσι την Ελληνική παιδεία. 
Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή παιδεία κυρίως από τη Σικελία και την κάτω Ιταλία (Μεγάλη 
Ελλάδα), αλλά και παραπέρα, ως τις Ηράκλειες στήλες, ερχόταν σε επαφή με την 
Ασιατική, διαμέσου των Ελλήνων, που είχαν την ίδια γλώσσα είτε στην Ευρώπη 
κατοικούσαν είτε στην Ασία: Ακόμη μεγαλύτερο κύρος στο Ελληνικό πνεύμα. Κι από 
την Αίγυπτο στο νότο ερχόταν ο μεγάλος πολιτισμός των Αιγυπτίων να αναμιχθεί και 
γονιμοποιήσει τον Ελληνικό. 

Το εργαλείο της επικοινωνίας των Ελλήνων, η Ελληνική γλώσσα, είχε 
πλεονεκτήματα έναντι άλλων γλωσσών. Ήταν η πρώτη «λογική» γλώσσα με πιστό 
υπηρέτη της μια γραφή όπου κάθε φθόγγος αντιστοιχούσε σε ένα, και μόνον ένα, 
γράμμα και κάθε γράμμα της σε ένα, και μόνον ένα, φθόγγο. Η γλώσσα μας εξελίχθηκε 
στις χιλιετίες. Ποτέ δεν έμεινε σταθερή. Η γραφή της όμως παρέμεινε πιστή στη γλώσσα 
που μιλιόταν όταν πρωτοεμφανίσθηκε έτσι που επήλθε χάσμα μεταξύ γλώσσας και 
γραφής και χάθηκε η «λογική» που υπήρχε. Σήμερα, ακόμη και μετά τις απλοποιήσεις 
που έγιναν στη γραφή πριν από 3 δεκαετίες περίπου εξακολουθούμε να έχουμε 12 
τρόπους να γράφουμε 5 φωνήεντα. Η γλώσσα που μαθαίναμε επί αιώνες αβίαστα από 
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τη μάνα μας, είναι η κυριότερη ένδειξη της παιδευτικής καταγωγής μας από τους 
αρχαίους, καθώς η συνέχειά της από την αρχαία γλώσσα είναι σαφής. Πρόκειται για 
την ίδια εξελισσόμενη γλώσσα.  Αντίθετα, η καθαρεύουσα και η σύγχρονη επίσημη 
δημοτική είναι τεχνητές γλώσσες και δεν αποτελούν απόδειξη. Κάθε μη Έλληνας 
μπορούσε να έχει μάθει μια τέτοια τεχνητή γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός που διαρκώς εξελίσσεται. Παύει να αλλάζει, όταν πεθάνει. Νεκρή είναι μια 
από τις πιο σημαντικές γλώσσες που εμφανίσθηκαν στην ιστορία, η Λατινική. Και δεν 
εξελίσσεται.  

Και τώρα;  

Το προνόμιο της επαφής Ασίας με Ευρώπη διαμέσου των Ελλήνων χάθηκε, 
καθώς φαίνεται οριστικά, το 1922, ύστερα από 3 - 4 χιλιετηρίδες. Το προνόμιο της 
άμεσης γεωγραφικής, φυσικής, επικοινωνίας, των Ελλήνων μεταξύ τους διατηρείται 
βέβαια, αλλά έχασε τη σημασία του. Η ασύλληπτη τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία 
χρόνια, φέρνει σε επικοινωνία όλα τα μέρη της γης, από την Κίνα ως την Αμερική. 
Εξάλλου, εμείς οι Έλληνες εγκαταλείψαμε την παραγωγική ύπαιθρο για να 
εγκατασταθούμε στις καταναλωτικές, αφομοιωτικές πόλεις. Το γλωσσικό προνόμιο των 
Ελλήνων χάθηκε, μεταξύ άλλων και επειδή διακόπηκε η στενή αντιστοιχία μεταξύ 
εξελισσόμενης γλώσσας και καθηλωμένης γραφής. Αλλά και (ίσως το πιο σπουδαίο) 
διότι πάψαμε να παράγουμε νέες έννοιες και να τους δίνουμε όνομα ελληνικό. Η 
παρακμή του Ελληνικού πνεύματος βιώνεται από όλους μας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. 
Υπάρχει τρόπος να ανακτήσουμε ένα μέρος από τα πλεονεκτήματα των προγόνων μας; 
Προϋπόθεση είναι βέβαια να υπάρχουμε. Μήπως, ύστερα από χιλιάδες χρόνια, βαδίζομε 
προς αφανισμό, όπως έγινε με τους Ρωμαίους; 

Μιλήσαμε για τη δημογραφία μας. Οι Ελλαδίτες Έλληνες είμαστε στάσιμοι ή 
μειωνόμαστε, λόγω υπογεννητικότητας και λόγω μετανάστευσης σε ξένες χώρες. Οι 
ομογενείς αφελληνίζονται. Η υποκατάσταση των Ελλήνων με μετοίκους πρέπει να 
εξεταστεί, καθώς ήδη αποτελούν πάνω από 10% του Ελλάδικού πληθυσμού. Η παρουσία 
τους εδώ είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, ανάλογα με το πώς θα τη διαχειρισθούμε. 
Προσφέρουν φθηνή εργασία, ενώ παράλληλα με τις εισφορές τους τονώνουν τα 
ασφαλιστικά ταμεία μας. Μπορεί να ισχυρισθεί κάποιος ότι παίρνουν τις δουλειές των 
Ελλήνων, αλλά, πρώτο, χωρίς αυτούς δεν θα γίνονταν οι ποικίλες εργασίες που με τη 
λειτουργία τους εξυπηρετούν το σύνολο. Μια εργασία δεν επιτρέπεται να εξετάζεται 
μόνο σαν τρόπος για να απασχοληθούν κάποιοι. Ιεραρχικά προέχει η προσφορά μ΄ αυτές 
αγαθών ή υπηρεσιών στο σύνολο. Δεύτερο, τις χειρωνακτικές δουλειές που κάνουν αυτοί 
τις περιφρονούν οι Έλληνες. Ο ρόλος των τελευταίτων μοιάζει να είναι να οργανώνουν, 
διευθύνουν, την εργασία των μετοίκων, αλλά προπάντων να αναπτύσσουν τις δικές τους 
πρωτότυπες δουλειές στα πλαίσια κοινωνικών προδιαγραφών. Έχουν σήμερα την 
κατάλληλη παιδεία να το κάνουν. Ακόμη, η παρουσία των ξένων γονιμοποιεί την παιδεία 
μας. Η Ελληνική παιδεία από την αρχαιότητα εμπλουτιζόταν διαρκώς με διαρκή σύζευξή 
της με την παιδεία ποικίλων επήλυδων. Έτσι το εύρος των εννοιών που την αποτελούσαν, 
μεγάλωνε, και αποκτούσε παγκόσμιο κύρος. Κατάρα είναι όταν αυτή η μετανάστευση 
των ξένων στον τόπο μας γίνεται ανεξέλεγκτα. Αν δεν τους κατευθύνουμε προς τόπους 
εργασίας, αυτοί, για να επιβιώσουν, θα επιδοθούν σε κάθε είδους «μαύρες» δουλειές. 
Παρασιτικές, παραβατικές ή και καθαρά εγκληματικές. Σ΄ αυτές υπάρχει και η δική μας 
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συνενοχή, όταν π.χ. όχι μόνο τους απασχολούμε με χαμηλό μεροκάματο, αλλά και 
(εκβιάζοντάς τους) τελικά δεν τους πληρώνομε, δεν πληρώνομε την εισφορά τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία συνεργώντας στην παρανομία κλπ, ενώ μπορεί και να ασκούμε 
παράνομη βία πάνω τους. Από τη στιγμή που τους απαγορεύομε έτσι να επιβιώνουν 
νόμιμα, η εγκληματική συμπεριφορά τους είναι αναμενόμενη.  

Η υποδοχή τους οφείλει να λαβαίνει υπόψη της τις προθέσεις τους. Ποιος είναι ο 
σκοπός του μετανάστη; Επιθυμεί να ζητήσει άσυλο; Να γίνει μέτοικος; Να γίνει 
Έλληνας; Φυσικά, οι σκοποί του μπορούν να αλλάξουν με το χρόνο. Αν κινδυνεύει η ζωή 
του στον τόπο του, το άσυλο πρέπει να του δοθεί χωρίς συζήτηση με την ασφάλεια και 
τους περιορισμούς ενός ασύλου.  

Ο μέτοικος θα αποφασίσει. Μας δίνει τις κατευθύνσεις ο Λυσίας: «μετοικεῖ 
πότερον ὡς πεισόμενος τοῖς νόμοις τοῖς τῆς πόλεως ἢ ὡς ποιήσων ὃ,τι ἂν βούλεται;» Και 
«Ἂλλο τι ἢ ἀξιοῖ ἀποθανεῖν εἲ τι πεποίηκε παρὰ τοὺ ς νόμους ἐφ΄ οἷς θάνατος ἡ ζημία;» 
Θα πειθαρχεί στους νόμους ή θα κάνει ό,τι γουστάρει; Και αν κάνει κάτι παράνομο, δεν 
αξίζει να του επιβληθεί η ανάλογη ποινή; Μ΄ αυτούς του όρους παραμένει μέτοικος, 
ελεύθερος να εργάζεται νόμιμα, αλλά χωρίς πολιτικά δικαιώματα.  

Αν επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο μας, έχει υποχρεώσεις. Στοιχειώδης 
υποχρέωση είναι εκείνη οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη. Οφείλει, π.χ. να εκτίσει 
υποχρεωτικά μια θητεία περιορισμένου χρόνου σε όποια εργασία του ανατεθεί (κάτι σαν 
ΜΟΜΑ). Αυτό το διάστημα του παρέχεται ό,τι και στον Έλληνα κληρωτό: αναγκαία 
στέγη, διατροφή, υγεία και, επιπλέον, εκμάθηση της γλώσσας. Μετά τη θητεία του έχει 
άδεια νόμιμης παραμονής και εργασίας όπου προτιμά και γίνεται δεκτός. Ξέρει ήδη τη 
γλώσσα. Η διάρκειά της μπορεί να είναι όση και στους Έλληνες κληρωτούς που δεν 
επιθυμούν να κρατήσουν όπλο για λόγους συνείδησης.  

Αν επιθυμεί να γίνει Έλληνας, θα πρέπει να προσαρμοσθεί, εμπλουτίζοντας 
συγχρόνως δημιουργικά τη δική μας παιδεία. Τα μέτρα εξελληνισμού του είναι ποικίλα. 
Αφού μάθουν τη γλώσσα μας και έχουν υπηρετήσει τη θητεία που αναφέραμα, εφόσον 
έχουν ζήσει στον τόπο μας ως νομοταγείς νόμιμοι μέτοικοι για ορισμένο χρόνο (π.χ. για 6 
ή 12 έτη) Με τα παιδιά τους τα πράγματα αρχίζουν να εξομαλύνονται με πιο γοργό 
ρυθμό, καθώς από τη γέννησή τους δέχονται την Ελληνική παιδεία από τα παιδιά της 
γειτονιάς, από το νηπιαγωγείο και τη λοιπή Ελληνκή παιδεία. Να θυμόμαστε, ωστόσο, 
πως ο πλήρης εξελληνισμός τους απαιτεί τουλάχιστον 1-2 γενιές για να εσωτερικευθεί 
πλήρως, να γίνει δηλαδή παιδεία.  

Προφανώς, στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγεται κάθε ξένος. Ο ξένος είναι 
πρόσωπο ιερό. Ο τουρίστας, ο προσκεκλημένος, ο ξένος επενδυτής ή ο ξένος 
εργαζόμενος σε ξένες επιχειρήσεις ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Ωστόσο, ακόμη και σε 
τέτοιες περιπτώσεις, οι όροι του Λυσία ισχύουν και αποκλείουν π.χ. την «ετεροδικία». 

Το πανάρχαιο Ελληνικό προνόμιο της επαφής Ασίας με Ευρώπη φαίνεται να 
χάθηκε το 1922. Πρέπει πια να προσαρμοσθούμε στη ρεαλιστική ιδέα του Κων/νου 
Καραμανλή, ότι «ανήκομεν εις την δύσιν». Τα νησιά μας όμως του Αιγαίου, περί τα 
2000, έχασαν τον παραδοσιακό ρόλο τους να είναι οι γέφυρες-σταθμοί στην επικοινωνία 
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Ευρώπης – Ασίας. Και εξακολουθούν να αποτελούν στοιχείο αναγκαίο για τη 
διαμόρφωση της Ελληνικής ταυτότητάς μας. Μια λύση στο πρόβλημά μας είναι να 
βρούμε επιτέλους τρόπο συνεννόησης με τους γείτονές μας. Αυτό, μαζί και με κάποιο 
ρίσκο βέβαια, απαιτεί απαλλαγή από φοβίες και προκαταλήψεις – δύσκολο, 
ομολογουμένως, καθώς φοβίες δεν έχομε μόνον εμείς. Οι γείτονές μας δεν έχουν 
«μπέσα». Αλλά γι΄ αυτούς, εμείς δεν έχομε «μπέσα». Μην ξεχνάμε ότι εθνική γιορτή γι΄ 
αυτούς είναι η απαλλαγή από την Ελληνική κατοχή στη Μικρασιατική εκστρατεία (που 
εμείς τη θεωρήσαμε ως απελευθερωτικό πόλεμο, αλλά την επεκτείναμε και σε καθαρά 
τουρκοκατοικημένα εδάφη). Θα απαιτηθούν σοβαρές υποχωρήσεις. Τα πλεονεκτήματα 
όμως από μια εξομάλυνση των σχέσεων είναι ανυπολόγιστα. Μια από κοινού 
εκμετάλλευσή του υποθαλάσσιου πλούτου σε διεθνή ύδατα μεταξύ μας θα ήταν προς 
όφελος και των δυο μας, ενώ θα απομάκρυνε ξένους καταπατητές που θα ζημίωναν και 
εμάς και τους γείτονές μας. Συγχρόνως θα έδινε νέα ώθηση στο ρόλο των νησιών μας ως 
γέφυρας μεταξύ μας. Μια άλλη λύση είναι να βρεθεί νέος ρόλος στα νησιά και τις 
βραχονησίδες μας. Αλλιώς, ακατοίκητα και εγκαταλειμμένα, θα βρεθούν έρμαια στις 
ορέξεις των γειτόνων μας ή ποικίλων μεγιστάνων του πλούτου, που όταν τα αγοράσουν 
μπιρ παρά, θα τους λοιδωρούμε, αυτούς και τους κυβερνήτες μας για το «ξεπούλημα» της 
γης μας. Τα νησιά αυτά είναι πλούσια σε ενέργεια που αρκεί να πάμε επιτόπου και να τη 
συλλέξουμε. Γεμάτα ήλιο τα νησάκια, ανέμους, κύματα κλπ. Καθώς μόλις πρόσφατα 
αποφασίσθηκε διεθνώς η περιστολή της παραγωγής ενέργειας με παραγωγή διοξειδίου 
του άνθρακα, αυτό το προνόμιό μας αναβαθμίζεται ανυπολόγιστα. Είναι κατάλληλα τα 
νησιά για ιχθυοκαλλιέργειες, με κάθε είδους θαλασσινά. Φυσικά είναι και μαγευτικός 
τόπος τουρισμού. Ο τουρισμός όμως είναι εποχιακός και εξαρτάται από μη ελεγχόμενους 
εξωγενείς παράγοντες. Δεν αρκεί μόνος του.  

Οι σύγχρονοι Έλληνες έχομε εγκαταλείψει τους τόπους που είχαμε κάποτε 
σφραγίσει με τις δραστηριότητές μας, με τη γνώση και την τέχνη που μας κληροδότησαν 
οι πρόγονοί μας, την πατρίδα μας μ΄ άλλα λόγια. Μαζευτήκαμε στις μεγάλες πόλεις. Αυτό 
δεν έγινε από αστυφιλία, όπως συχνά αυτοκατηγορούμαστε, αλλά συστηματικά, καθώς 
τα χρήματα που δόθηκαν κατά καιρούς στην Ελλάδα (π.χ. σχέδιο Μάρσαλ) επενδύθηκαν 
(ή ξοδεύτηκαν) υποχρεωτικά αποκλειστικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι όμως, 
αφενός παρατήσαμε τη γη μας, (εκτός από τους ελάχιστους τουριστικούς τόπους) και 
αφετέρου πάψαμε να έχουμε ποικιλία Ελλήνων που από τη μίξη τους να προβάλλει ο 
μέσος Έλληνας, όπως λέγαμε παραπάνω.  

Τα αναπτυξιακά έργα στην περιφέρεια και η διοχέτευση κεφαλαίων προς αυτήν 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επάνοδο των Ελλήνων στους τόπους της καταγωγής 
τους. Η ποικιλία του εδάφους μας επιτρέπει ποικιλία παραγωγής σε μικρές ποσότητες 
μεν, εκλεκτές όμως ποιότητες. Μια επιστημονικά ενισχυμένη αγροτική, κτηνοτροφική 
και ιχθυολογική πολιτική είναι απαραίτητη. Προϋπόθεση είναι να εξασφαλίζει την 
περιφερειακή ανάπτυξη (αντί π.χ. να μεταφρασθούν οι όποιες επιδοτήσεις σε επίδειξη 
πλούτου και στείρο «κομπόδεμα» σε σεντουκια-διεθνείς φορολογικούς παραδείσους). Ο 
πρωτοφανής προορισμός των προϊόντων να θαύονται στις χωματερές αντί να γίνονται 
καταναλωτικά αγαθά πρέπει να τελειώνει οριστικά, με ποιοτική βελτίωση τους. Όπως 
αναφέρθηκε, σήμερα η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων έχει αλλάξει μορφή, 
χάρη στην τεχνολογία. Ναι μεν, η προσωπική επικοινωνία δεν αντικαθίσταται πλήρως, 
για τις περισσότερες ανάγκες όμως οι τηλεπικοινωνίες, αρκούν. Ο διευθυντής μιας 
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μεγάλης διεθνούς επιχείρησης, μπορεί να διαμένει μόνιμα σ΄ ένα απομακρυσμένο χωριό 
της Πίνδου ή σε ένα ξερονήσι. Ένταση στην εκπαίδευση λοιπόν και στην τεχνολογία. 
Έχομε σχετικό κεφάλαιο. Έχομε σημαντικό μέρος του πληθυσμού μας με πτυχία από 
ΑΕΙ. Το αγράμματο πλήθος έκανε θυσίες για να μορφωθούν τα παιδιά τους. Και 
κυβερνήτες μας που έχουν κατηγορηθεί για λαϊκισμό (ίσως όχι άδικα) δημιούγησαν 
πολλά ΑΕΙ, χάρη στα οποία σήμερα υπάρχει τεχνογνωσία μεταξύ των νέων. 

Αν δεν έχουμε πια σημαντική ποικιλία Ελλήνων στο γεωγραφικό χώρο που 
ονομάζεται Ελλάδα, έχομε όμως σημαντική ποικιλία Ελλήνων διασκορπισμένων στα 
πέρατα της γης. Ίσως να είναι οι ομογενείς περισσότεροι από όσους ζουν στην Ελλάδα. 
Όλοι αυτοί οι Έλληνες αφελληνίζονται καθώς περνούν οι γενιές. Είναι επείγον να τους 
ανασυντάξουμε. Να τους φέρουμε σε επαφή τον ένα με τον άλλο, τους 
Ελληνοαμερικανούς και Ελληνοκαναδούς με τους Ελληνορώσσους, τους 
Ελληναυστραλούς, τους Ελληνευρωπαίους κλπ. Και φυσικά να αποκαταστήσουμε την 
επαφή τους με την Ελλάδα. Η προσπάθεια για τη διατήρηση της ελληνικότητάς τους 
σημαίνει διατήρηση της γλώσσας τους με σχολεία, αλλά και εύκολη πρόσβαση σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά ελληνικά κείμενα. Τηλεόραση με σκοπό την επαφή των διεθνών 
Ελλήνων μεταξύ τους είναι απαραίτητη. Σημαίνει ακόμη επαφή τους με την Ελληνική 
τέχνη, που, παρ΄ όλες τις αντιξοότητες εξακολουθεί να υπαρχει και να εξελίσσεται στη 
σύγχρονη Ελλάδα. Επίσης στην ενεργοποίηση της θρησκείας που φαίνεται να είναι πιο 
ανθεκτική από τη γλώσσα στις αφελληνιστικές πιέσεις. Κι ακόμη σε κάποιο 
συντονισμένο οικονομικό πρόγραμμα με τους πλούσιους Έλληνες της διασποράς, που θα 
προσφέρουν προνομιακή επαφή των διάσπαρτων Ελλήνων  μεταξύ τους σε όλο τον 
κόσμο. Με όφελος δικό τους, των πλουσίων, αλλά και των ομογενών, και εθνικό για το 
σύνολο των Ελλήνων.  Ένα όραμα και πολλή δουλειά θα μπορούσαν, πιστεύω, να 
αποδώσουν. Δύσκολο το εγχείρημα. Το κράτος οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλία.  

Μια μικρή έρευνα32 που έγινε σε 10 άτομα με υπερδωδεκαετή εκπαίδευση έδειξε 
ότι κανένας τους δεν μπόρεσε να γράψει ένα μικρό κείμενο εφημερίδας χωρίς 
ορθογραφικό λάθος. Είμαστε το μόνο έθνος στην Ευρώπη που δεν ξέρομε να γράφουμε 
σωστά στη μητρική μας γλώσσα. Ντροπή! Με τι μούτρα να ζητάμε από τους ξένους να 
διδάσκονται στα Πανεπιστήμιά τους τα Ελληνικά; Η αποκατάσταση της ενότητας 
γλώσσας και γραφής, με κάθε φθόγγο να αντιστοιχεί σε ένα γράμμα και κάθε γράμμα σε 
ένα φθόγγο, σημαίνει όμως είτε προσαρμογή της γλώσσας μας στη γραφή μας ή της 
γραφής μας στη γλώσσα μας. Δεν είναι απλό. Το συζητάμε εκτενέστερα παρακάτω (βλ. 
Λόγος, Γλώσσα, Γραφή)33.  

Η σύγχρονη ελληνική διοίκηση αποτελεί συνονθύλευμα από ποικίλους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ιδίως Γαλλικούς, Αγγλικούς και Γερμανικούς. Αυτοί οι θεσμοί 
υλοποιούνται με συντάγματα που ταιριάζουν λίγ΄ ως πολύ στην ομοιογένεια της 
Γεωγραφίας και της ιστορίας τους. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ταιριάζουν μεταξύ τους 
ούτε ότι ταιριάζουν με τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Το μόνο σύγχρονο σύνταγμα που 
πλησιάζει κάπως εκείνο της αρχαίας Αθηναϊκής δημοκρατίας, της δικής μας παράδοσης 
δηλαδή, είναι της Ελβετίας. Η Ελβετία είναι μια δύσκολη χώρα αποτελούμενη από 
ακραία ανομοιογενή πληθυσμό με Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική προέλευση. Το 
σύνταγμά της και η σταθερότητά της βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην ομοιότητά της 
με την Αθηναϊκή δημοκρατία. Αυτή ήταν άμεση και είχε Βουλή που εκλεγόταν με κλήρο. 
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Δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός του Ελβετικού Συντάγματος λεγόταν Ιωάννης 
Καποδίστριας.  

Πριν από πάνω από 20 χρόνια κάθισα να συλλογιστώ και να γράψω τι σημαίνει 
για μένα ότι «είμαι Έλληνας». Το προσκλητήριό μου αποτελεί καθαρά προσωπική 
άποψη. Θεωρώ όμως ότι μια διακήρυξη της Ελληνικότητας που να τη συζητήσουμε και 
συναινέσουμε όλοι μας είναι απαραίτητη. Επισημαίνω σ΄ αυτό κάποιες δημοφιλείς 
ιδιότητες που εμένα δεν με ικανοποιούν, όπως είναι η εντοπιότητα, η θρησκεία, η 
ιδεολογία και το γένος. Αντίθετα, θεωρώ ότι η Ελληνική παιδεία είναι το σημαντικό και 
εκθέτω 3 κύρια στοιχεία της: βουλητικό, γνωστικό και συναισθηματικό. 

 
 «ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 ΄Ελληνες, Στεριανοί, Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, 
Θράκες, Νησιώτες, Κύπριοι, Κρητικοί, Δωδεκανήσιοι, Αιγαιοπελαγίτες, Επτανήσιοι, 
Ανατολίτες, Πόντιοι, Έλληνες της Διασποράς, Αιγυπτιώτες, Ελληναμερικανοί, 
Ελληναυστραλοί, Ελληνορώσοι, Ελληνευρωπαίοι, Ελληναφρικανοί και όσοι άλλοι, 

Έλληνες, Χριστιανοί ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, ισραηλίτες, 
μουσουλμάνοι, μονοθεϊστές, πολυθεϊστές, άθεοι και όσοι άλλοι, 

Έλληνες, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, φασίστες, βασιλόφρονες, δημοκράτες, 
δικτατορικοί, αναρχικοί, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, καπιταλιστές, προλετάριοι, 
απολιτικοί και όσοι άλλοι, 

Έλληνες, Αχαιοί, Δωριείς, Ίωνες, Αιολείς, Βυζαντινοί, Φαναριώτες, Ρωμιοί, 
Γραικοί, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Φραγκολεβαντίνοι, Αρβανίτες, Πομάκοι, Τσιγγάνοι, 
Γύφτοι και όσοι άλλοι,  

 
Όλοι όσοι είπα ως εδώ είναι κατά κάποιον τρόπο Έλληνες, αλλά δεν πληρούν, 

κατά την άποψή μου επαρκώς, τις προδιαγραφές του Έλληνα. Γι΄ αυτό συνεχίζω 
διαφορετικά: 

 
Έλληνες, Όσοι ομολογείτε την Ελληνική σας ταυτότητα και ως Έλληνες 

συμπεριφέρεστε, 
Έλληνες, Όσοι αποδέχεστε ως κοινό προορισμό του Ελληνικού Έθνους τη 

διατήρηση και ανάπτυξή του,  
και προσφέρεστε να υπηρετήσετε όπου χρειάζεται, για να δώσετε ακόμη και την ύπαρξή 
σας γι αυτό τον προορισμό 
κι όσοι συμμετέχετε στη διαμόρφωση της κοινής βούλησης όλων των Ελλήνων, 
συμβατής με του Έθνους τον κοινό προορισμό που σεις ορίζετε, μιας βούλησης που 
επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ελευθερία και ισότητα των Ελλήνων, 

Έλληνες, Όσοι μπορείτε να διαλέγεστε με τους υπόλοιπους σύγχρονους Έλληνες 
ανταλλάσσοντας μηνύματα με το μυστικό κώδικα των Ελλήνων, τη γλώσσα  την 
Ελληνική 
κι όσοι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Αρχαίους Έλληνες ερμηνεύοντας τα 
ανεξίτηλα γραπτά μηνύματά τους, μα και ν΄ αφήνετε τέτοια στις επερχόμενες γενεές με 
το μυστικό κώδικα των Ελλήνων, 

Έλληνες, Όσοι περηφανεύεστε για ό,τι σπουδαίο διαπράττουν οι συνέλληνές σας 
ή έπραξαν οι πρόγονοί σας και διεκδικείτε το μερίδιο από την αντίστοιχη τιμή που τους 
πρέπει 
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κι όσοι ντρέπεστε για ό,τι επονείδιστο διαπράττουν οι συνέλληνές σας ή έπραξαν οι 
περασμένες γενεές και αποδέχεστε το μερίδιο τις ευθύνης να αποκαταστήσετε ή να 
αποζημιώσετε για την επονείδιστη πράξη, 

Έλληνες, Εμείς είμαστε οι Έλληνες!» 

Στην Ελλάδα, όπως και παντού αλλού, υπάρχουν μειονότητες. Ο κυριότερος 
μειονοτικός παράγοντας στην Ελλάδα είναι η θρησκεία. Βέβαια η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ωστόσο, εξίσου Έλληνες είναι 
οι Καθολικοί, οι Ισραηλίτες, οι Μουσουλμάνοι, οι άθεοι κλπ. Υπάρχουν αγκάθια. Δύο 
είναι τα κυριότερα. Προτείνω, πρώτο, να αντικατασταθεί το μάθημα των θρησκευτικών 
με μάθημα θρησκειολογίας. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα Ελληνόπουλα, ανεξάρτητα από 
τη θρησκεία τους μετέχουν στην ίδια ακριβώς παιδεία∙ και όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα 
από τη θρησκεία τους, μπορούν να διδάσκουν τη θρησκειολογία, εφόσον έχουν 
ανάλογες σπουδές. Αν η πολιτεία δεν παρέχει την ημετέρα παιδεία σε όλους, δεν μπορεί 
να απαιτεί τα καθήκοντα του Έλληνα από όλους. Προφανώς, υπόθεση των θρησκειών 
είναι να φροντίσουν για την κατήχηση των πιστών τους. Ελεύθερα, με μόνο όρο ότι δεν 
παραβιάζεται το Ελληνικό Σύταγμα. Το δεύτερο μέτρο είναι η υποχρεωτική διεξαγωγή 
γάμου και ονοματοδοσίας από την πολιτεία, π.χ. από το Δήμο. Φυσικά, ο θρησκευτικός 
γάμος και η βάπτιση (ή άλλη τελετή ονοματοδοσίας, από ποικίλες θρησκείες) είναι 
ελεύθερη να γίνεται. Ο πολιτικός γάμος όμως και η πολιτική ονοματοδοσία θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτικά για όλους και φυσικά σε ποικίλες δικαιοπραξίες (π.χ. 
κληρονομικές διατάξεις) να λαβαίνονται υπόψη αποκλειστικά ο πολιτικός γάμος και 
ονοματοδοσία.  

 Υπάρχουν βέβαια και εθνικές μειονότητες που στηρίζονται σε διαφορετική 
γλώσσα. Και πάλι η παιδεία μας οφείλει να προσφέρεται κοινή για όλους και η γλώσσα 
μας να διδάσκεται σε όλους ως η μόνη υποχρεωτική, έστω και αν κάποιοι επιθυμούν να 
μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν μεταξύ τους μιαν άλλη γλώσσα. Το πρόβλημα γίνεται 
πολύ σοβαρό, όταν η μειονότητα είναι αριθμητικά πολύ σημαντική, και μάλιστα όταν 
υπάρχει ταυτόχρονα και θρησκευτική και γλωσσική διαφορά, όπως στην Κύπρο. 
Σοβαρό, αλλά όχι άλυτο το πρόβλημα, αφού υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, 
όπως του Βελγίου, της Ελβετίας κλπ. Το τι θα πει «σημαντική» μειονότητα, δεν είμαι 
βέβαιος. Ασήμαντη πάντως στη στατιστική θεωρείται (μάλλον αυθαίρετα) μια 
απόκλιση σε ποσοστό κάτω από 5%. 

 

Γάμος και παραλλαγές 

 Η γυναίκα και ο άνδρας θεωρητικά είναι κοινωνικά ίσοι. Κι όμως στην πράξη 
δεν είναι. Το αίσθημα της ηδονής υπάρχει και στα δύο φύλα εξίσου, εντοπίζεται σε 
όργανα με συμπληρωματική ανατομική κατασκευή. Η μορφή του κόλπου είναι σαν 
εκμαγείο του πέους σε στύση. Η επιδίωξη της ηδονής και η συμπληρωματική 
κατασκευή των δύο οργάνων οδηγούν στη συνουσία απέναντι στην οποία τα δύο φύλα 
είναι ισοδύναμα, αφού απολαμβάνουν αμοιβαία την ίδια ηδονή. Σε επίπεδο νοητού Εγώ 
οι γυναίκες δεν διαφέρουν από τους άνδρες, αν και η μοναδικότητα του νοητού Εγώ δεν 
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επιτρέπει αυστηρή σύγκριση. Από κει και πέρα, όμως ο ρόλος των δύο φύλων αλλάζει. 
Το αισθητό Εγώ είναι όχι μόνο ανατομικά, αλλά και λειτουργικά, διαφορετικό. Μετά τη 
συνουσία, ο άνδρας είναι όπως πριν, ενώ η γυναίκα μπορεί να φέρει ένα 
γονιμοποιημένο ωάριο που θα εξελιχθεί σε έμβρυο και έπειτα σε νεογνό, οπότε αρχίζει 
νέα σχέση, μεταξύ μητέρας και νεογνού αυτή τη φορά. Οι θηλές των μαστών της 
γυναίκας και το στόμα του νεογνού έχουν συμπληρωματική κατασκευή και λειτουργία. 
Υπάρχει ηδονικό αίσθημα και στα δύο όντα, που εντοπίζεται όμως σε όργανα με 
συμπληρωματική ανατομική κατασκευή. Η μορφή της κοιλότητας του στόματος του 
νεογνού είναι σαν εκμαγείο των θηλών σε διέγερση. Ακολουθεί ο θηλασμός με 
αμοιβαία εσωτερική ικανοποίηση, πέρα από την αισθητηριακή. Η μητέρα 
ανακουφίζεται από την πίεση που ασκεί το γάλα στους μαστούς της, ενώ το νεογνό 
ικανοποιείται με την πλήρωση του κενού στομάχου του. Αυτά ισχύουν και για τους 
ανθρώπους και για τα λοιπά θηλαστικά. Ισχύει, επιπλέον, κυρίως στους ανθρώπους, η 
χαρά από την προσφορά χαράς στο άλλο μέλος του κάθε ζεύγους.  

Από όλες τις άλλες απόψεις τα δύο φύλα διαφέρουν ενδεχομένως ποσοτικά, όχι 
ποιοτικά. Ο άνδρας έχει κατά μέσον όρον ισχυρότερο μυϊκό σύστημα, ενώ οι πνευματικές 
λειτουργίες των δύο φύλων είναι κατά μέσον όρο ίδιες. Οι τελευταίες επιδέχονται 
εκπαίδευση από την επίδραση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της κοινωνίας πάνω στο 
άτομο. Από τότε που μεταπήδησε ο άνθρωπος από την τροφοσυλλογή στην  
τροφοπαραγωγή, οι διαφορετικοί βιολογικοί ρόλοι των δύο φύλων απόκτησαν και 
κοινωνική σημασία (βλ. Κοινωνική Ελευθερία). Όσο η μυϊκή ισχύς έπαιζε σημαντικό 
ρόλο στην κοινωνία, επικράτησε η πατριαρχία. Οι άνδρες ήταν πιο ικανοί από τις 
γυναίκες στις εξωτερικές δραστηριότητες, ενώ οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι, να φυλάνε 
τα παιδιά και μια μικρή φωτίτσα, ένα καντηλάκι, να μη σβήσει. Κοντά στο σύζυγο και 
πατέρα των παιδιών τους είχαν καλύτερες δυνατότητες να επιβιώσουν παρά αν ζούσαν 
ανεξάρτητες, μόνες τους. Η σχέση αλληλεξάρτησης των δύο φύλων ήταν αμοιβαία, αλλά 
η εξουσία ανήκε στον άνδρα, αφού αυτός ήταν κύριος των μέσων παραγωγής και αυτός 
αποφάσιζε για την τύχη της οικογένειας. Η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη να λειτουργεί για 
να ικανοποιεί σκοπούς που έθετε ο άνδρας. Με την εξέλιξη της κοινωνίας άρχισε η 
διαφοροποίηση των κοινωνικών ρόλων. Ο ένας ήταν γεωργός, ο άλλος βοσκός, ο τρίτος 
ναυτικός και έμπορος, ο άλλος τεχνίτης, ο άλλος στρατιωτικός, ο άλλος ιερέας και η 
εξειδίκευση δεν είχε τελειωμό. Όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα παρέμενε στους 
βιολογικούς ρόλους της: σύζυγος, μητέρα, εστιάδα (φύλακας της φωτιάς). Δεν μετείχε 
στην κοινωνία. Ώσπου… 

Με την πρόοδο της επιστήμης, με τον ατμό, τις μηχανές εσωτερικής καύσης, τον 
ηλεκτρισμό κλπ η μυϊκή ισχύς έχασε τη σημασία της. Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών έγιναν ασήμαντες μπροστά στις διαφορές ανάμεσα στη μηχανική και τη μυϊκή 
ανθρώπινη ισχύ. Η πρόοδος της κοινωνίας πήρε τεράστιες διαστάσεις και, μαζί μ΄ αυτήν, 
και η βία. Καθώς οι πόλεμοι, λόγω της διαφοράς ισχύος μεταξύ των δύο φύλων, γίνονταν 
μεταξύ ανδρών, οι ειρηνικές διαδικασίες περιέρχονταν στη δικαιοδοσία των γυναικών. 
Μετά από κάθε σημαντικό πόλεμο, άλλαζε ποιοτικά η κοινωνική δομή. Μετά τον Τρωικό 
πόλεμο, η μητριαρχία υποχώρησε θεσμοθετημένα μπροστά στην πατριαρχία, με κομβικό 
σημείο, τη δίκη του Ορέστη. Ο Ορέστης είχε σκοτώσει τη μητέρα του για να αποδώσει 
δικαιοσύνη επειδή εκείνη είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Στη σύλληψη είχαν μετάσχει 
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ισοδύναμα και οι δύο γονείς. Στη βιολογική ύπαρξη του αισθητού Εγώ επομένως οι δύο 
γονείς είχαν ισοδύναμους ρόλους. Η γέννα όμως, προσδίδει στο νεογνό τη νοητή ύπαρξή 
του κι αυτό γίνεται αποκλειστικά από τη μητέρα. Έτσι, η μητροκτονία είναι το πιο μισαρό 
έγκλημα που μπορεί κάποιος να διαπράξει, αφού έτσι σκοτώνει την πηγή της ίδιας της 
(νοητής) ύπαρξής του. Η είσοδος όμως στην πατριαρχική κοινωνία γίνεται από τον 
άνδρα, με κατάλληλη κοινωνική τελετή, όπως ήταν τα αμφιδρόμια στην αρχαιότητα, η 
βάπτιση ή η περιτομή σε σύγχρονες θρησκευτικές κοινωνίες. Το πιο ιερό χρέος του 
παιδιού είναι λοιπόν προς τον πατέρα του που του προσέδωσε την κοινωνική ύπαρξή του. 
Ο Ορέστης βρέθηκε σε τρομερό δίλημμα ανάμεσα στη νοητή (μητριαρχική) ύπαρξή του 
και στην κοινωνική (πατριαρχική) ύπαρξή του. Μη αντέχοντας το άχθος, απευθύνθηκε 
στον Άρειο Πάγο, που ισοψηφώντας, αλλά με τη μεροληπτική ψήφο της Αθηνάς, 
αποφάνθηκε υπέρ της πατριαρχικής όψης της υπόθεσης αθωώνοντας τον Ορέστη. Το 
πατριαρχικό δίκαιο επικράτησε ιεραρχικά και θεσμικά πάνω στο μητριαρχικό. Στα 
νεότερα χρόνια, μετά από κάθε πόλεμο, άλλαζαν ριζικά οι θεσμοί. Μετά τους δύο 
παγκόσμιους πόλεμους, ανέβηκε το κοινωνικό επίπεδο των γυναικών, καθώς οι άνδρες 
έλειπαν στον πόλεμο και τα έργα στην πόλη έπρεπε να τελεσθούν, αναγκαστικά από τις 
γυναίκες. Παράλληλα το κεφάλαιο είχε ανάγκη από περισσότερους εργαζομένους, και 
μάλιστα χαμηλόμισθους. Η γυναίκα βγήκε στην παραγωγή. 

Το παιδί μεγαλώνει μέσα στην οικογένειά του που αποτελεί γι΄ αυτό ένα πρότυπο 
της κοινωνίας. Το παιδί αν είναι αγόρι, ταυτίζεται κοινωνικά με τον πατέρα και, στην 
πατριαρχική κοινωνία, συνηθίζει σε μια σκέψη που έχει έντονο αναλυτικό και συνθετικό 
χαρακτήρα, όπως η ανδροκρατούμενη κοινωνία περιέχει ανάλυση σε πολλά επαγγέλματα 
που όλα μαζί συνθέτουν ένα κοινό σκοπό. Αντίθετα, το κορίτσι ταυτίζεται με τη μητέρα, 
παίζει με κούκλες, υποκατάστατα των παιδιών που κάποτε θα αποκτήσει και με κουζινικά 
παιχνίδια, υποκατάστατα του μελλοντικού ρόλου του στο σπίτι. Όταν, θεσμοθετημένα 
πια, τα τελευταία χρόνια εξισώθηκαν κοινωνικά τα δύο φύλα, η αδράνεια της παράδοσης 
συνεχιζόταν. Οι γυναίκες ασκούσαν πια επαγγέλματα που, ως τότε θεωρούνταν 
«ανδρικά». Ωστόσο, έμοιαζε να υστερούν έναντι των ανδρών σε επαγγέλματα που 
απαιτούσαν αναλυτική και συνθετική σκέψη. Έγιναν πολλές γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί, μουσικοί, ζωγράφοι, πολιτικοί και λοιπά, Ωστόσο, εξαιρέσεις ήταν μόνο οι 
περιπτώσεις που οι γυναίκες επινόησαν κάποια νέα ερευνητική θεωρία. Ήταν άριστες 
ηθοποιοί, αλλά όχι μεγάλες σκηνοθέτριες. Σπουδαίες ζωγράφοι, αλλά όχι ιδρύτριες μιας 
νέας σχολής ζωγραφικής. Σημαντικές εκτελέστριες μουσικών οργάνων, αλλά όχι 
διευθύντριες ορχήστρας ή συνθέτριες κλπ. Στους νοσταλγούς της ανδροκρατίας αυτό 
θεωρούνταν εγγενής, βιολογική, πνευματική ανεπάρκεια των γυναικών έναντι των 
ανδρών. Θεωρούνταν ότι ο εγκέφαλος των γυναικών είναι διαφορετικός από των ανδρών 
όσον αφορά σε τέτοιους τομείς. Κι όμως η άρρητη αγωγή που έπαιρναν τα παιδιά για την 
εικόνα της κοινωνίας μέσα στην παραδοσιακή τους οικογένεια, μπορεί άριστα να 
ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές. Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπομε να ξεπερνιόνται και τα 
τελευταία ταμπού. Η οικονομική κοσμοθεωρία που διέπει σήμερα την ανθρωπότητα, του 
νεοφιλελευθερισμού, και η οικονομική ηγεσία του κόσμου ανήκουν στις γυνάικες 
(Θάτσερ, Λαγκάρντ, Μέρκελ είναι μερικά μόνο παραδείγματα). Συνθέτριες, σκηνοθέτριες 
κλπ έχουν αρχίσει να υπάρχουν πολλές στις τέχνες. Η υπόθεση ότι οι άνδρες είναι φύσει 
πολεμοχαρείς, ενώ οι γυναίκες είναι ειρηνικές, φυσικά δεν ισχύει. Η Θάτσερ διεξήγαγε 
πόλεμο. Πολεμοχαρής ή όχι μπορεί να είναι κάποιος ηγετικός ρόλος μάλλον παρά το 
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άτομο που τον υποδύεται, οποιοδήποτε κι αν είναι το φύλο του. Δεν υπάρχει, επομένως, 
βιολογική, πνευματική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Ακόμη η πλήρης ισοδυναμία των δύο φύλων δεν έχει επιτευχθεί. Κι αυτό, διότι 
ακόμη ο ρόλος της βιολογικής διαφοράς των φύλων δεν έχει αντισταθμισθεί πλήρως 
κοινωνικά. Από τους κύριους λόγους που θεσμοθετήθηκε ο γάμος, η συντήρηση της 
φωτιάς στο σπίτι έπαψε να υφίσταται αφότου ανακαλύφθηκαν τα σπίρτα και ο 
αναπτήρας. Κύριος ρόλος του πατριαρχικού γάμου είναι να αναγνωρισθεί το παιδί που 
γεννιέται ότι είναι τέκνο του συγκεκριμένου πατέρα, αφού για τη μητέρα δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Σήμερα, όμως, με βιοχημικές εξετάσεις του DNA, ο πατέρας τεκμηριώνεται 
αντικειμενικά, χωρίς την ανάγκη της κοινωνικής μαρτυρίας. Η συμμετοχή της γυναίκας 
στη λειτουργία της κοινωνίας είναι ο κανόνας πια στις βιομηχανοποιημένες χώρες, από 
τους δύο παγκόσμιους πολέμους και μετά. Η κοινωνική τελετή του γάμου και της 
ονοματοδοσίας περιττεύουν. Ο θεσμός του γάμου κλονίζεται ριζικά, χωρίς να είναι σαφές 
ποια μορφή θα πάρει στο μέλλον. Η νοητή όψη του γάμου, η εκλεκτική αγάπη δηλαδή 
είναι το μόνο που μένει, αλλά δεν έχει επαρκή μονιμότητα, για να εξασφαλίσει μια 
κοινωνικά ισόβια συμβίωση, όπως γίνεται με ένα παραδοσιακό γάμο.  

Εξάλλου, κοινωνικο-οικονομικά οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν. Στον 
ιδιωτικό τομέα, πιο εύκολα προσλαμβάνεται ένας άνδρας παρά μια γυναίκα, διότι, 
προβλέπεται ότι η γυναίκα κάποια στιγμή, όταν θα έχει μάθει τη δουλειά και θα έχει 
αρχίσει να αποδίδει, θα μείνει έγκυος και θα απόσχει από τη δουλειά για ένα διάστημα. 
Στο μεταξύ, οι αντίστοιχοι άνδρες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη εμπειρία στη δουλειά 
τους και είναι καταλληλότεροι έτσι από τις γυναίκες για να εξελιχθούν όπου η εμπειρία 
μετράει. Έτσι, οι μισθοί των γυναικών είναι συχνά κατώτεροι από των ανδρών για την 
ίδια θέση. 

Σε αντιστάθμισμα, οι γυναίκες δεν υποχρεώνονται σε θητεία. Η γυναίκα αρχίζει 
την επαγγελματική σταδιοδρομία της κάνα δυο χρόνια πριν από τον άνδρα. Υπάρχουν 
βέβαια κοινωνίες (π.χ. Ισραήλ) όπου οι γυναίκες υπηρετούν τη θητεία τους όπως οι 
άνδρες. Η αναγκαστική θητεία, ωστόσο, δεν είναι μόνο το εργαλείο της άμυνας (ή και 
επίθεσης) μιας πολιτείας. Είναι ένα μέσο παιδείας. Στο διάστημα της θητείας του ένα 
άτομο εκχωρεί στους ανωτέρους του, δηλαδή στην πολιτεία, το δικαίωμα της λήψης 
σημαντικών αποφάσεων που τον αφορούν: υπακούει, μάλλον παρά πειθαρχεί. Κι αυτό 
έχει απροσδιόριστη επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Ακόμη δεν έχει 
βρεθεί ουσιαστικό κοινωνικό αντιστάθμισμα στις βιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο 
φύλων. Από την άλλη, η θητεία των γυναικών, αν αποφασισθεί, δεν είναι υποχρεωτικό να 
αφορά στη δημιουργία οπλιτριών, σμηνιτριών ή ναυτών, που ακόμη απαιτούν σωματική 
ισχύ. Μπορούν άριστα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε υπηρεσίες αστικές, που 
είναι απαραίτητες στην ειρήνη, αλλά εξίσου αναγκαίες και σε μια περίοδο πολέμου, όπως 
σε εργασίες νοσηλευτριών, βρεφονηπιαγωγών, μαγειρισσών, σε εργασίες γραφείου, και 
λοιπών επαγγελμάτων που δεν απαιτούν μυϊκή ισχύ, εξαιρώντας βέβαια τις περιπτώσεις 
όπου οι γυναίκες είναι πτυχιούχες ΑΕΙ ή και ΤΕΙ, οπότε θα πρέπει να απασχοληθούν σε 
ανάλογες εργασίες στη διάρκεια της θητείας τους το ίδιο όπως και οι άνδρες. Με τη 
θητεία εξομοιώνονται κατά κάποιον τρόπο οι γυναίκες με τους άνδρες σε άλλον ένα 
τομέα. Μαθαίνοντας να κρατούν όπλο, αισθάνονται ότι παύει η διαφορά τους σε μυϊκή 
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ισχύ από τους άνδρες. Αν είναι να επιφέρουν ένα πλήγμα σε κάποιο εχθρό, μπορούν να το 
κάνουν εξίσου καλά με τους άνδρες, απλά πατώντας ένα κουμπί. Αίρεται όμως έτσι η 
αντιστάθμιση των συνεπειών της μητρότητας στο κοινωνικό, επαγγελματικό  δηλαδή, 
Εγώ;  

Στόχος της κοινωνίας είναι να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο 
νοητό Εγώ, με τη μικρότερη δυνατή αλλοτρίωση και ανισότητα στο κοινωνικό Εγώ. Η 
μητρότητα είναι βιολογική εργασία, έντονα ανελαστική. Όπως είναι η παιδική ηλικία, η 
γεροντική ηλικία, οι περίοδοι με αρρώστια, η αναπηρία κλπ. Οι κοινωνικές συνέπειες της 
μητρότητας (μεγάλο μέρος της εγκυμοσύνης και σημαντικό μέρος της βρεφικής ηλικίας 
του παιδιού) είναι πολύ σοβαρές: Εμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία της μητέρας, 
συμπεριλαμβάνοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την απόκτηση πείρας, ενώ, όπως 
προαναφέρθηκε, μειώνονται οι πιθανότητες για εξεύρεση θέσης εργασίας. Όπως για την 
εξασφάλιση της ελευθερίας του νοητού Εγώ μεριμνά, διαμέσου της κοινωνίας, το 
κοινωνικό Εγώ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και για την εξασφάλιση του αισθητού, του 
βιολογικού Εγώ της μητρότητας. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να εφαρμόσει τον κανόνα 
πιο εύκολα από τον ιδιωτικό: Πρόσληψη προσωπικού, προαγωγές και μισθοί αυστηρά 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο. Είναι πιο δύσκολο στον ιδιωτικό τομέα. Η 
αντιστάθμιση, επομένως πρέπει να γίνεται από την κοινωνία, π.χ. με επιδότηση της 
μητρότητας (από τα έσοδα του συνόλου των φορολογουμένων ή και με άλλα μέσα, που 
φυσικά απαιτούν συζήτηση, όπως ενδεχομένως προτεραιότητα στις μητέρες για την 
συμμετοχή τους σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κοινωνικό συμπλήρωμα στο μισθό 
γυναικών του ιδιωτικού τομέα, πρωιμότερη συνταξιοδότηση, τόση όση καθυστέρηση 
στην εξέλιξη επέβαλε η μητρότητα κλπ. Ακόμη, η πρόοδος στην τεχνολογία της 
επικοινωνίας επιτρέπει σε ένα άτομο να εργάζεται σε όλο τον κόσμο μέσα από το σπίτι 
του. Μια γυναίκα που μένει στο σπίτι της για να προσέχει τα παιδιά της, μπορεί να 
διευθύνει από εκεί μια διεθνή σύσκεψη. Παράλληλα, η κοινωνία πρέπει να παρέχει τη 
βοήθειά της στην ανατροφή των παιδιών, όπως απαλλαγή από φορολόγηση για τα είδη 
παιδικών τροφών και ένδυσης, βρεφονηπιαγωγεία υποχρεωτικά κοντά στους τόπους 
εργασίας των μητέρων κλπ.  

Τα τελευταία χρόνια ένα «νέο» φαινόμενο έχει προκύψει, η στάση της κοινωνίας 
απέναντι στο γάμο και την ομοφυλοφιλία.  

Ως πριν από μερικές δεκαετίες, όταν η επιβίωση των παιδιών ήταν προβληματική 
και η κοινωνία τα χρειαζόταν για να ανανεώνεται, ο μη γόνιμος προσπορισμός ηδονής 
ήταν ντροπή, μαζί και ο ομοφυλόφιλος έρωτας. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Στους Ρωμαίους 
θα πρέπει να ήταν πολύ συνηθισμένη η ομοφυλοφιλία, όπως δείχνει επιστολή του 
Παύλου, που γράφτηκε για να ενισχύσει την πίστη στο Χριστό, αλλά ασχολείται ιδιαίτερα 
και με την ομοφυλοφιλία, καθώς και την παραφύσιν ικανοποίηση του ενστίκτου της 
ηδονής (όπως το αποκαλεί ο Nietsche): «Αἳ τε γὰρ θήλειαι αὐτών μετήλλαξαν τὴν 
φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως τε καὶ οἱ ἂρσενες ἀφέντες τὴν φυσικήν 
χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εις ἀλλήλους, ἂρσενες ἐν ἂρσεσι 
τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἒδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν 
ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες»34, γράφει. Αλλά και στην Αρχαία Ελλάδα η ομοφυλοφιλία δεν 
ήταν καθόλου άγνωστη. Στην Εισαγωγή του Ι. Συκουτρή στο «Συμπόσιον τοῦ 
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Πλάτωνος», αλλά και στο κείμενο του ίδιου του Συμποσίου, υπάρχουν αποκαλυπτικές 
πληροφορίες35. Ο παιδικός έρωτας ήταν θεσμός στους Δωριείς, όχι όμως στους Ίωνες της 
Ανατολής. Οι Ίωνες στην κυρίως Ελλάδα, Αθηναίοι και Ευβοείς, κατείχαν ενδιάμεση 
θέση.  

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας. Σε 
μονοφυλετικές κοινωνίες, η ομοφυλόφιλη ικανοποίηση του αντανακλαστικού της ηδονής 
είναι ο κανόνας. Τέτοιες κοινωνίες είναι οι φυλακές, τα στρατόπεδα, τα μοναστήρια, τα 
παρθεναγωγεία και κολλέγια κλπ. Σ΄ αυτές τις κοινωνίες, εκτός από την ομοφυλόφιλη 
ικανοποίηση του ενστίκτου, οι κυριότερες εναλλακτικές λύσεις είναι η αυτοϊκανοποίηση 
και η εγκράτεια, στην οποίαν το αντανακλαστικό εκδηλώνεται μόνο στον ύπνο 
(ονείρωξη). Αυτός είναι προφανώς ο λόγος που στη στρατοκρατική κοινωνία των 
Σπαρτιατών άκμαζε σε βαθμό θεσμού η ομοφυλοφιλία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο 
ομοφυλόφιλος έρωτας του άνδρα δεν είναι συνώνυμος με τη θηλυπρέπεια. Σε συνθήκες 
σαν των Αρχαίων, στον πόλεμο τα ζευγάρια προσπαθούσαν να φανούν υπέρμετρα 
γενναία για να μην ντροπιασθούν μπροστά στο (ανδρικό) ταίρι τους. Ο γενναιότατος 
ιερός λόγος των Βοιωτών αποτελούνταν από ζεύγη εραστών.  

Με τις προόδους που έχουν συντελεστεί, η αναγκαιότητα τόσο του γόνιμου γάμου 
όσο και των παιδιών έχει μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, η ομοφυλόφιλη σχέση έχει 
θεσμοθετηθεί σήμερα στις περισσότερες χώρες. Αν δύο ομόφυλοι ενήλικες με την 
ελεύθερη βούλησή τους επιθυμούν να συζούν, γιατί να μην απολαμβάνουν τα προνόμια 
που δίνει η κοινωνία στο θεσμό του γάμου; Αυτός κλονίζεται μεταξύ ετεροφύλων, ενώ τα 
διαζύγια στους νέους γάμους στις ΗΠΑ αγγίζουν το 50% των γάμων. Αλλάζει το ζήτημα 
για την απόκτηση παιδιών. Ο γάμος μεταξύ ενηλίκων γίνεται με ελεύθερη βούληση. Η 
υιοθεσία όμως γίνεται μεταξύ ενός ενήλικα και ενός ανηλίκου χωρίς ελεύθερη βούληση. 
Αν η κοινωνία, που αποτελείται εξίσου από άνδρες και γυναίκες θεωρεί ότι η οικογένεια 
είναι μια μικρογραφία της παιδευτικά χρήσιμη, τότε μια οικογένεια με ομόφυλους γονείς 
και υιοθετημένα παιδιά δεν υπηρετεί τους κοινωνικούς στόχους όσο αυτή με ετερόφυλους 
γονείς. Το ίδιο ακατάλληλη είναι και η υιοθεσία από άγαμο άτομο.  

Να σημειώσω ότι δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αν η ομοφυλοφιλία είναι συγγενής 
ιδιότητα ή επίκτητη συνήθεια. Δεν υπάρχουν συγγενείς συμπεριφορές. Οι περιπτώσεις 
βιολογικού ερμαφροδιτισμού, όπου ένα αγόρι γεννιέται με περίσσεια θηλυκών 
χρωμοσωμάτων, δεν συνδέονται με την ομοφυλοφιλία. Η χορήγηση γεννητικών ορμονών 
μπορεί να ενισχύει ή μειώνει την ένταση των γενετήσιων επιθυμιών, αλλά δεν αλλάζει 
την κατεύθυνσή τους προς ομόφυλη ή ετερόφυλη σχέση.  

Προς τα πού πάμε; Η κοινωνία προοδεύει, όλο και προσπαθεί να απαλλαγεί από 
προαιώνιους φραγμούς. Τι γίνεται με την απαγόρευση της αιμομιξίας; Στους Φαραώ 
επιβαλλόταν να παντρεύονται τα αδέλφια, για να μη διασπασθεί και σκορπίσει η 
περιουσία. Η εναλλακτική λύση ήταν η αδελφοκτονία, όπως ίσχυε συχνά στην περίοδο 
των Οθωμανών Σουλτάνων, αλλά και άλλων «ευγενών» οικογενειών. Ο εκλεκτός του 
Θεού Λωτ ζευγάρωσε και με τις δυο του κόρες. Η αιμομιξία δεν είναι λοιπόν ταμπού, όσο 
και αν τον καιρό του Οιδίποδα ήταν στην Ελλάδα το πιο ανόσιο έγκλημα. Πριν από μισό 
μόλις αιώνα η ομοφυλοφιλία ήταν ανήκουστη, αν και κρυφά, σαφώς υπαρκτή. Κάθε 
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ομοφυλόφιλος κρυβόταν όσο μπορούσε. Σήμερα, η ομοφυλόφιλη σχέση έχει 
θεσμοθετηθεί και διαφημίζεται, σκανδαλωδώς ενίοτε, σε κινηματογραφικά έργα, 
τηλεοπτικά σίριαλ κλπ. Αρχίζει να υποβάλλεται ότι αν δεν είναι κάποιος ομοφυλόφιλος, η 
επαγγελματική του άνοδος σε ορισμένους τομείς είναι προβληματική. Σήμερα, οι 
αιμομικτικές σχέσεις είναι επίσης υπαρκτές, άγνωστο πόσο, και, στις σπάνιες περιπτώσεις 
που αποκαλύπτονται, χαρακτηρίζονται ως σεξουαλική ενδοοικογενειακή βία (όπως 
παλιότερα η ομοφυλοφιλία χαρακτηριζόταν νόσος). Ακόμη και μεταξύ αδελφών, ακόμη 
και μεταξύ γονιού και παιδιών. Έχει αρχίσει ήδη να προβάλλεται, έστω και αρνητικά, σε 
έργα τέχνης. Γεννιέται η υποψία πως και αυτό το πανάρχαιο ταμπού μπορει να 
καταρρεύσει. Αν η αξία των παιδιών για μια κοινωνία με υπογεννητικότητα αυξηθεί, η 
αιμομικτική σχέση έχει μεγαλύτερη προοπτική να γίνει κοινωνικά ανεκτή από την 
ομοφυλόφιλη, που δεν συνδέεται με γονιμότητα. Το ίδιο ενδεχόμενη είναι η εξέλιξη και 
των ομαδικών γάμων.  

Τα ταμπού πέφτουν. Στη ζοφερή προοπτική που περιέγραψα υπάρχουν βέβαια και 
άλλες. Ο γάμος σε επίπεδο αισθητού Εγώ δεν αλλάζει. Είναι πανίσχυρη βιολογική 
επιταγή. Υπόκειται φυσικά σε επιδράσεις από το κοινωνικό Εγώ, την ανάγκη 
γονιμότητας. Η ανάληψη οικιακών ευθυνών και  από τον άντρα, με τη γυναίκα στην 
κοινωνία, είναι απαραίτητη. Οι αποκλίσεις από το βιολογικό νόμο δεν μπορούν παρά να 
αποτελούν μειονότητες. Υπάρχει όμως και ο γάμος του νοητού Εγώ. Λέγεται αγάπη. Ό,τι 
κι αν αλλάξει, θα εξακολουθούν να επικρατούν τα ερωτευμένα ζευγαράκια, εκείνος 
πιασμένος χέρι-χέρι με εκείνη, στη ρομάντζα του φεγγαρόφωτος και γονείς που θα 
αγκαλιάζουν τα παιδιά τους και θα θυσιάζονται γι’ αυτά. Η αγάπη είναι το μόνο κλειδί 
που επιτρέπει την ένωση δύο άβατων νοητών Εγώ.  

 

Αντανακλαστικά της Κοινωνίας 

Όπως σε κάθε σύστημα, αλλά και στους ανθρώπους, έτσι και στην κοινωνία 
υπάρχει ένα είδος αντανακλασικού τόξου, με μια είσοδο, μια έξοδο και ένα μηχανιαμό 
εξισορρόπησης, καθώς και δυνατότητα για ταλάντωση. Ακόμη, έχει η κοινωνία τη 
δυνατότητα να δημιουργεί συνήθειες σαν εξαρτημένα αντανακλαστικά. Η κοινωνική 
γνώση λέγεται Επιστήμη. Σκοπός της είναι η επιδίωξη της Αλήθειας. Η κοινωνική 
βούληση λέγεται Ηθική. Σκοπός της είναι η επιδίωξη της Αρετής. Το κοινωνικό 
συναίσθημα λέγεται Τέχνη (ή αισθητική). Στόχος του είναι η επιδίωξη του Κάλλους. 
Μέγα πλήθος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων καθοδηγείται από μια συνήθεια, σαν 
εκείνη που για το άτομο δημιουργείται με εξαρτημένα αντανακλαστικά. Και μέγα πλήθος 
των κοινωνικών δραστηριοτήτων έχει περιοδικότητα, σα μια ταλάντωση. Την 
αντανακλαστική λειτουργία της κοινωνίας και την ταλάντωσή της θα τα εξετάσουμε στα 
επόμενα.  
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Επιστήμη και Αλήθεια.  

 Επιστήμη είναι η κοινωνική γνώση. Στοχεύει στην Αλήθεια.  Τι είναι όμως 
αλήθεια;   
 

«Eἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος∙ Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς∙ Σὺ 
λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν 
κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ∙ πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς∙ 
λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος∙ τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς 
Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς∙ ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν36.»  

Όταν ρωτήθηκε λοιπόν από τον Πιλάτο ο πλέον αρμόδιος, τι εστί αλήθεια, δεν 
έδωσε απάντηση. Θα προσπαθήσω να συζητήσω στα επόμενα τι εννοούμε όταν 
χρησιμοποιούμε τη λέξη που αντιστοιχεί στην έννοια της αλήθειας. Δεν υπάρχει 1 : 1 
αντιστοιχία μεταξύ εννοιών και λέξεων, ιδιαίτερα, φυσικά, μεταξύ διαφορετικών 
γλωσσών. Κάθε λέξη πάντως αντιστοιχεί περίπου προς μια έννοια, η λέξη είναι το όνομα 
της έννοιας αυτής. Ωστόσο, κάθε λέξη είναι φορτισμένη με όλες τις έννοιες που εξέφραζε 
όταν, σχεδόν αγνώριστη, άρχιζε να χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη συγκεκριμένη 
έννοια. Θα εξετάσω πρώτα τρεις λεκτικές εκδοχές λέξεων που αντιστοιχούν στην έννοια 
της αλήθειας και στη συνέχεια θα εξετάσω τις σχετικές επιπτώσεις από τις λεπτές 
διαφορές τους: Αλήθεια, Veritas και Truth. Η ελληνική, η λατινική και η αγγλική λέξη 
είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές για την ευρωπαϊκή τουλάχιστον διανόηση της έννοιας 
της αλήθειας. Η γερμανική λέξη Wahrheit υποστηρίζεται ότι έχει ετυμολογική συνάφεια 
με τη λατινική λέξη Verus που σημαίνει αλήθεια κι έτσι δεν θα τη συζητήσω ξεχωριστά. 

Ελληνική Αλήθεια 

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι η λέξη αλήθεια προέρχεται ετυμολογικά από το 
στερητικό α- και τη ΛήΘη. Αλήθεια είναι λοιπόν ό,τι δεν ξεχνιέται. Παραπλήσια εκδοχή, 
λέει το λεξικό των Liddell – Scott, πως προέρχεται η Ελληνική αλήθεια από το στερητικό 
α- και το ρήμα ΛήΘω, που σημαίνει «λανθάνω» δηλαδή μου διαφεύγει. Το ΛήΘω 
λοιπόν, όπως και το ΛάΘος (που προέρχεται από το ΛανΘάνω) έχουν παρόμοια ρίζα με 
τη ΛήΘη. «Λάθος» είναι ό,τι ξεχνιέται, πέφτει στη λήθη. Είναι το αντίθετο του «Σωστό», 
αυτού που πρέπει να Σωθεί (σαν την εντολή SAVE στους υπολογιστές). Η αλήθεια είναι 
αυτό που πρέπει να σωθεί, ενώ τα λάθη καλό είναι να πέσουν στη λήθη.  

Μια άλλη ιδέα για την καταγωγή της Αλήθειας μπορούμε να βρούμε στη 
Μυθολογία37. Η Ελληνική Αλήθεια ήταν κόρη του Διός και μητέρα της Αρετής. Κατ΄ 
άλλη εκδοχή, διαμορφώθηκε από τον Προμηθέα, τον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Ήταν 
γυμνή (εικ. 15). Θα δούμε αμέσως παρακάτω τη διαφορά από την Veritas, τη λατινική 
λέξη για την Αλήθεια. 
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Εικ. 15. Μποτιτσέλι, 1495: Η συκοφαντία του Απελλή. Αριστερά είναι η Αλήθεια γυμνή.  
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Λατινική Veritas 

H λατινική λέξη για την αλήθεια είναι veritas. Η Veritas ήταν κόρη, όχι του Διός, 
αλλά του Κρόνου, και μητέρα της Virtus, δηλαδή της Αρετής, όπως και στην Ελληνική 
μυθολογία. Κατά τον Πλούταρχο, στην Ελληνική μυθολογία ήταν κόρη του Διός, του 
θεού της τάξης, γιου του Κρόνου-χρόνου, θεού της αταξίας, και της Δικαιοσύνης (ο 
χρόνος πάντοτε αποδίδει στο τέλος την αλήθεια και τη δικαιοσύνη). Ο Κρόνος (χρόνος) 
και η αδελφή και γυναίκα του Ρέα (ροή) συμβόλιζαν βέβαια την αταξία. Τα πάντα έρρεαν 
με τη Ρέα στο διάβα του Κρόνου-χρόνου. Η επικράτηση του Δία δεν σταμάτησε τη ροή 
των γεγονότων, που γεννιόνταν και καταπίνονταν από τον Κρόνο, αλλά έβαλε τάξη. Ο 
Δίας γλίτωσε και υποχρέωσε το μπαμπά του να εμέσει όλα τα αθάνατα παιδιά του που 
είχε καταπιεί. Όλα εξακολούθησαν λοιπόν να αλλάζουν, αλλά με τάξη. Τη μέρα φως, τη 
νύχτα σκοτάδι∙ το καλοκαίρι ζέστη, το χειμώνα κρύο κλπ. Δεν έπαψαν φυσικά να 
υπάρχουν και κάποιες αυθαιρεσίες του παντοδύναμου πατέρα θεών και ανθρώπων, όπως 
όταν χρησιμοποιούσε τον κεραυνό κατά το κέφι του. Η Λατινική Veritas πάντως γλίτωσε 
από τον αδηφάγο πατέρα της. Η αλήθεια πάντοτε αποκαλύπτεται με το διάβα του χρόνου, 
θα την εμέσει ο Κρόνος. Και ακόμη, αντιστέκεται στο διάβα του χρόνου, δεν ξεχνιέται, 
όπως δεν ξεχνιέται η Ελληνική α-ΛήΘεια. Η Veritas όμως δεν ήταν γυμνή. Φορούσε 
λευκή εσθήτα (εικ. 16).  

 Εικόνα 16. Veritas Ανώτατο Δικαστήριο Καναδά 
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Και στις δυο μυθολογίες πάντως, η Αλήθεια (Veritas) είναι μητέρα της ΑΡεΤής, 
της ViRTus των λατίνων. Ας προσέξουμε την ετυμολογική ομοιότητα, με τα ίδια 
κυρίαρχα σύμφωνα Ρ(R) και Τ στις λέξεις ΑΡεΤή και ViRTus. Ας προσέξουμε ακόμη τα 
ίδια σύμφωνα στη λατινική λέξη για την αλήθεια (VeRiTas), που σημαίνουν, χωρίς να το 
πολυκαταλαβαίνουμε, πως η αρετή περίπου ταυτίζεται με την αλήθεια για τους Λατίνους. 
Όπως λέει η μυθολογία. Η αρετή έχει βέβαια σημασία στις σχέσεις δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων∙ δεν έχει νόημα σε σχέση με ένα μόνον άτομο. Αν κάποιο άτομο έμενε μόνο 
του, χωρίς επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε, θα 
ήταν αδύνατο να πούμε αν είναι ενάρετο ή όχι. Αντίθετα από τη λατινική Veritas, η 
ελληνική Αλήθεια δεν σχετίζεται ετυμολογικά με την κόρη της την Αρετή. Αν και μητέρα 
της ίδιας κόρης, της Αρετής, στις δύο μυθολογίες, η Λατινική Veritas θεωρούνταν κόρη 
της αταξίας, του Κρόνου-χρόνου, ενώ η ελληνική Αλήθεια, κόρη της τάξης, του Δία. Η 
ελληνική Αλήθεια, είναι γυμνή, απόλυτη, αιτία της Αρετής, χωρίς όμως να ταυτίζεται μ΄ 
αυτήν. H Veritas είναι ντυμένη με λευκή εσθήτα, έχει αιδημοσύνη, επειδή βρίσκεται 
μεταξύ των ανθρώπων και η αλήθεια μεταξύ ανθρώπων απαιτεί να είναι επενδυμένη με 
κάποια λεπτότητα στην αποκάλυψή της.  

Να δούμε όμως και μια τρίτη εκδοχή της αλήθειας.  

Αγγλική Truth 

Το λεξικό Webster38 από το λήμμα truth (αλήθεια), παραπέμπει στο λήμμα true, 
(αληθινός) και από κει στο tree (δέντρο). Η αλήθεια TRuth συνδέεται λοιπόν με το Tree 
και με το αρχαίο νορβηγικό TRe (δέντρο) που είναι συγγενές με την ελληνική ΔΡυ. Τι 
σχέση μπορεί άραγε να έχει το δένδρο, ειδικότερα η δρυς, με την αλήθεια; Η δρυς, με το 
πολύ σκληρό ξύλο, ήταν το ιερό δένδρο του Διός. Στη Δωδώνη η ιερά δρυς του Διός 
λεγόταν Φηγός (από το φημί, επειδή έλεγε αλήθειες). Εξάλλου, οι κάτοχοι της αλήθειας 
ιερείς των Γαλατών λέγονταν Δρυΐδες, αν και η άμεση σχέση του ονόματός τους με την 
ελληνική δρυ αμφισβητείται. Οπωσδήποτε αυτή η ετυμολογική αλυσίδα μοιάζει να 
σημαίνει την αντοχή της αλήθειας σαν την αντοχή του πολύ σκληρού ξύλου της δρυός.  

Τελικά, όλες οι εκδοχές της έννοιας της αλήθειας σε τρεις χαρακτηριστικές 
γλώσσες και στις γλώσσες με τις οποίες συνδέονται, έχουν κάτι κοινό: Την αντοχή τους. 
Η ελληνική Αλήθεια δεν λησμονιέται, αντέχει στο χρόνο, είναι αιώνια. Η λατινική 
Veritas, κόρη του Κρόνου, αν την καταπιεί ο χρόνος, ξεφεύγει τελικά από τον παμφάγο 
πατέρα της και αποκαλύπτεται. Θυμίζει έτσι την ελληνική Αλήθεια, μόνο που το όνομα 
της Veritas σχετίζεται με της κόρης της, της Virtus ή Αρετής. Η Ελληνική αλήθεια 
υπάρχει για ένα μόνον άνθρωπο – δεν την ξεχνάει – ενώ η λατινική veritas σχετίζεται 
στενότερα με την αρετή, που διέπει τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων. Η 
Αγγλική truth, που σχετίζεται με το σκληρό δένδρο, τη δρυ, αντέχει κι αυτή, σε κάθε 
είδους φυσικές επιθέσεις, ανέμους, θύελλες κλπ. Εξάλλου η σχέση της truth με το δένδρο, 
υπομνήσκει πως το δένδρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που αναπτύσσεται, 
μεγαλώνει, αλλάζει∙ έτσι και η αγγλική truth δεν μένει αμετάβλητη, διαρκώς εξελίσσεται.  

Αντίθετα, η ελληνική αλήθεια είναι αξέχαστη, δεν αλλάζει. Το ίδιο και η λατινική 
Veritas που κατάφερε να επιβιώσει τελικά ακέραιη. Η αλήθεια είναι λοιπόν μια έννοια 
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που αντέχει στο χρόνο και σε κάθε άλλου είδους πιέσεις. Η ελληνική αλήθεια, όμως, 
αφορά σε έναν μόνον άνθρωπο, υπάρχει μέσα του. Αντίθετα, η λατινική veritas αφορά 
στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Σαν την ελληνική αλήθεια, μένει αναλλοίωτη με το 
χρόνο. Tέλος, η αγγλική truth διαρκώς εξελίσσεται. Τα τρία αυτά είδη αλήθειας, θα 
δούμε πώς αντιστοιχούν στις τρεις όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Η ελληνική αλήθεια είναι αξέχαστη είτε υπάρχει άλλος γύρω είτε δεν υπάρχει. 
Είναι αυθύπαρκτη και άβατη. Υπάρχει μόνο μέσα στο νου, δηλαδή την κατέχει το νοητό 
Εγώ. Είναι μια Καντιανή αλήθεια που συνοδεύεται από βεβαιότητα, όπως παρατηρείται 
από τον Nida-Rümelin26. Η αλήθεια απαιτεί δικαιολόγηση, τεκμηρίωση με επιχειρήματα. 
Αυτή η διαδικασία είναι ο Λόγος, που είναι βέβαια νοητός, όχι αισθητός.  

Είναι έτσι; Καταφεύγω άλλη μια φορά, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που γράφει: 
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεός ἦν ὁ Λόγος... Καὶ ὁ 
Λόγος σὰρξ ἐγένετο… Θεόν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε…Πνεῦμα ὁ Θεός»39

  

Δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ο Ιωάννης ότι ο Λόγος είναι νοητός, ώσπου να γίνει 
αισθητός, σάρκα. Και σ΄ αυτό το σημείο γίνεται μια σύγχυση, που δεν μπορώ να 
φαντασθώ πόση σημασία έχει στην ανάπτυξη της σύγχρονης διανόησης. Δεν ξέρω καν αν 
ήταν εσκεμμένη ή τυχαία. Πάντως είναι σύγχυση: Ο Λόγος του Ιωάννη μεταφράζεται από 
τους σοφούς μεταφραστές του Ευαγγελίου σε verbum, parole, parola, word, Wort, слово 
κλπ. Όλοι αυτοί οι όροι όμως σημαίνουν τη λέξη ή την ομιλία∙ και βέβαια η λέξη και η 
ομιλία είναι αισθητές, όχι νοητές: τις ακούς ή τις βλέπεις διαβάζοντάς τες∙ 
προσλαμβάνονται με τις  αισθήσεις μας, με την ακοή ή την όρασή μας. Η απόδοση του 
νοητού Λόγου με την αισθητή Ομιλία ή Λέξη αλλάζει θεμελιωδώς την όλη διδασκαλία 
που μας προσφέρει στο Ευαγγέλιό του ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Προσγειώνει την 
πνευματικότητα του Ευαγγελίου του Ιωάννη σε εμπειρική αισθητή πρακτικότητα. Και να 
η διαφορά μεταξύ της ελληνικής αλήθειας και της ξενόγλωσσης Truth. 

H Truth, όπως προαναφέρθηκε έχει μια μακρά καταγωγή από το Δένδρο και, 
ιδιαίτερα τη Δρυ. Η δρυς όμως, αντίθετα από την απουσία λήθης, είναι αισθητή, όχι 
νοητή. Τη βλέπομε, την πιάνομε, την ακούμε, όταν αντιστέκεται στις θύελλες. Είναι 
αισθητή, όπως η ομιλία ή η λέξη, και όχι νοητή, όπως είναι ο Λόγος. Η αγγλική  truth 
αντιστοιχεί επομένως στο αισθητό Εγώ, που περιγράψαμε παραπάνω.  

 Κι έμεινε η τρίτη εκδοχή της Αλήθειας, η λατινική Veritas. Αυτή είδαμε πως 
σχετίζεται στενά με την αρετή. Μυθολογικά και ετυμολογικά. Τόσο πολύ ετυμολογικά, 
που σα να ταυτίζεται μαζί της. Η αρετή όμως δεν είναι δυνατό να υπάρχει σε ένα μόνον 
άνθρωπο, αλλά στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Σαν κάτι να 
μεσολαβεί, σα λευκό ένδυμα, μεταξύ της αλήθειας του ενός και της αλήθειας του άλλου. 
Είναι κάποιος ενάρετος, όταν διατηρεί σωστές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, 
η λατινική Veritas αντιστοιχεί στο κοινωνικό Εγώ. Και η ελληνική Αλήθεια είναι μητέρα 
της Αρετής, αλλά δεν ταυτίζεται ετυμολογικά μ΄ αυτήν. Παραμένει μητέρα της, 
συγχρόνως όμως εντελώς πνευματική.  
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Επιστημονική Αλήθεια 

 Στο σύγχρονο κόσμο μπορούμε να διακρίνουμε την αποκαλυπτική, την 
επιστημονική και την πολιτική αλήθεια. Πώς αντιστοιχίζονται αυτές με όσα είπαμε ως 
τώρα; 

Η αποκαλυπτική αλήθεια προσπελάζεται με πίστη, όχι με γνώση. Είναι 
κρυστάλλινα καθαρή. Με προέλευση από μιαν αναμφισβήτητη αυθεντία, θεϊκή ή και 
ανθρώπινη. «Αὐτὸς ἔφα!», έλεγαν οι μαθητές του Πυθαγόρα. Μιλήσαμε παραπάνω 
(Πίστη) για την πίστη. Η επιστημονική αλήθεια βρίσκεται εκεί όπου διασταυρώνονται 
το νοητό με το αισθητό, η θεωρία με την εμπειρία, η επιστημονική υπόθεση με την 
επιστημονική παρατήρηση (εικ. 17). Περιβάλλεται πάντοτε από μιαν άλω σφάλματος. 
Αυτά που διαβάζετε τώρα είναι γραμμένα σε μια οθόνη. Αυτή είναι μια οθόνη 
υπολογιστή. Αλλά αυτή η οθόνη υπολογιστή όπου διαβάζετε τα όσα γράφω, δεν είναι 
βέβαια ίδια με εκείνη όπου διαβάζατε μόλις προηγουμένως. Από την προηγούμενη 
στιγμή ως τώρα τα μόρια που αποτελούν την οθόνη έχουν κάνει άπειρες κινήσεις, έτσι 
που δεν είναι πια ακριβώς η ίδια όπως μόλις πριν από μια στιγμή. Κανένα πράγμα δεν 
είναι δυο φορές ο εαυτός του. Την επόμενη στιγμή είναι κάτι άλλο. «Οὐκ ἄν δίς τόν 
αὐτόν ποταμόν ἐμβαίης» έλεγε ο Ηράκλειτος. Και μόνο το γεγονός ότι ονομάζω με το 
ίδιο όνομα κάτι που στο μεταξύ έχει αλλάξει, σημαίνει ότι δεν λέω την πλήρη, τη γυμνή, 
αλήθεια. Μόνο οι νοητές κατασκευές, οι έννοιες, μπορούν να είναι σταθερές, 
αμετάβλητες. Όχι οι αισθητές.  

Σε αντιδιαστολή προς την αποκαλυπτική, η επιστημονική αλήθεια προκύπτει από 
τη διασταύρωση παρατηρήσεων μεταξύ τους, ώστε να γίνουν αισθητά αξιόπιστες⋅ από τη 
διαπλοκή υποθέσεων, ώστε να γίνουν λογικά συστήματα χωρίς αντιφάσεις, θεωρίες 
δηλαδή⋅ και, προπάντων, από τη διασταύρωση της υπόθεσης με την παρατήρηση.  

Η επιστήμη είναι μετριόφρων, έστω και όταν οι επιστήμονες δεν είναι. Βλέπει την 
αλήθεια όχι σαν ένα απόλυτο, αδιάστατο, σημείο, αλλά σα μια περιοχή που περιβάλλεται 
από μιαν άλω αμφιβολίας, σφάλματος, πιθανότητας. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι η Αλήθεια 
της εμπεριέχει ποσοστό σφάλματος, που όμως προσπαθεί τουλάχιστο να το μετρήσει και, 
αν είναι δυνατό, να το περιορίσει. Η επιστημονική αλήθεια βρίσκεται εκεί όπου 
διασταυρώνονται το νοητό με το αισθητό, η θεωρία με την εμπειρία, η υπόθεση με την 
παρατήρηση. Τόσο η νόηση όσο και η αίσθηση μπορούν να σφάλλουν. Μπορεί να 
υποθέτω πράγματα που δεν είναι σωστά και μπορεί να βλέπω φαντάσματα (φαντασίες) 
και να ακούω φωνές που δεν υπάρχουν. Όταν όμως διασταυρώνονται το νοητό με το 
αισθητό, οι πιθανότητες του σφάλματος περιορίζονται σημαντικά  (Εικ. 15).  

Μια υπόθεση που δεν επιδέχεται διασταύρωση με την παρατήρηση δεν είναι 
επιστημονική. Η λογική που κινεί τις επιστήμες είναι η εξής: Κάνω μια υπόθεση που 
εξηγεί όλα τα γνωστά. Αν ισχύει η υπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αισθητό 
στοιχείο που μπορώ να το αναζητήσω με τον κατάλληλο τρόπο (πειραματικό ή άλλο). Αν 
το αναζητήσω και δεν μπορέσω να το παρατηρήσω, η υπόθεσή μου απορρίπτεται. Αν το 
παρατηρήσω, η υπόθεσή μου δεν αποκλείεται να ισχύει. Την αποδέχομαι λοιπόν σαν 
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επιστημονική αλήθεια, ώσπου να παρατηρηθεί ένα νέο φαινόμενο που δεν είναι συμβατό 
με την υπόθεση. Τώρα πρέπει να σκεφθώ μιαν άλλη υπόθεση που να εξηγεί όλα τα παλιά, 
αλλά και το νέο φαινόμενο και που θα πρέπει να διασταυρωθεί με μια νέα παρατήρηση 
για να γίνει αποδεκτό.  

Παραδόξως, η  πιο  συνηθισμένη  επιστημονική  μέθοδος  είναι  όχι  ακριβώς η 
αναζήτηση της αλήθειας, αλλά του ψεύδους, που μόλις αποδειχθεί απορρίπτεται. Έτσι 

Αλήθεια 

Εικόνα 17. Η επιστημονική αλήθεια (truth) βρίσκεται εκεί όπου διασταυρώνονται η 
υπόθεση με την παρατήρηση, η θεωρία με την εμπειρία, το νοητό με το αισθητό. Τόσο 
η υπόθεση όσο και η παρατήρηση περιβάλλονται από σφάλμα, έτσι που η 
επιστημονική αλήθεια περιβάλλεται από μια άλω σφάλματος, που, ωστόσο είναι 
μικρότερο και από εκείνο της παρατήρησης και της υπόθεσης.  

Υ
πό

θε
ση

 
 

Παρατήρηση 
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στενεύει διαρκώς η άλως της αμφιβολίας, του σφάλματος⋅ και η αλήθεια όλο και 
εστιάζεται, χωρίς όμως ποτέ να φθάσει να γίνει ένα αδιάστατο σημείο, μια στιγμή.  

Ένα βασικό ερώτημα που έχει απασχολήσει τη Φιλοσοφία είναι: Υπάρχει 
αντικειμενική αλήθεια; Μπορούμε να φθάσουμε ως εκεί; Στο μικρόκοσμο τα όρια των 
στοιχειωδών οντοτήτων θεωρείται ότι είναι ψηφιακά, απόλυτα σαφή. Οι τροχιές των 
ηλεκτρονίων είναι ξεκάθαρες. Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταπέσει από τη μια τροχιά 
στην άλλη, αλλά ποτέ δεν βρίσκεται μεταξύ δύο τροχιών. Δεν μεταφέρεται, έτσι που 
κάποτε να βρίσκεται καθοδόν από τη μια τροχιά στην άλλη. Απλά παύει να υπάρχει στη 
μια και εμφανίζεται ταυτόχρονα στην άλλη. Εξάλλου, η ενέργεια δεν μπορεί να διαιρείται 
επάπειρον. Υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό στοιχειώδους ενέργειας, το quantum. Δεν μπορεί 
μια ποσότητα ενέργειας να είναι «λίγο» παραπάνω ή «λίγο» παρακάτω από ένα κβάντο. 
Πάντοτε είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιό του. Παρά τη σαφήνεια στο διαχωρισμό των 
οντοτήτων του μικρόσκοσμου, στο μεσόκοσμο που ζούμε τα σύνορα μεταξύ των 
ποικίλων οντοτήτων έχουν αρκετή ασάφεια, με πιθανότητα στατιστικού σφάλματος. 
Θεωρητικά επομένως, θάπρεπε, διαρκώς εμβαθύνοντας στην επιστημονική αλήθεια και 
απαλλάσσοντάς την από το στατιστικό ψέμα, να φθάσουμε σε μια στοιχειώδη Αλήθεια, 
ένα «κβάντο» Αλήθειας, χωρίς να υπάρχει τριγύρω του άλως από σφάλμα.  

Από την άλλη όμως, ανατρέχοντας πάλι στο μικρόσκοσμο, ξέρομε πως κι εκεί 
υπάρχει απροσδιοριστία. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια ταυτόχρονα τη 
θέση και την ορμή (=μάζα Χ ταχύτητα) ενός ηλεκτρονίου. Όσο κερδίζομε σε αξιοπιστία 
τιμής μετρώντας την ορμή, τόσο αυξάνεται το σφάλμα στη μέτρηση της θέσης του 
ηλεκτρονίου. Αν λοιπόν υπάρχει τέτοια απροσδιοριστία στον υπολογισμό θεμελιωδών 
μεγεθών στα στοιχειώδη σωμάτια του μικροκόσμου, πώς είναι δυνατό να αποκτήσουμε 
την πλήρη Αλήθεια στο μεσόκοσμο που ζούμε; Μια κατανοητή απάντηση στα παραπάνω 
ερωτήματα είναι ότι μπορεί τα στοιχειώδη σωμάτια στο μικρόσκοσμο να εχουν σαφή 
σύνορα μεταξύ τους, αλλά το πλήθος τους που υπάρχει στο μεσόκοσμο, μπορεί να 
κυμαίνεται στατιστικά. Μπορεί από την άλλη για ένα συγκεκριμένο ηλεκτρόνιο να μην 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση και την ορμή του, στο αναρίθμητο πλήθος των 
ηλεκτρονίων όμως που αποτελούν μια οντότητα στο μεσόκοσμο μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με ικανοποιητική ακρίβεια και με ασήμαντο στατιστικό σφάλμα, τη 
μέση ορμή και τη μέση θέση του. Η επιστημονική αλήθεια έχει στατιστική αξία. Έχει 
πιθανότητα. Και η στατιστική μπορεί και μειώνει τα σφάλματα. Αυξάνοντας δηλαδή το 
πλήθος των μετρήσεων και παρατηρήσεων γενικότερα, μας λέει η στατιστική, μειώνομε 
το σφάλμα. Ή, τουλάχιστον, μπορούμε να το μετράμε. 

Μια πηγή σφάλματος οφείλεται στην ίδια τη μέτρηση των φυσικών μεγεθών. 
Κάθε μέτρηση που κάνω μεταβάλλει λίγο ή περισσότερο το μετρούμενο μέγεθος. Όταν 
βάζω θερμόμετρο να μετρήσω τη θερμοκρασία ενός σώματος, μια μικρή ποσότητα 
θερμότητας ρέει από το μετρούμενο σώμα προς το θερμόμετρο. Όταν πια πάψει να ρέει, 
τότε η θερμοκρασία του σώματος είναι ίδια με του θερμομέτρου κι αυτήν τη γνωρίζομε. 
Ωστόσο, η ροή θερμότητας από το μετρούμενο σώμα προς το θερμόμετρο, μείωσε, έστω 
ελάχιστα, τη θερμοκρασία του σώματος.  
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Αντίθετα λοιπόν από την αποκαλυπτική Αλήθεια, που είναι Μία και γι΄ αυτό 
αμετάβλητη, η επιστημονική διαρκώς εξελίσσεται. Σαν το ζωντανό δένδρο, τη Δρυ ή 
Truth της Αγγλικής γλώσσας.  

Συμπερασματικά, η αγγλική αλήθεια, η truth, σχετίζεται με την επιστημονική 
αλήθεια, κι αυτή με το αισθητό Εγώ, που διαρκώς εξελίσσεται.  

Από τα αρχαία χρόνια οι φιλόσοφοι τσακώνονταν μεταξύ τους για το τι είναι 
αληθινό, ποιο έχει την πρωτοκαθεδρία, το νοητό ή το αισθητό. Αντίστοιχα χωρίζονταν σε 
υλιστές, όπως ο Δημόκριτος, και ιδεαλιστές, όπως ο Πλάτων. Σε έναν ακραίο υλισμό, ο 
John Locke έλεγε: «Nihil in intellectu quod non prius in sensu (οὐδὲν ἐν τῇ νοήσει ὃ μὴ 
πρότερον ἐν τῇ αἰσθήσει). Η μορφή των πραγμάτων ήταν αισθητή, αλλά η ουσία τους, 
κάτω από την επιφάνεια, ήταν νοητή. Στις βαθυστόχαστες πραγματικά σκέψεις τους δεν 
ήταν πάντοτε πολύ σαφείς για να ορίσουν τι ακριβώς είναι νοητό, ιδέα, και τι αισθητό, 
ύλη. Έχω την εντύπωση ότι η διαφωνία τους στηριζόταν κυρίως σε τούτο: Μια ιδιότητα 
που είναι αισθητή μόνον με μία αίσθηση, χωρίς να μπορεί να διασταυρωθεί με άλλη, 
είναι κύριο χαρακτηριστικό των αμιγώς «αισθητών». Αν μπορεί να διασταυρωθεί με μιαν 
άλλη όμως, αρχίζει να ολισθαίνει στην επικράτεια των «νοητών», αφού η διασταύρωση 
των αισθήσεων είναι δουλειά της νόησης. Γίνεται με το μηχανισμό των εξαρτημένων 
αντανακλαστικών, που συνδέουν την παράσταση από τη μια αίσθηση με εκείνην που 
αναγκαστικά τη συνοδεύει από μιαν άλλη. Το αίσθημα δηλαδή είναι αισθητό∙ η 
αντίληψη όμως, που προκύπτει από το συνδυασμό αισθημάτων είναι μικτά νοητή και 
αισθητή Το χρώμα των αντικειμένων, που δεν υπάρχει αν κάποιος είναι τυφλός, είναι 
αισθητή ιδιότητα, μορφή. Η μορφή τους όμως, που μπορεί και να δει και να ψηλαφήσει 
κάποιος, είναι συγχρόνως αισθητή και νοητή ιδιότητα, ουσία. Σήμερα, με την πρόοδο της 
επιστήμης, η διαμάχη έχει αμβλυνθεί (χωρίς να έχει εκλείψει, αφού έχει πολλές 
προεκτάσεις, ακόμη και πολιτικές). Σήμερα ξέρομε πως κάθε χρώμα έχει διαφορετικό 
φάσμα, διαφορετική δηλαδή συχνότητα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, από τα άλλα 
χρώματα. Έτσι, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεχνολογίας, ο τυφλός μπορεί να 
καταλάβει, αν ένα πράγμα είναι κόκκινο ή πράσινο ή άλλο χρώμα, αν π.χ. οι συχνότητες 
στο φάσμα του φωτός έχουν μετατραπεί σε ηχητικές συχνότητες που ο τυφλός τις ακούει. 
(Εξακολουθεί όμως να είναι τυφλός στην ποικιλία των συναισθημάτων με τα οποία έχουν 
συνδεθεί τα διάφορα χρώματα). 

Η συνεχής εξέλιξη της επιστημονικής αλήθειας δεν αφορά μόνο στις φυσικές 
επιστήμες. Ας πάρουμε μιαν άλλη, θεωρητική, επιστήμη, την Ιστορία. Η ιστορική 
αλήθεια αλλάζει διαρκώς. Δεν είναι παγιωμένη. Να ένα παράδειγμα που ζούμε στις μέρες 
μας (δεν είναι τόσο παλιό, ώστε να είναι πραγματικά ιστορική αλήθεια, αλλά έχει το 
πλεονέκτημα ότι βλέπομε μπρος στα μάτια μας να αλλάζει η αλήθεια του πρόσφατου 
παρελθόντος). Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ναζί ήταν οι «κακοί» και οι σύμμαχοι ήταν 
οι «καλοί». Πολύ νωρίς μετά τη λήξη του Πολέμου, οι σύμμαχοι έπαψαν να είναι όλοι 
«καλοί». Οι Αγγλοαμερικάνοι συνέχισαν να είναι οι καλοί για τους δυτικούς, με κακούς 
τους Σοβιετικούς, αλλά οι Σοβιετικοί ήταν οι καλοί για τους Ανατολικούς και οι δυτικοί 
οι κακοί. Οι σοβιετικοί ήταν οι ελευθερωτές λαών όπως οι Πολωνοί, Ούγγροι, 
Τσεχοσλοβάκοι κλπ. Οι Γερμανοί ήταν βέβαια οι κακοί. Πλήθος αδιαμφισβήτητων 
τεκμηρίων έδειξαν πως οι αγριότητες, εκτελέσεις αιχμαλώτων και αθώων πολιτών δεν 
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έγιναν μόνο από τα SS και τους ναζί, αλλά και από τους απλούς στρατιώτες και 
αξιωματικούς. Οι Γερμανοί ήταν λοιπόν κακοί – όχι μόνον οι Ναζί. Μετά την ένωση των 
Γερμανιών όμως και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η ιστορική Αλήθεια άλλαξε. Οι 
Πολωνοί, Ούγγροι, Τσεχοσλοβάκοι κλπ, απλώς άλλαξαν δυνάστη, από τους Ναζί στους 
Σοβιετικούς. Μπορούμε έτσι να ξεχάσουμε ή να αποσιωπήσουμε τη συνεργασία των 
Λετονών με τους Ναζί κατά των Σοβιετικών ή τις διώξεις των Πολωνοεβραίων από τους 
Πολωνοχριστιανούς. Μπορούμε να ξεχάσουμε και πως τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας 
οπλίσθηκαν από τους κατακτητές γερμανούς για να χτυπούν τους αριστερούς έλληνες 
αντιστασιακούς. Οι Γερμανοί ήταν κι αυτοί θύματα. Εκατομμύρια γερμανών 
εκδιώχθηκαν από την Πολωνία. Στην προέλασή τους οι Σοβιετικοί στρατιώτες βίαζαν 
γερμανίδες – και υπάρχουν αδιάψευστα τεκμήρια γι΄ αυτό – και οι άμαχοι στις πόλεις 
σκοτώθηκαν από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς των Αγγλοαμερικανών σε βαθμό 
μεγαλύτερο από των αμάχων στις συμμαχικές πόλεις που σκοτώθηκαν από γερμανικούς 
βομβαρδισμούς. Γι΄ αυτό, προφανώς, δεν δικάσθηκαν στη Νυρεμβέργη οι πιλότοι της 
Λουφτβάφε. Ας θρηνήσουμε λοιπόν όλα μαζί τα θύματα του Πολέμου! Κι ας 
εξομοιώσουμε έτσι τους Εβραίους που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
τους αντιστασιακούς που εκτελέσθηκαν σε αντίποινα, με τους Γερμανούς που 
σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών!40 Πόσο έτοιμοι είστε να αποδεχθείτε (πιστέψετε) 
αυτή τη νέα ιστορική «αλήθεια» που αναδύεται όλο και πιο πολύ μετά την ένωση των δύο 
Γερμανιών και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης; Η αποδοχή ακόμη και της 
επιστημονικής αλήθειας φαίνεται να εξαρτάται, μεταξύ άλλων και από τη διάθεση, την 
προκατάληψη δηλαδή, τις πεποιθήσεις, του αποδέκτη της.  

Οι φυσικές επιστήμες διευρύνουν την ελευθερία του αισθητού Εγώ, αυξάνοντας 
το «δύναμαι», το «μπορώ», στην εξίσωση «είμαι ελεύθερος = μπορώ – θέλω». Η 
ανακάλυψη της φωτιάς επέτρεψε στους ανθρώπους να κατοικήσουν σχεδόν σε ολόκληρη 
την επιφάνεια της γης∙ η ανακάλυψη του τροχού να αντισταθμισθεί σε σημαντικό βαθμό 
η τριβή, που αντιστέκεται σε κάθε μας προσπάθεια∙ ως και η βαρύτητα αντιρροπήθηκε, 
πρώτα με την άνωση και τα αερόστατα, έπειτα με την αεροδυναμική και τα αεροπλάνα 
και τέλος με την ορμή και τους πυραύλους, επιτρέποντας στον άνθρωπο να ξεκολλήσει 
από τη γη. Όλα αυτά ισχύουν εφόσον η επιστήμη είναι γνώση κοινωνική, δηλαδή προσιτή 
σε όλους. Η γνώση προσδίδει ισχύ στον κάτοχό της. Αν λοιπόν δεν είναι προσιτή σε 
όλους, καθιστά ικανό τον κάτοχό της να αυξάνει την ελευθερία του σε βάρος κάποιου 
άλλου, που αυξάνεται η εξάρτησή του. Η γνώση της διάσπασης του ατόμου έδωσε τη 
νίκη στους Αμερικανούς εναντίον του Ιαπώνων.   

Η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας σημαίνει την ανακάλυψη των νόμων 
που διέπουν τα φαινόμενα. Οι νόμοι αυτοί περιγράφουν με τον πιο λακωνικό τρόπο, 
ιδανικά με ένα μαθηματικό τύπο, τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Υπάρχουν νόμοι 
φυσικοί, που τους εξετάζουν οι φυσικές επιστήμες και νόμοι κοινωνικοί που τους 
εξετάζουν οι κοινωνικές. Οι νόμοι που αποφασίζουν οι άνθρωποι π.χ. με την ψήφο τους, 
οφείλουν να είναι συμβατοί με τους επιστημονικούς νόμους. Όταν διαφέρουν, το 
αποτέλεσμα είναι σημαντική δυσλειτουργία της κοινωνίας ως και τη διάλυσή της.  

Η πολιτική είναι, κατά κάποιον τρόπον η τεχνολογία της ηθικής. Η πολιτική 
αλήθεια στηρίζεται σε νόμους. Ετυμολογικά, νόμος σημαίνει «νομή». Είναι ο τρόπος που 
διανέμονται αγαθά, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υπονοεί ότι υπάρχει κάποια βούληση, 
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η βούληση της κοινωνίας για τους ανθρώπους, που εκφράζεται με το νόμο. Οι φυσικοί 
νόμοι επομένως υπονοούν ότι υπάρχει κάποια ανώτερη βούληση που εκφράζεται μ΄ 
αυτούς. Από επιστημονική πλευρά όμως οι φυσικοί νόμοι περιγράφουν απλά τη σχέση 
αιτίας και αιτιατού. Μεταφέροντας αυτή την αντίληψη από τις φυσικές στις κοινωνικές 
επιστήμες, οι νόμοι των κοινωνικών επιστημών εκφράζουν κι αυτοί τη σχέση αιτίου-
αιτιατού σε κοινωνικό επίπεδο. Μπορεί έτσι να δημιουργηθεί κάποια σύγχυση. Άλλο 
πράγμα είναι οι «νόμοι» που αποφασίζουν οι άνθρωποι με κάποιου είδους συναίνεση, π.χ. 
ψηφίζοντάς τους σε κάποια βουλή, και άλλο είναι η διαπίστωση από τις κοινωνικές 
επιστήμες των «νόμων», που εκφράζουν τη σχέση αιτίου-αιτιατού σε κοινωνικό επίπεδο. 
Οι πρώτοι αφορούν στη βούληση των ανθρώπων, οι δεύτεροι στη γνώση τους. Οι πρώτοι 
αντιστοιχούν στην αλήθεια του νοητού Εγώ, οι δεύτεροι στην επιστημονική αλήθεια του 
αισθητού. Η αναζήτηση νόμων ποικίλων φαινομένων είναι ουσιώδες στοιχείο της 
επιστήμης. Για παράδειγμα, πρέπει να διακρίνουμε την Ιστορία, από την ιστορική 
Επιστήμη. Ο ιδρυτής της ιστορίας αρχίζει δίνοντας το σκοπό του: «Ἡροδότου 
Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἣδε, ώς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ 
ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστὰ, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι 
ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τὰ τε ἂλλα καὶ δι΄ ἥν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοις».  Μ΄ 
άλλα λόγια η Ιστορία του έχει σκοπό να μην ξεχασθούν, να μείνουν ανεξίτηλα, να μη 
μείνουν χωρίς κλέος, έργα μεγάλα και θαυμαστά καμωμένα από Έλληνες και βαρβάρους 
και να αναζητήσει την αιτία των πολέμων μεταξύ τους. Η ιστορία του Ηροδότου 
σχετίζεται στενά επομένως με την ελληνική α-λήθεια, να μην ξεχασθούν τα ένδοξα, τα 
ευκλεή, ανθρώπινα έργα. Αντίθετα, η ιστορική επιστήμη, όπως ξεκίνησε κυρίως με τον 
ιστορικό υλισμό έχει σκοπό να αναζητήσει τους νόμους της ιστορίας. Ελάχιστοι πια 
αμφισβητούν την ύπαρξη νόμων στην ιστορία, έστω και αν δεν παραδέχονται τους 
νόμους που διατύπωσαν οι Μαρξ και Έγκελς. Το ότι οι νόμοι του Αϊνστάιν ανέτρεψαν 
τους νόμους του Νεύτωνα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νόμοι της Φυσικής. Αντίστοιχα 
με την ιστορία, άλλο είναι η ιατρική και άλλο η ιατρική επιστήμη. Στόχος της ιατρικής 
επιστήμης είναι η αναζήτηση της ιατρικής αλήθειας και των νόμων της ιατρικής. Στόχος 
της ιατρικής όμως είναι η προαγωγή της υγείας των ανθρώπων και η αποκατάστασή της 
όταν έχει διαταραχθεί. Ακόμη άλλο είναι η Ηθική, που εκφράζει τη βούληση της 
κοινωνίας κι άλλο η ηθική επιστήμη, που προσπαθεί να αιτιολογήσει την ηθική, 
αναζητώντας τους νόμους που τη διέπουν και είναι, βέβαια Επιστήμη, όχι Ηθική.  

Οι «κοινωνικές» επιστήμες εξετάζουν ποσοτικά (Οικονομία) και ποιοτικά 
(Πολιτική) στοιχεία της κοινωνίας. Με εξέταση των κοινωνικών φαινομένων σαν να 
ήταν φυσικά φαινόμενα, το γινόμενο Οικονομίας και Πολιτικής μπορεί να θεωρηθεί 
Ενέργεια, ανάλογη με τη φυσική ενέργεια. Ο λόγος τους είναι Ανεκτικότητα (ή 
ενδοτικότητα ή χωρητικότητα ή ελαστικότητα), που τόσο μεγαλύτερη είναι όσο 
περισσότερες μεταβολές μπορεί να ανεχθεί μια πολιτική χωρίς η ίδια να μεταβληθεί 
αξιόλογα). Τα δύο τελευταία, ενέργεια και ανεκτικότητα, είναι χαρακτηριστικά κυρίως 
του τόπου όπου κατοικεί η κοινωνία. Αποτελούν το αντικείμενο της Γεωγραφίας. Οι 
μεταβολές της Οικονομίας και της Πολιτικής στο Χρόνο είναι το αντικείμενο της 
Ιστορίας.  

 Η πολιτική αλήθεια σχετίζεται με τις υποσχέσεις που δίνουν συχνά οι πολιτικοί. 
Πόσο ψεύτες είναι; Οι προεκλογικοί λόγοι τους είναι γεμάτοι από προτάσεις που 
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αρχίζουν με τη λέξη «Θα…». Δεν εκπληρώνουν βέβαια τις υποσχέσεις τους – ή δεν 
κινούνται καν προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσής τους.  

Ο τ. Πρόεδρος της Γαλλίας Σιράκ δέχθηκε από δημοσιογράφο την ερώτηση: 
-Πώς αισθάνεσθε, κ. Πρόεδρε, που, ως δημάρχος των Παρισίων, δεν εκπληρώσατε 

καμιά από τις υποσχέσεις που είχατε δώσει ως υποψήφιος; 
Ο Πρόεδρος τον αφόπλισε: 
-Μα, όπως ξέρετε, οι προεκλογικές υποσχέσεις δεσμεύουν αυτούς που τις ακούν, όχι 

αυτούς που τις δίνουν! 

Είναι ψεύτες λοιπόν οι πολιτικοί; Μπορεί και να είναι, όταν λένε συνειδητά την 
υπόσχεση ξέροντας πως δεν πρόκειται να την υλοποιήσουν, για να πάρουν ψήφους. 
Αλλά, καθώς οι υποσχέσεις αφορούν σε πράξεις του μέλλοντος, και το μέλλον είναι 
άδηλο, μπορεί και να άλλαξαν στο μεταξύ οι συνθήκες έτσι που να μην είναι πια 
πραγματοποιήσιμες. Δεν είναι, βλέπεις, όπως, όταν είναι σήμερα Κυριακή και λέω: 
«αύριο θα είναι Δευτέρα». Υπάρχει όμως και καλύτερος τρόπος, πιο ακριβής, για να 
εκφρασθεί κάποιος μελλοντολογικά: 

 Πολύ νέος ταξίδευα με ένα λεωφορείο από Αθήνα σε Τρίπολη και ρώτησα τον 
οδηγό: «Τι ώρα φτάνομε στην Τρίπολη;» Εκείνος έγινε έξαλλος και πολύ αυστηρά μου είπε 
να μην ξανακάνω τέτοια ερώτηση. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε, ώσπου μετά από μερικές 
δεκαετίες, είδα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μια ειδοποίηση που έγραφε: «Η επόμενη 
πτήση θα γίνει στις 09.18». Από κάτω ήταν η ίδια ειδοποίηση στα Αγγλικά που έγραφε: «Η 
επόμενη πτήση είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 09.18». Η διαφορά είναι σαφής. Ο 
προγραμματισμός είναι γεγονός, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μόνο υπαίτια μπορεί 
να λεχθεί ένα ψέμμα. Η πτήση όμως είναι μέλλον. Κανένας δεν γνωρίζει αν και πότε θα 
πραγματοποιηθεί. Οι μελλοντικοί τροποποιητικοί παράγοντες είναι εντελώς απρόβλεπτοι, 
χωρίς μεγάλη τουλάχιστον υπαιτιότητα εκείνου που προβλέπει το μέλλον. Σαν την 
πρόβλεψη του καιρού. Ο οδηγός του λεωφορείου της Τρίπολης θα είχε άδικο να  γίνει 
έξαλλος, αν τον είχα ρωτήσει: «πότε είναι προγραμματισμένο να φθάσει το λεωφορείο στην 
Τρίπολη;»  

 Ο πολιτικός μπορεί και να μην είναι ψεύτης όταν υπόσχεται κάτι και δεν το κάνει 
όταν έλθει στην εξουσία. Οι συνθήκες μπορεί να έχουν αλλάξει ως τότε. Είναι όμως 
ψεύτης όταν συνειδητά δίνει μια υπόσχεση που είναι αποφασισμένος να μην την 
υλοποιήσει ή που τη δινει για να υποκλέψει ψήφους.  

Η πρόοδος των φυσικών επιστημών αύξησε την ανεξαρτησία του ανθρώπου από 
τη φύση, αλλά, (παραδόξως;) αύξησε την εξάρτηση του ενός ανθρώπου από τον άλλο. 
Επέτρεψε να δημιουργηθεί μια κοινωνία που προσφέρει σημαντική προστασία των μελών 
της από φυσικές απειλές, αλλά αύξησε την εξάρτησή τους από την κοινωνία και μεταξύ 
τους. Είδαμε σε προγενέστερο κεφάλαιο [βλ. Αισθητή (Φυσική) Ελευθερία] πώς η 
ανακάλυψη της φωτιάς αύξησε την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά συνέβαλε στην 
εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Ενώ οι φυσικές επιστήμες αυξάνουν την αισθητή 
ελευθερία των ανθρώπων, μειώνουν την κοινωνική ελευθερία τους, αν δεν είναι ελεύθερα 
προσιτές σε όλους. Στον αντίποδα, οι κοινωνικές επιστήμες, που αφορούν στη γνώση των 
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κοινωνικών νόμων, μπορούν να αυξήσουν την κοινωνική ελευθερία των ατόμων. 
Αναφέρθηκε ήδη (βλ. Κοινωνική Ελευθερία, εικ. 9) πώς ο συνδυασμός των εξαρτήσεων 
μπορεί να αυξάνει την εξάρτηση, αν είναι στη σειρά, ή να αυξάνει την ελευθερία, αν είναι 
παράλληλες. Από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις της κοινωνικής επιστήμης υπήρξε η 
δημοκρατία. Σε αντίθεση με άλλα πολιτικά συστήματα, δημιουργεί παράλληλες 
εξαρτήσεις κι έτσι αυξάνει την ελευθερία των ατόμων. Αντίθετα, στην τυραννία από τον 
τύραννο εξαρτώνται οι αξιωματούχοι, από τους αξιωματούχους εξαρτώνται οι πολίτες και 
από αυτούς οι δούλοι. Εξαρτήσεις στη σειρά. Μείωση της ελευθερίας.  

Παράδειγμα για το πώς οι εξαρτήσεις στη σειρά και παράλληλα προσφέρουν 
μείωση ή αύξηση της ελευθερίας αντίστοιχα είναι η σύγκριση του Ελληνικού με άλλα 
πολιτεύματα. Έχομε ένα σύστημα εξουσιών στη σειρά, που αυξάνει την εξάρτησή μας. 
Εκλέγομε τη βουλή, που εκλέγει την κυβέρνηση. Η ελευθερία μας επομένως 
περιορίζεται. Στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, έχουν δύο παράλληλα 
νομοθετικά σώματα: Βουλή και Γερουσία στις ΗΠΑ, Βουλή κοινοτήτων και λόρδων στο 
ΗΒ. Με τις παράλληλες εξαρτήσεις αυξάνονται τα στηρίγματα, όχι η εξάρτηση. Οι 
βαθμοί ελευθερίας σ΄ αυτές τις χώρες είναι σαφώς μεγαλύτεροι από εδώ. Να το 
εξηγήσουμε. Οι βουλευτές μας αποτελούν πιθανώς δείγμα πολιτών με αυξημένο 
μορφωτικό επίπεδο συγκριτικά με το μέσο πολίτη. Οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι. 
Ωστόσο, αν και εκλεγμένοι από το λαό, δεν τον εκφράζουν, καθώς οι θέσεις τους είναι 
έντονα προκατειλημμένες. Αφενός είναι η πελατειακή σχέση με τους ψηφοφόρους τους 
καθενός. Για να εκλεγούν είναι υποχρεωμένοι να πουλήσουν ρουσφέτια έναντι ψήφου, 
ευνοώντας τους ψηφοφόρους τους σε βάρος του συνόλου των φορολογουμένων, ενώ οι 
θέσεις τους απηχούν εκείνες του κόμματός τους και όχι των πολιτών, αλλιώς θα 
διαγραφούν από το κόμμα. Αφετέρου, η σχέση βουλής-κυβέρνησης διέπεται από 
ανάλογους περιορισμούς. Αν η κυβέρνηση δεν κάνει τα ρουσφέτια των βουλευτών, χάνει 
τη στήριξή τους και αν αυτοί δεν ψηφίσουν τους νόμους της κυβέρνησης, χάνουν τη θέση 
τους στο κόμμα. Αν καταργούσαμε τη μια από τις δύο εξαρτήσεις, αν π.χ. η βουλή 
αποτελούνταν από πολίτες που επιλέχθηκαν με κλήρο από όλο το λαό, όπως γινόταν στην 
αρχαία Αθήνα, θα καταργούνταν η μία από τις δύο στη σειρά εξαρτήσεις και η ελευθερία 
του λαού θα αυξανόταν. Συγχρόνως, δεν θα παρατηρούνταν το φαινόμενο να μας 
κυβερνά μόνιμα μια μειοψηφία. Στις τελευταίες εκλογές η αποχή ήταν 45%. Το κόμμα 
που πλειοψήφησε πήρε 35% των ψηφισάντων (55%) και εκπροσωπεί επομένως το 19% 
του λαού. Αποχή δεν είναι δυνατή όταν οι βουλευτές επιλέγονται με κλήρωση (όπως οι 
ένορκοι) από το σύνολο του λαού. Η ένσταση ότι ο απλός λαός δεν έχει την ωριμότητα 
που έχουν π.χ. οι γνώστες και έμπειροι πολιτικοί, όπως είναι οι βουλευτές, για να ψηφίζει 
νόμους, έχει αντίλογο. Αφού τον εμπιστευόμαστε να ψηφίζει βουλευτές και να κρίνει (ως 
ένορκος) αν ένας κατηγορούμενος είναι αθώος ή ένοχος, γιατί είναι ανώριμος να κρίνει 
και να ψηφίζει νόμους που εισηγούνται γνώστες και έμπειροι πολιτικοί; Υπενθυμίζεται 
ότι, όπως στην αρχαία Αθήνα και στην επιλογή ενόρκων, παρέχεται η δυνατότητα να 
εξαιρεθούν κάποιοι πολίτες από βουλευτές μετά την κλήρωσή τους, π.χ. για λόγους 
ποινικούς, αστικούς (αδυναμία δικαιοπραξίας), ψυχολογικούς (άνοια, σχιζοφρένεια κλπ) 
ή όποιους άλλους έχει προαποφασθεί με  νόμο. Επιπλέον, αν υπήρχε ένα παράλληλο 
νομοθετικό σώμα, η ελευθερία θα αυξανόταν περισσότερο. Για παράδειγμα μια Γερουσία 
αρμόδια για θέματα με μακροχρόνιες συνέπειες (διανομή γης, δικαιώματα μειονοτήτων, 
ελευθερία έκφρασης, λατρείας κλπ) θα μπορούσε να αποτελείται από καταξιωμένα, ex 
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officio, άτομα, π.χ. πρώην Προέδρους Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, προέδρους βουλής, 
προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων. Με σύστημα σαν αυτό που περιγράφηκε 
αυξάνεται η ελευθερία του λαού χωρίς να μειώνεται του κεφαλαίου που, όμως, αφιέμενο 
ασύδοτο, αυξάνει την ανισότητα και περιορίζει την ελευθερία. 

 Η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και τυραννίας έγκειται σε τούτο. Και στις δύο 
είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ηγέτη. Στην τυραννία, ο ηγέτης επιβάλλει τη βούλησή 
του με ένα σύστημα ποινών και ανταμοιβών. Στη δημοκρατία όμως οι πολίτες δεν 
υπακούουν τον ηγέτη, αλλά πειθαρχούν σε νόμους. Κάθε άτομο επιτελεί κάποιο ρόλο στη 
δημοκρατική κοινωνία. Ο ρόλος του ηγέτη είναι  όχι να εκφράζει τις επιθυμίες του και να 
τις επιβάλλει, αλλά να ελέγχει την πειθαρχία των μελών της κοινωνίας στους κανόνες, 
ιδανικά ακόμη και όταν η προσωπική του βούληση είναι αντίθετη. Αν προσπαθεί να 
επιβάλλει τη βούλησή του αντί τους νόμους, να χρησιμοποιήσει δηλαδή την εξουσία που 
του έχει δοθεί έξω από τους νόμους, είναι κακός αρχηγός. Αν πάλι δεν ασκεί τον έλεγχο, 
που αυτός είναι ο ρόλος του, αν δηλαδή δεν ασκεί την εξουσία που του επιβάλλουν οι 
νόμοι να ασκεί, είναι πάλι κακός αρχηγός. Οφείλει επομένως και ο ίδιος να πειθαρχεί 
στους νόμους που του επιβάλει ο ρόλος του ηγέτη, όπως τους έχει αποφασίσει η πολιτεία. 
Ο B. Mussolini, προλογίζοντας το κλασικό έργο του Ν. Μακιαβάλι «Ο ηγεμόνας», θέτει 
το εύλογο ερώτημα: «Μα φαντάζεστε κήρυξη πολέμου με ένα δημοψήφισμα;» Για τα 
κατεπείγοντα προβλήματα, όπως της κήρυξης πολέμου, καθώς και για την εύρυθμη 
λειτουργία ενός πολύπλοκου πολιτεύματος, χρειάζεται όντως κάποιος ηγεμόνας. Αυτός 
όμως οφείλει να είναι εκλεγμένος, όπως ο πρόεδρος δημοκρατίας. από το σύνολο του 
λαού, των ώριμων ατόμων που απαρτίζουν την κοινωνία41. 

Ένας άλλος τομέας που  μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση οι κοινωνικές 
επιστήμες είναι η διαχείριση του χρόνου και του χώρου, όπως θα γίνει συζήτηση 
παρακάτω. Ουσιώδες είναι να στηρίζονται οι κοινωνικές επιστήμες στους ψυχολογικούς 
νόμους που διέπουν τα μέλη της κοινωνίας, στη γεωγραφία της περιοχής που διαμένουν, 
συμπεριλαμβάνοντας τη διαμόρφωση του εδάφους, το κλίμα, το υπέδαφος κλπ και στην 
ιστορία του τόπου. 

Οι φυσικές επιστήμες τελικά προτείνουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
ενέργεια∙ οι κοινωνικές επιστήμες πώς πρέπει να κατανεμηθεί η ενέργεια. Η εφαρμογή 
των παραπάνω προτάσεων είναι το αντικείμενο της πολιτικής, που αποτελεί, κατά 
κάποιον τρόπο, την τεχνολογία της ηθικής.  

Καθώς η γνώση αυξάνει τις δυνατότητες – και μαζί την ελευθερία – των 
ανθρώπων, το κίνητρο για παραγωγή γνώσης είναι προφανές. Συχνά, ωστόσο, η 
ωφελιμότητα της γνώσης δεν είναι εμφανής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μη 
εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως είναι τα καθαρά μαθηματικά. Κι όμως υπάρχουν 
άνθρωποι, που επιδιώκουν την παραγωγή ακόμη και αυτής της γνώσης. Κάθε φορά που 
ένας μαθηματικός λύνει ένα πρόβλημα που ως εκείνη τη στιγμή ήταν άλυτο, αισθάνεται 
ένα είδος ηδονής. Τόσο, που ο Αριστοτέλης έλεγε πως «ὁ ἄνθρωπος φύσει τοῦ εἰδέναι 
ὀρέγεται». Το κίνητρο είναι τότε η φυσική περιέργεια του ανθρώπου, μια ιδιότητα που 
δεν την έχει κανένα άλλο ζώο. Όλα τα ζώα μαθαίνουν: Τα ανώτερα με εξαρτημένα 
αντανακλαστικά, τα κατώτερα με υποχρεωτικές χημικού τύπου εναποθέσεις στο RNA και 
πιο μόνιμα στο DNA τους.  Όποτε τυχαίνει ένα τυχαίο ερέθισμα να προηγείται τακτικά 
χρονικά άμεσα από ένα άλλο ερέθισμα που αποτελεί την αφετηρία ενός φυσικού 
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αντανακλαστικού, το ζώο «μαθαίνει» να αντιδρά στο τυχαίοερέθισμα όπως θα 
αντιδρούσε σ΄ εκείνο που είναι αφετηρία του φυσικού αντανακλαστικού του. Ο άνθρωπος 
όμως, σε αντιδιαστολή προς τα άλλα ζώα, αναζητεί τη γνώση, θέλει να μαθαίνει. Χάρη 
στα δευτεροβάθμια εξαρτημένα αντανακλαστικά που έχει αποκτήσει, σχηματίζει ένα 
σκοπό (βλ. Σκοπός και Κίνητρα). Στρέφει την προσοχή του σε ό,τι έχει σχέση με το 
σκοπό του, αναστέλλοντας κατά το δυνατό κάθε άλλη πνευματική δραστηριότητα, 
αυξάνοντας τους ουδούς προς όλα τα ερεθίσματα που δεν σχετίζονται με την παράσταση 
του σκοπού του. Κάθε στοιχείο που συμβάλλει στην αρτίωση του σκοπού, κάθε 
παράσταση που προέρχεται από τη μνήμη ή από τυχαία ερεθίσματα της στιγμής ή και από 
συνδυασμούς παραστάσεων, του δημιουργεί θετική ανάδραση. Ο σκοπός διαμορφώνεται 
βαθμιαία έτσι σε ένα αρκετά σαφές σχήμα, μια ιδέα. Η προσοχή εξαντλείται, όπως 
εξαντλείται η όρεξη όταν φάμε και χορτάσουμε. Η αναζήτηση της γνώσης διακόπτεται, 
ώσπου να «αναπαυθεί» η προσοχή, για να ξαναρχίσει να αυξάνεται η «όρεξη» για 
επιδίωξη του σκοπού που έχει αρκετή μονιμότητα και να ξαναρχίσει η αναζήτηση της 
ολοκλήρωσής του. Όταν σχηματισθεί η ιδέα, πρέπει να διαμορφωθεί σε μια υπόθεση: 
«αν ισχύει η υπόθεση, πρέπει να μπορούμε να παρατηρήσουμε τούτο ή εκείνο». 
Σχεδιάζεται τότε και υλοποιείται η στοχευμένη παρατήρηση, συχνά με τη μορφή ενός 
πειράματος, στο οποίο ελέγχονται καλύτερα οι τυχαίοι παράγοντες που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τα αποτελέσματα του πειράματος. Ειδικότερα, λειτουργεί η διαδικασία του 
παραγωγικού και επαγωγικού συλλογισμού, όπως την περιέγραψε ο Αριστοτέλης. Από 
την παρατήρηση ποικίλων φαινόμενων στη φύση, με τα κοινά στοιχεία που έχουν και τις 
διαφορές τους από άλλα, παράγεται ως υπόθεση, ένας νόμος. Αυτό είναι ο επαγωγικός 
συλλογισμός, από το μέρος στο όλον. Εάν πραγματικά ισχύει αυτός ο νόμος, θα πρέπει να 
παρατηρούμε κάτι συγκεκριμένο υπό ορισμένες συνθήκες. Αυτό είναι ο παραγωγικός 
συλλογισμός, από το όλον στο μέρος. Από το συνδυασμό τους παράγεται η επιστημονική 
αλήθεια. 

Η γνώση που παράγεται χωρίς προφανή ωφέλεια (μόνο για να διαδοθεί), είναι 
ανυπολόγιστης αξίας. Αυτή προπάντων επιτυγχάνει την ενοποίηση, τη συνοχή, των 
επιστημών. Από τα δεδομένα μιας επιστήμης σχηματίζεται μια υπόθεση για να 
ερμηνεύσει φαινόμενα μιας άλλης επιστήμης. Οι επιστήμες άρχισαν σαν περιγραφή 
φαινομένων. Μόνη σύνδεση μεταξύ τους ήταν η κοινή προέλευσή τους από τη θεία 
σοφία. Περιγράφηκαν π.χ. οι κινήσεις τον πλανητών στον ουρανό. Γνωρίζοντας τες, 
μπορούμε να ξέρουμε κάθε στιγμή την ακριβή θέση ενός πλανήτη στον ουρανό. Ο Θαλής 
ήξερε την ακριβή θέση του ήλιου και της σελήνης κάθε στιγμή. Γνώριζε λοιπόν πως 
κάποια στιγμή, στο ίδιο ακριβώς σημείο του ουρανού θα βρίσκονταν η σελήνη και ο 
ήλιος. Πρόβλεψε έτσι την ολική έκλειψη ηλίου, που κατατρόμαξε τους ανθρώπους και 
τους στρατούς της περιοχής. Εντελώς ανεξάρτητα από την κίνηση των ουράνιων 
σωμάτων, περιγράφηκε πώς πέφτουν πάνω στη γη τα αντικείμενα όταν αφεθούν 
ελεύθερα. Και ξαφνικά ο Νεύτονας ανακάλυψε ότι οι ίδιοι νόμοι που διέπουν την κίνηση 
των πλανητών στον ουρανό ισχύουν και στα αντικείμενα που πέφτουν πάνω στη γη. Δυο 
επιστήμες ενώθηκαν σε μία. Το φως έρχεται σε μας σαν ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Άλλο 
το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κι άλλο το πεδίο της βαρύτητας. Κι ο Αϊνστάιν ανακάλυψε 
πως το φως έχει βάρος. Νέα ενοποίηση διαφορετικών, ανεξάρτητων επιστημών. Όταν η 
διέγερση των κυττάρων εξισώθηκε με την ηλεκτρική εκπόλωση της κυτταρικής 
μεμβράνης, η φυσιολογία εισήλθε στην οικογένεια των φυσικών επιστημών. Σ΄ αυτό το 
βιβλίο υποστηρίχθηκε πως τα ψυχολογικά φαινόμενα, έστω και αν είναι άβατα στην 
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αντικειμενική παρατήρηση, ερμηνεύονται στη βάση των νόμων της φυσιολογίας (δεν 
διεκδικεί, φυσικά, την πρωτιά σ΄ αυτό το σημείο τούτο το βιβλίο).  

 

Τέχνη και Κάλλος 
  Όπως το Εγώ διαθέτει μια είσοδο, τη γνώση, μια έξοδο, τη βούληση και ένα 
στοιχείο ισορροπίας, το συναίσθημα, έτσι και η κοινωνία διαθέτει μια είσοδο/γνώση, την 
επιστήμη, μια έξοδο/βούληση, την ηθική και ένα στοιχείο ισορροπίας/συναίσθημα, την 
τέχνη. Στον όρο τέχνη περιλαμβάνω τόσο τις μουσικές όσο και τις εικαστικές τέχνες. 
Όπως στόχος της επιστήμης είναι η Αλήθεια και στόχος της ηθικής η Αρετή, έτσι και 
στόχος της τέχνης είναι το Κάλλος.  

Η ανταπόκριση σε ποικίλα ερεθίσματα στο νεογνό γίνεται με κινητοποίηση 
σχεδόν όλου του σώματός του. Με την ωρίμανση εξειδικεύονται βαθμιαία οι 
ανταποκρίσεις. Κατά κανόνα, η συμπεριφορά του ατόμου είναι τέτοια που επιδρά στο 
περιβάλλον του με τρόπο που να ωφελείται, του αυξάνει την ηδονή ή του μειώνει τον 
πόνο. Η εξειδίκευση όμως ποτέ δεν είναι πλήρης. Ανταποκρίσεις όπως το γέλιο ή το 
κλάμα δεν έχουν καμιά ωφέλεια για το άτομο. Ούτε ενισχύουν ούτε εξασθενούν το 
ερέθισμα που τις προκάλεσε. Εκφράζουν το συναίσθημα του ατόμου, αλλά δεν βοηθούν 
στην επιβίωσή του. Αν και είναι άχρηστες για το άτομο, είναι όμως χρήσιμες για το 
είδος, καθώς τα άλλα άτομα αντιλαμβανόμενα τέτοιου είδους «άχρηστες» εκδηλώσεις, 
που εκφράζουν τελικά το συναίσθημα, ετοιμάζονται ταχύτατα να αντιμετωπίσουν 
ερεθίσματα που δεν έχουν αισθανθεί τα ίδια.  

Αντίστοιχα, η τέχνη στην κοινωνία δεν φαίνεται να έχει καμιά χρησιμότητα. Κι 
όμως υπάρχουν άτομα, οι καλλιτέχνες, που ασχολούνται με τη δημιουργία τέχνης, ενώ 
όλοι λίγ΄ ως πολύ αναζητούν και προσλαμβάνουν την τέχνη, μπορεί και να πληρώνουν 
για να την απολαύσουν. Ποιο είναι το κίνητρο όλων αυτών, αφού η τέχνη σε τίποτε δεν 
τους ωφελεί; Και τι είναι και πώς συγκινεί το έργο τέχνης;  

Θα μιλήσω πρώτα για το έργο τέχνης. Προκαλεί συγκίνηση σε μεγάλο πλήθος. 
Που σημαίνει στροφή προς ή, σπανιότερα, αποστροφή από το το θέμα του έργου. Κάποια 
από τα αισθητήριά μας προκαλούν αντανακλαστικά θετική ή αρνητική ανάδραση, τα 
αισθήματα δηλαδή που παράγονται απ΄ αυτά είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Για 
παράδειγμα, η γλυκιά γεύση, το άρωμα του γιασεμιού, η ηδονή είναι ευχάριστα 
αισθήματα, ενώ η πικρή γεύση, η δυσωδία του σάπιου αυγού, ο πόνος, είναι δυσάρεστα 
αισθήματα. Άλλα αισθητήρια όμως, κυρίως η όραση και η ακοή, αλλά και η εντωβάθει 
αίσθηση, είναι συναισθηματικά ουδέτερα. Προσπορίζουν γνώση, όχι όμως συναίσθημα. 
Μόνο με έμμεσο τρόπο μπορούν να προκαλούν συναισθήματα. Κάποιου είδους 
ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα, ωστόσο, προκαλούν χαλάρωση και άλλα διέγερση, με 
φυσικά αντανακλαστικά. Εξάλλου, άλλα ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα δημιουργούν 
νοητούς συνειρμούς, εξαρτημένα αντανακλαστικά δηλαδή, που μπορεί να είναι 
ευχάριστοι ή δυσάρεστοι.  
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Χαλαρωτικά ερεθίσματα είναι τα ήπιας έντασης∙ διεγερτικά τα έντονα 
ερεθίσματα. Χαλαρώνουν επίσης τα ερεθίσματα που είναι προσδοκώμενα, όπως όταν 
έχουν ρυθμό ή ακολουθούν προδιαγεγραμμένο σχέδιο, με τον όρο ότι η προσδοκία δεν 
είναι δυσάρεστη. Η διάθεσή μας ταλαντώνεται αυτόματα από τη χαλάρωση, όπως στον 
ύπνο, ως τη διέγερση, όπως στην εγρήγορση και, ιδιαίτερα, στην υπερένταση (στρες). 
Ένα χαλαρωτικό ερέθισμα μας είναι ευχάριστο όταν συμπίπτει με τη χαλαρή φάση της 
ταλάντωσής μας, ενώ είναι δυσάρεστο όταν συμπίπτει με μια έντονη φάση της διάθεσής 
μας. Ένα νανούρισμα που μας νυστάζει είναι δυσάρεστο τη στιγμή που προσπαθούμε να 
επικεντρώσουμε την προσοχή μας κάπου, όπως όταν οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. 
Αντιστρόφως, ένα διεγερτικό ερέθισμα μας είναι δυσάρεστο στη χαλαρή μας φάση, π.χ. 
όταν θέλουμε να κοιμηθούμε, αλλά ευχάριστο στη διεγερμένη φάση μας. Μας είναι 
ευχάριστη δηλαδή η σύμπτωση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στάσης (βλ. Σκοπός/ 
Ελευθερία της Βούλησης. Νοητή Ελευθερία) και δυσάρεστη η αντίθεσή τους. Από τα 
οπτικά ερεθίσματα, τα αντίθετα χρώματα, άσπρο-μαύρο, ερυθρό-πράσινο, κυανό-
πορτοκαλί, κίτρινο-ιώδες, είναι αμοιβαία προσδοκώμενα και γι΄ αυτό ο συνδυασμός τους 
μας χαλαρώνει. Μας χαλαρώνει και η συνέχεια των γραμμών, οι απαλές καμπύλες, όπως 
της ημιτονοειδούς ταλάντωσης, ενώ γραμμές με ασυνέχειες ή οξείες γωνίες είναι 
συνήθως διεγερτικές. Παρακολουθούμε τις συνεχείς γραμμές χωρίς να χρειάζεται να 
εντείνουμε την προσοχή μας, ενώ οι απότομες διακοπές της συνέχειας μας διεγείρουν. 
Μια σύνθετη εικόνα όπου η διάταξη των στοιχείων της σχηματίζει ένα απλό σχήμα, 
κύκλο, τρίγωνο, σχέσεις χρυσής τομής κλπ μας είναι ηρεμιστικά ευχάριστη, καθώς 
συλλαμβάνομε το απλό σχήμα και μας ταιριάζει η διάταξη των στοιχείων του πίνακα με 
το απλό σχέδιο που έχομε στο νου μας.  

Από τα ακουστικά ερεθίσματα, μια σταθερή συχνότητα, όπως των μουσικών 
ήχων, μας προκαλεί συνήθως χαλάρωση, ενώ μια ακανόνιστη συχνότητα, όπως του 
θορύβου ή του κρότου, διέγερση. Η απλή αριθμητική σχέση μεταξύ των συχνοτήτων 
διαφόρων ήχων μας είναι χαλαρωτική, όπως είναι η μείζων συγχορδία. Σ΄ αυτή την 
περίπτωση γίνεται συντονισμός μεταξύ αρμονικών συχνοτήτων. Μια συγχορδία με ήχους 
που οι σχέσεις των συχνοτήτων τους είναι πολύπλοκες μας προκαλεί, δυσάρεστη 
συνήθως, διέγερση.   

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, συνδυασμοί χρωμάτων, ρυθμός, σχέσεις μουσικών 
συχνοτήτων κλπ συγκινούν με α-κατα-νόητο τρόπο. Είναι αισθητηριακά ερεθίσματα. 
Αποτελούν το κύριο στοιχείο της «μαγείας» της τέχνης. Η τέχνη όμως συγκινεί και με 
έλλογο τρόπο. Αναπαριστάνει συμβολικά την πραγματικότητα και συγκινεί στο μέτρο 
που και η πραγματικότητα συγκινεί. Τα σχήματα στις εικαστικές τέχνες που θυμίζουν τα 
πραγματικά αντικείμενα και ο λόγος στο τραγούδι, στην ποίηση, στο θέατρο κλπ που 
περιγράφουν πραγματικά γεγονότα, ή και απλά, συνειρμικά, αναφέρονται στην 
πραγματικότητα, αποτελούν τα έλλογα στοιχεία της τέχνης. Ο λόγος είναι νοητός, ενώ η 
πραγματικότητα αισθητή. Υπάρχει, ωστόσο, αναλογία μεταξύ λόγου και 
πραγματικότητας. Ποιητικά σχήματα όπως η παρομοίωση, η μεταφορά, ο 
ανθρωπομορφισμός, η αλληγορία κλπ συγκινούν. Ακόμη και η καθαρή μουσική που δεν 
συνοδεύεται από τραγούδι, ακόμη και αν δεν έχει κάποιο τίτλο που να προσανατολίζει, 
(π.χ. συμφωνία ή σονάτα αρ. τάδε), δεν στερείται τελείως έλλογων στοιχείων. Τα θέματά 
της, τα μουσικά μοτίβα της, παραπέμπουν συνειρμικά λιγότερο ή περισσότερο σε 
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καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Μπορεί να θυμίζουν οικείες μελωδίες που κάποτε 
μας συγκινούσαν. Ή, με τις εναλλαγές ρυθμού και έντασης, μας θυμίζουν αντίστοιχες 
εναλλαγές συναισθηματισμού που μας δημιουργεί η πραγματική ζωή. 

Ο ικανός καλλιτέχνης αφενός έχει την ευαισθησία να προσλαμβάνει το κοινό 
συναίσθημα, αφετέρου το ταλέντο να εμπνέεται και, εκ τρίτου, την τέχνη, τη μαστοριά, 
να το μεταφράζει σε έργο τέχνης. Γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες της τέχνης του. Αν 
και χωρίς αδιάψευστη απόδειξη, η τέχνη διδάσκεται σε πολύ σημαντικό βαθμό· η 
ευαισθησία επίσης καλλιεργείται· το ταλέντο, ωστόσο, είναι σε σημαντικό βαθμό – αν όχι 
πλήρως – έμφυτο. Το γεγονός ότι  (στους δεξιόχειρες) το αριστερό μέρος του εγκεφάλου 
σχετίζεται με το λόγο, ενώ το δεξιό με την καλλιτεχνία παίζει ίσως κάποιο ρόλο. Πάντως, 
χωρίς την τέχνη που έχει μάθει ο καλλιτέχνης, το ταλέντο μένει ανεκμετάλλευτο, 
άχρηστο, και χωρίς την ευαισθησία, το έργο μπορεί να μείνει χωρίς ανταπόκριση από το 
κοινό. Κατέχει λοιπόν, έστω και εμπειρικά, ο καλλιτέχνης όσα είπαμε παραπάνω για τα 
άλογα στοιχεία της τέχνης. Και συνταιριάζει αυτά τα στοιχεία με το θέμα του, το 
πραγματικό γεγονός στο οποίο αναφέρεται. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα χρώματα και 
συνδυασμούς τους για να αναπαραστήσει το χαρμόσυνο ή θλιβερό γεγονός στο οποίο 
αναφέρεται ο πίνακάς του και που φαίνεται με τα σχήματα των εικόνων του. 
Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες συγχορδίες, μελωδίες και αρμονίες, τις κατάλληλες 
παύσεις, τα κρεσέντο και ντιμινουέντο που ταιριάζουν με το συναίσθημα του, το οποίο, 
χάρη στην ευαισθησία του, απηχεί το γενικό συναίσθημα.  

Μπροστά στο καλλιτέχνημα, στην έκθεση ζωγραφικής ή γλυπτικής, στην αίθουσα 
συναυλιών, στο θέατρο,  το κοινό συγκινείται με όσα βλέπει και/ή ακούει. Καθένας μέσα 
σ΄ αυτό το κοινό έχει δύο πηγές για να συγκινηθεί. Η μία είναι το έργο καθαυτό. Μετέχει 
στα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Η άλλη όμως είναι το κοινό. Αρέσει το έργο, 
ενθουσιάζει, και διότι συμπαρασύρει τον καθένα στη συγκίνηση των υπόλοιπων θεατών 
και/ή ακροατών. Η συγκίνηση από το ίδιο το έργο, καθώς περιλαμβάνει λιγότερο ή 
περισσότερο κάποιο έλλογο στοιχείο, είναι μια συγκίνηση που αρμόζει στην κοινωνία. Η 
συγκίνηση όμως που πηγάζει από το κοινό, είναι μια μίμηση, που ταιριάζει περισσότερο 
σε μια αγέλη. Η ανθρώπινη κοινωνία δεν έπαψε ποτέ να έχει τις ιδιότητες που έχουν όλες 
οι αγέλες – κι αυτό είναι απαραίτητο για τη συνοχή της ανθρώπινης ομάδας – έχει όμως 
αναπτύξει και τις ιδιαίτερες ιδιότητες της κοινωνίας, με κύριο χαρακτηριστικό την 
κατανομή συμπληρωματικών ρόλων για την εξυπηρέτηση κοινού σκοπού. Ένα θέαμα ή 
ακρόαμα προάγει τις ιδιότητες αγέλης, όταν είναι απλοϊκό, μονοδιάστατο, όπως π.χ. όταν 
η μόνη δυνατή έκβαση είναι η νίκη ή η ήττα, για παράδειγμα ένας αγώνας ποδοσφαίρου 
Αντίθετα, μια τραγωδία, όπου εκτυλίσσεται μια εξαιρετικά πολύπλοκη ιστορία (έχουσα 
μέγεθος με ηδυσμένο λόγο, με δράση όχι με απαγγελία), με ανάμικτα συναισθήματα, 
ελέου, με συμπαράσταση στον ήρωα, και φόβου, με σεβασμό στην υπέρτερη θεϊκή ή 
ανθρώπινη, κοινωνική, δύναμη, για να καταλήξει στην ισορροπία μιας κάποιας 
κάθαρσης, προάγει τις κοινωνικές ιδιότητες του κοινού. Έτσι κι αλλιώς, η τέχνη 
επιτυγχάνει τη συναισθηματική ενότητα της κοινωνίας και αυτή είναι η ανεκτίμητη 
αξία της. Η τέχνη δε βοηθά να αποκτηθούν αγαθά και/ή υπηρεσίες, όπως το κάνει η 
επιστήμη. Ούτε και επιτυγχάνει μια αποδεκτή κατανομή των αγαθών και υπηρεσιών, 
όπως το επιδιώκει η ηθική. Όμως η τέχνη είναι ο κυριότερος παράγοντας για τη συνοχή 
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της κοινωνίας. Ανήκω στους Έλληνες, κυρίως διότι συγκινούμαι από ό,τι συγκινεί τους 
υπόλοιπους Έλληνες, σύγχρονους, προγόνους και, υποθέτω, απογόνους.  

Το έργο τέχνης βρίσκεται πάντοτε μέσα σε μια παρένθεση, σε ένα πλαίσιο. Ο 
πίνακας περιορίζεται στον τοίχο από ένα κάδρο και μια τραγωδία έχει αρχή και τέλος, 
χωρίς συνέχεια. Είναι σαν το όνειρο η τέχνη ή σαν το παιγνίδι. Η ζωή έχει μια ατέρμονα 
συνέχεια, μια σχέση αιτίου – αιτιατού, παρά την παρεμβολή τυχαίων στοιχείων ή και 
ταλαντώσεων. Η ροή της συνεχίζεται, ενώ το έργο τέχνης αρχίζει και τελειώνει, καθώς 
εξελίσσεται η ζωή. Όπως το περιεχόμενο μιας παρένθεσης όμως μπορεί να διευκρινίζει, 
χωρίς να διακόπτει, το κυρίως κείμενο, έτσι και ένα έργο τέχνης μπορεί να προσφέρει το 
«άρωμα», το συναίσθημα, στην κύρια ροή της ζωής.  

Παρά το ότι το έργο τέχνης δεν έχει εμφανή χρησιμότητα, μπορεί, ωστόσο, να έχει 
λειτουργικότητα. Ένα εικόνισμα μέσα στην εκκλησία μας προξενεί συναισθήματα 
ευλάβειας, μας παρακινεί να προσκυνήσουμε, να ανάψουμε ένα κερί, να προσευχηθούμε. 
Το ίδιο εικόνισμα στο εικονοστάσι του σπιτιού μας μάς φέρνει στο νου την πατρική 
οικογένεια, την αγάπη, το σεβασμό, την ασφάλεια, αλλά και το φόβο που μας γεννούσαν 
η μάνα και ο πατέρας μας, μας προτρέπει να θυμιάσουμε – πολύ διαφορετικά 
συναισθήματα από εκείνα που μας προξενεί το εικόνισμα στην εκκλησία. Το ίδιο 
εικόνισμα, τέλος, μέσα σε μια γκαλερί μας κάνει να προσέξουμε περισσότερο τις 
καλλιτεχνικές αρετές του, ενώ η ευσέβεια και τα αισθήματα ασφάλειας μπαίνουν σε 
δεύτερη μοίρα. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα χάνουν την ομορφιά τους μέσα στο 
Βρετανικό μουσείο (αλλά και αν ήταν μέσα στο μουσείο της Ακρόπολης), ενώ άλλα είναι 
τα αισθήματα που θα προκαλούσαν στημένα πάνω στον Παρθενώνα, με το φόντο του 
Αττικού ουρανού. Ο γνωστός μας λόρδος δεν έσωσε τα αγάλματα: Κατέστρεψε το 
συνολικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα που λέγεται Παρθενώνας. Σα να κόβαμε το 
χαμόγελο της Τζιοκόντας για να το περισώσουμε, επειδή ο χρόνος φθείρει τον πίνακα. 

Στοιχεία γύρω από το έργο που μας συγκινούν είναι, εκτός από το περιβάλλον του 
και την ανταπόκριση των άλλων, η πρωτοτυπία του έργου, ιδίως αν είναι πρωτόγνωρο 
(π.χ. πρεμιέρα), και η ιστορική εμπειρία μας που διαμορφώνει το καλλιτεχνικό μας 
αισθητήριο: Ένα νέο έργο τέχνης τείνει να μας συγκινεί αν ικανοποιεί τα κριτήρια της 
καλλιτεχνικής παιδείας που έχομε αποκτήσει από τα έργα τέχνης του παρελθόντος. Είναι 
προφανές ότι αυτό το στοιχείο βρίσκεται σε αντιπαράθεση με εκείνο της πρωτοτυπίας και 
την ισορροπία πρέπει να την ανακαλύψει ο καλλιτέχνης. Συμβολίζει με το έργο του όσο 
γίνεται τα κοινωνικά συναισθήματα της τρέχουσας πραγματικότητας απομακρυνόμενος 
όσο γίνεται λιγότερο από τα αισθητικά κριτήρια του παρελθόντος. Αυτά εξελίσσονται 
μακροχρόνια βραδέως με τα ολοένα πρωτότυπα έργα που προκύπτουν και αγκαλιάζονται 
από το κοινό, επειδή απηχούν τα συναισθήματά του. 

Ένα πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει με την Τέχνη είναι ότι δημιουργεί έργα 
που, σε πρώτη ματιά δεν είναι αναγκαία. Είναι όπως το κλάμμα, το γέλιο κι οι άλλες 
συναισθηματικές εκδηλώσεις δεν ικανοποιούν κάποιες άμεσες ανάγκες. Κι από δω 
προκύπτει το πρόβλημα του πώς αμείβεται ο καλλιτέχνης. Το ζήτημα είναι ακόμη 
ευρύτερο. Πώς αμείβεται η πνευματική δημιουργία είτε καλλιτεχνική είναι αυτή είτε και 
επιστημονική.  



133 
 

Το αισθητό και το κοινωνικό Εγώ διακινούν ενέργεια. Όταν καταναλώνουν 
χρήσιμα και αθροίζουν άχρηστα πιο γρήγορα από όσο αποκαθίστανται, κουράζονται. 
«Βίος ἀνεόρταστος, μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος» διαπίστωνε ο Δημόκριτος και 
θεσμοθετούσε ο Μωυσής με το Σάββατο. Ο εγκέφαλoς που νοεί καταναλώνει μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας, ίδια είτε εργάζεται είτε όχι. Από τις πνευματικές λειτουργίες μας, 
μόνον η προσοχή καταπονείται. Το χρήμα όμως ανταλλάσσεται κυρίως με ενέργεια ή με 
ύλη, με αισθητά προϊόντα.  

Τα προϊόντα του αισθητού και κοινωνικού Εγώ, ως μορφές ενέργειας, μπορούν να 
μετρηθούν και αποτιμηθούν. Τα πνευματικά έργα όμως, δημιουργίες του νοητού Εγώ, 
ανακύπτουν από φαντασία και έμπνευση. Επεξεργασμένα με γνώση και λόγο, δεν 
καταναλώνουν ενέργεια για να παραχθούν, ώσπου να εκδηλωθούν με σωματικές 
δραστηριότητες. Πώς θα αποτιμηθούν;  Έχουν αξία, όχι τιμή. Ο καλλιτέχνης όμως, ο 
δημιουργός ιδεών γενικότερα, πρέπει και να ζήσει. Είναι ένα αισθητό και κοινωνικό Εγώ, 
όχι μόνο νοητό. 

Είδαμε το κόστος ως ενέργεια που αναλώθηκε από το δημιουργό των έργων. Η 
τιμή όμως επηρεάζεται και από την αξιολόγηση των αποδεκτών τους. Όποιος διψάει στην 
έρημο πληρώνει οσοδήποτε για λίγο νεράκι. Πληρώνει ο καταναλωτής, ανάλογα με τις 
ανάγκες του. Οι ανάγκες των αποδεκτών της σωματικής και της κοινωνικής δημιουργίας 
είναι ενέργεια και, επομένως, μετριόνται. Οι πνευματικές ανάγκες όμως του νοητού Εγώ, 
δεν αποτιμώνται. Πόσο έντονη είναι μια ευχαρίστηση, μια δυσαρέσκεια; Δεν μετριέται σε 
κιλά, βατώρες ή ευρώ. Ωστόσο, οι νοητές ανάγκες συχνά κυριαρχούν πάνω στη ζωή μας. 
Η έμπνευση, επιστημονική και καλλιτεχνική, δεν είναι ενέργεια. Δεν αποτιμάται. Ούτε σα 
μόχθος ούτε σαν ανάγκη. Η τιμή της μπορεί να αναδειχθεί σε απροσδιόριστο χρόνο. Η 
περισσότερο επικερδής επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα ήταν ο «άχρηστος» 
Παρθενώνας. Μετά 2500 χρόνια τεράστιος αριθμός τουριστών πληρώνουν τη χώρα μας, 
για να δουν το ερείπιο που κάποτε ήταν ένα αριστούργημα προβαλλόμενο στο μαγευτικό 
Αττικό ουρανό. Η απλή εξίσωση E=mc2 έδωσε τη νίκη στους Αμερικανούς πάνω στους 
Ιάπωνες στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Πώς θα έπρεπε να αμειφθούν ο Ικτίνος, ο 
Καλλικράτης, ο Einstein;  

Πώς πρέπει να αμειφθεί ένας ζωγράφος, ένας μουσουργός, ένας ερευνητής που 
έχει μια πραγματικά φαεινή ιδέα; Πουλώντας το έργο του, την υλοποιημένη έμπνευσή 
του, θα πείτε. Όμως ο Βαν Γκογκ πούλησε ένα μόνο έργο για 400 φράγκα όσο ζούσε. 
Σήμερα κάθε πίνακάς του είναι ολόκληρη περιουσία – που, ωστόσο, ανήκει στον 
ιδιοκτήτη του έργου και όχι στο Βαν Γκογκ ή κληρονόμους του.  

Η έμπνευση των επιστημόνων αποτιμάται έμμεσα. Τη γράφουν, την αποστέλλουν 
σε μέσα ενημέρωσης άλλων επιστημόνων που την κρίνουν και δημοσιεύεται. Αυτή 
καθαυτή η έμπνευση δεν αποφέρει αμοιβή στον ερευνητή. Οι παρουσιάσεις του όμως τον 
κάνουν γνωστό, έτσι που επιλέγεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για να «πουλάει» 
σ΄ αυτούς την έμπνευσή του. Αυτοί την υλοποιούν. Κι αυτά διότι οι αποδέκτες του 
επιστημονικού έργου είναι το αισθητό ή το κοινωνικό Εγώ κυρίως, που, όπως είπαμε, οι 
ανάγκες του μπορούν να αποτιμηθούν. Εναλλακτικά μπορούν οι ερευνητές να 
προσλαμβάνονται σε εκπαιδευτικό και/ή ερευνητικό φορέα.  
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Στην αρχαιότητα τα έργα τέχνης είχαν αποδέκτες το ευρύ κοινό μάλλον παρά 
ιδιώτες. Ναοί, αγάλματα, τραγωδίες απευθύνονταν στο δήμο. Ειδικά για την κορυφαία 
καλλιτεχνική εκδήλωση, την τραγωδία, το κράτος είχε συγκεκριμένο ταμείο στον 
προϋπολογισμό του, τα «θεωρικά», που κάλυπταν τα εισιτήρια των θεατών και από αυτά 
τη συντήρηση του θεάτρου. Ως προς τα έξοδα της παράστασης και μάλιστα του 
πολυδάπανου, πολυάνθρωπου, χορού, καλύπτονταν από πλουσίους, τους χορ-ηγούς, 
υποχρεωτικά. Με τη χορηγία τους διαφημίζονταν, όπως βλέπομε τώρα στην τηλεόραση 
τα ονόματα των χορηγών ποικίλων εκπομπών. Οι χορηγοί δεν είχαν δικαίωμα ούτε να 
αρνηθούν ούτε να επεμβαίνουν στο έργο. Για τα θεωρικά, η ποινή ήταν θάνατος για 
όποιον τολμούσε να εισηγηθεί να διατεθούν για άλλο σκοπό. 

Η «χορηγία» παραμορφώθηκε στην Αναγέννηση, με πλούσιους, ευγενείς ή 
αστούς, που έπαιρναν στην υπηρεσία τους καλλιτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους, γλύπτες 
κλπ. Τους πλήρωναν, αλλά τα καλλιτεχνικά έργα που παρήγαν ήταν κτήματα αυτών των 
«χορηγών», που βέβαια υπαγόρευαν τα έργα που θα εκτελούνταν. Μ΄ αυτά αποκτούσαν 
κύρος στο περιβάλλον τους. Ακόμη και έργα για το κοινό, όπως τα θρησκευτικά, ανήκαν 
σε κάποιον που είχε πληρώσει γι΄ αυτά. Επανάσταση έκαναν οι ιμπρεσιονιστές που 
βγήκαν στο λαό, ανεξάρτητοι από πλούσιους σπόνσορες, και τα  έργα τους ήταν 
παραστάσεις της καθημερινότητας, ενδιαφέροντας, επομένως, τους πάντες. Και οι 
μουσουργοί στράφηκαν από τη μουσική δωματίου στη συμφωνία που απευθυνόταν σε 
χιλιάδες ακροατές, που πλήρωναν εισιτήριο για να την ακούσουν. 

Σήμερα, η δυνατότητα αντιγραφών έχει φθάσει σε αφάνταστο σημείο. Τα έργα 
ζωγραφικής έχουν κάθε είδους αντίγραφα που πουλιόνται. Τουλάχιστον τα κάνει 
συνήθως και τα πουλά ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Οι συνθέτες όμως; Η επιθυμητή μουσική 
αντιγράφεται από το διαδίκτυο ή από ένα CD, από κάθε χρήστη, που την απολαμβάνει 
έτσι δωρεάν. Διαδικτυακός έλεγχος «δικαιωμάτων» του συνθέτη είναι πρακτικά 
ανέφικτος. Μια συμφωνία θα παιχτεί μία φορά και θα βγει σε αναρίθμητα αντίγραφα. 
Πόσο μπορεί να αμειφθεί ο συνθέτης; Δεν μπορεί να γράφει πάνω από μια συμφωνία ανά 
τριετία περίπου. Στο μεταξύ; Μα χρειάζεται; «Όχι λεφτά για μουσική!»; Φανταστείτε 
όμως απλά έναν κόσμο χωρίς μουσική! Για μνημειώδη έργα, μουσικά ή εικαστικά 
(δημαρχεία, δικαστήρια κλπ) δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τα «θεωρικά» χρήματα 
(κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης) και υποχρεωτική χορηγία των πλουσίων, έναντι 
διαφήμισής τους. Χωρίς να αποκλείεται η ιδιωτική ενασχόληση του καλλιτέχνη. Είπαμε: 
Τα πολιτισμικά έργα μπορούν μακροπρόθεσμα να είναι πολύ ανταποδοτικά. Αρκεί να: 
«φιλοκαλοῦμεν μετ΄ εὐτελείας και φιλοσοφοῦμεν ἂνευ μαλακίας». Ό,τι κάνομε  χωρίς 
πολυτέλεια (επειδή είναι χρήσιμο), το κάνομε με φιλοκαλία. Φιλοσοφούμε χωρίς 
αυτοϊκανοποίηση (για θετικό σκοπό). Επενδύομε μουσικά κοινωνικές εκδηλώσεις· 
διακοσμούμε δημόσια κτήρια· ερμηνεύομε και κατευθύνομε ιστορικά αρχαιολογικές 
αποκαλύψεις· με νοητή έμπνευση στηρίζομε τις αισθητές μας δημιουργίες. Ασφαλώς, δεν 
απαγορεύεται «η τέχνη για την τέχνη και η γνώση για τη γνώση». Ιδίως σε ανώτατα 
ιδρύματα, αλλά πάλι με σκοπό την εκπαίδευση. Όμως δεν μπορεί ο ερασιτέχνης 
δημιουργός να προσδοκά αμοιβή πριν γίνει αποδεκτό το έργο του από την κοινωνία. Στην 
πολύπλοκη κοινωνία μας τα «δικαιώματα» του δημιουργού για έργο του που 
παρουσιάζεται π.χ. στην τηλεόραση ή ραδιόφωνο μπορεί να καλύπτονται από κάποιο 
χορηγό, ενώ εκείνος οφείλει στον παρουσιαστή του τη διαφήμιση που του γίνεται. Κάθε 
πλούσιος αποδέκτης δημόσιας επιδότησης θα μπορούσε να έχει ως όρο τη χορηγία ενός 
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ποσοστού της για πολιτισμικά έργα. Η Τέχνη συντονίζει συναισθηματικά την Κοινωνία 
και η Επιστήμη τη στηρίζει: Τόσο η Επιστήμη όσο και η Τέχνη είναι κοινωνικά 
αναγκαίες. Τα θεωρικά και οι χορηγίες είναι απαραίτητα για μια χώρα που το κύριο 
προϊόν της είναι πνευματικό. Είπαμε πως το έργο Τέχνης μπορεί να μην έχει τιμή, αλλά 
έχει αξία. Η αξία του σχετίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας και τελικά εξαρτάται 
πρότυπα από την ποιότητά του, που θα επιβεβαιωθεί στο, ενδεχομένως απώτερο, μέλλον. 
Η ποιότητά του εκτιμάται στο παρόν από κριτικούς που ελέγχουν αν το έργο ακολουθεί 
τους καθιερωμένους κανόνες της Τέχνης. Επιπλέον όμως και από την πρωτοτυπία του, τη 
λειτουργικότητά του στο περιβάλλον που θα παρουσιασθεί και την ιστορική εμπειρία του 
κοινού. Ένας λαός αν είναι φορέας πνευματικού έργου επιβιώνει, μαζί με το έργο του, 
ακόμη κι όταν υλικά καταρρεύσει.   

 

Ηθική και Αρετή.  

Ηθική είναι η βούληση της κοινωνίας και επιδιώκει την Αρετή. Όπως Επιστήμη 
είναι η γνώση της κοινωνίας και επιδιώκει την Αλήθεια. Όπως Τέχνη είναι το 
συναίσθημα της κοινωνίας και επιδιώκει το Κάλλος. 

Τι είναι όμως αρετή; Όπως η πίστη, σε αντιπαράθεση με τη γνώση, θεμελιώνεται 
σε μια αυθεντία, έτσι και η αρετή μπορεί να θεμελιώνεται σε μια αυθεντία. Η αυθεντία 
μπορεί να είναι θεϊκή και αναντίρρητη. Αγαθό είναι αυτό που μας προστάζει ο Θεός. 
Καθώς «οὐδεὶς πώποτε Θεόν ἑώρακε», αγαθό είναι αυτό που μας μετέφεραν οι εκλεκτοί 
εκπρόσωποι του Θεού, όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Βούδας, αλλά και άλλοι 
ενδιάμεσοι, μεσίτες, κριτές, προφήτες, άγιοι και λοιπά.  

Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας ηθικής είναι ότι συχνά βρίσκεται σε αντίφαση με 
τον εαυτό της, δεν μπορεί να διασταυρωθεί με κανένα τρόπο και μπορείλ να οδηγεί σε 
παραλογισμούς. Πρωθύστερα αυτό που έγινε και επικράτησε, ήταν αυτό που ήθελε ο 
Θεός και, επομένως, αυτό ήταν και το ηθικό, έστω και αν μοιάζει με τα σημερινά 
δεδομένα εξωφρενικό. Η απλή δικαιολογία είναι ότι «άγνωστοι αι βουλαί του Κυρίου». 
Έτσι, για παράδειγμα, οι κάτοικοι των Σοδόμων ήταν αμαρτωλοί και ο Θεός αποφάσισε 
να τους αφανίσει. Μόνος αναμάρτητος – και εκλεκτός του Θεού – ήταν ο Λωτ. Τον 
ειδοποίησε λοιπόν ο Θεός να φύγει. Ύστερα έρριξε την καταστροφή. Μαζί με τα Σόδομα 
καταστράφηκαν και τα Γόμορα. Οι κάτοικοί των Γομόρων όμως δεν αναφέρεται να ήταν 
αμαρτωλοί. Παράπλευρη απώλεια, λοιπόν. Ηθικό! Ο Λωτ έχασε τη γυναίκα του που 
έμεινε στήλη άλατος, όταν παρέβηκε την εντολή του Θεού και κοίταξε πίσω της να δει – 
περίεργη σα γυναίκα – την καταστροφή. Παράκοη, καλά να πάθει! Ακόμη σήμερα οι 
επισκέπτες της Νεκρής Θάλασσας μπορούν να δουν την κυρία Λωτ μεταμορφωμένη σε 
στήλη άλατος. Κι έμεινε ο Λωτ τραγικά μόνος στην έρημο με τις δυο του κόρες. Και 
ζευγάρωσε και με τις δύο. Ηθική πράξη, ευλογημένη. Καμωμένη από τον εκλεκτό του 
Θεού, είναι παράδειγμα για μίμηση, που αναφέρεται στη Βίβλο. Κι ο Ιακώβ ήταν ένας 
άλλος εκλεκτός του Θεού. Με απάτη αγόρασε τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του τον 
Ησαύ για ένα πιάτο φακές, που σήμαινε πως αυτός θα ήταν ο κληρονόμος της περιουσίας 
του πατέρα μετά το θάνατό του. Στη συνέχεια, πάλι με απάτη, έκλεψε την ευλογία 
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(δηλαδή τη δωρεά) που ήθελε να δώσει όσο ζούσε ο τυφλός πατέρας στον Ησαύ. Ηθική 
είναι μ΄ άλλα λόγια  ό,τι τελικά πέτυχε, αφού, για να πετύχει, πάει να πει πως αυτή ήταν η 
βούληση του Θεού. Όμοια ο Οδυσσέας ήταν ήρωας και εκλεκτός των θεών, επειδή με 
απάτη εκπόρθησε την Τροία, επέζησε μόνος απ΄ όλους τους συντρόφους του στην 
επιστροφή του και γυρνώντας στην Ιθάκη ξεπάστρεψε όλους τους ευγενείς ευπατρίδες 
της πατρίδας του, τους μνηστήρες. Όλους που θα μπορούσαν να του θέσουν το αμείλικτο 
ερώτημα: «τι έγινε με τους συντρόφους σου και είσαι ο μόνος που επέζησε;»  

Ηθική όμως μπορεί να είναι και η βούληση μιας υπερανθρώπινης, αλλά όχι 
θεϊκής, βούλησης, όπως είναι η βούληση μιας κοινωνίας. Μπορεί αυτή να εκφράζεται με 
τους νόμους που ψηφίζει ή με τη βούληση κάποιου τυράννου. Φυσικά, μια τέτοια ηθική 
είναι συχνά αμφισβητήσιμη. Ούτε κάθε νόμιμο είναι και ηθικό. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα του διλήμματος της Αντιγόνης. Ο νόμος επέβαλλε να μείνει άταφος ο 
αδελφός της· η ηθική όμως απαιτούσε να ταφεί. Η μακρά, άγραφη παράδοση της 
βούλησης της κοινωνίας αντιπροσωπεύει καλύτερα το τι θεωρείται ηθικό, επειδή είναι 
καταξιωμένη με το χρόνο, αλλά μια τέτοια ηθική έχει, προφανώς, ασάφεια. Το εθιμικό 
δίκαιο είναι συχνά πιο κοντά σ΄ αυτό που συνήθως ονομάζομε ηθική. Η ηθική πάντως 
επιβάλλεται συνήθως έμμεσα, με τη σιωπηρή, αλλά συχνά πολύ έντονη αποδοκιμασία 
του ανώνυμου πλήθους, σε αντίθεση με το νόμο που επιβάλλεται ποινικά.  Έθιμα ισχυρά, 
μπορεί να διαμορφώνουν την ηθική. Εκεί όπου επικρατεί η βεντέτα, ο μη φόνος ενός 
αθώου από την οικογένεια του θύτη θεωρείται περίπου ανήθικος. Ανήθικο ήταν που 
σκότωσε ο Ορέστης τη μάνα του, ανήθικο όμως θα ήταν και αν δεν εκδικιόταν το φόνο 
του πατέρα του.  

Υπάρχει, τελικά, κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς για να πούμε τι είναι αρετή 
και τι κακία; Φαίνεται παράδοξο, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο συνεπή 
ορισμό της αρετής στο επίπεδο των φυσικών επιστημών; Η συζήτηση αυτή έγινε ήδη (βλ. 
Η Φυσική της Μεταφυσικής). Υπενθυμίζω το συμπέρασμα. Αγαθό είναι η πορεία από την 
αταξία στην τάξη, αντίθετα από το νόμο της εντροπίας. Και τώρα μπορούμε να ορίσουμε 
αντικειμενικά την αρετή και την ηθική. Αρετή είναι ό,τι αυξάνει την τάξη, σε 
οποιοδήποτε σύστημα οργάνωσης κι αν αναφερόμαστε. Αν θυμάστε, είπαμε και 
παραπάνω, ότι την πορεία προς την τάξη την ονόμασαν οι παλιοί Θεό, ενώ την εντροπία 
την ονόμασαν Διάβολο! 

Τι αποτελεί όμως αύξηση της τάξης σε μια κοινωνία; Αναφέρθηκαν παραπάνω οι 
δυνάμεις συνοχής της κοινωνίας. Είναι πρωταρχικά ο κοινός τόπος που προσφέρεται για 
να βρίσκει τροφή η αγέλη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι συνδέονται άμεσα με τον τόπο 
που τους προσφέρει τροφή και μεταξύ τους, επειδή ο κοινός τόπος τους φέρνει κοντά τον 
ένα με τον άλλον. Είναι οι βιολογικοί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ ζώων του ίδιου 
είδους (συμπεριλαμβάνοντας τους ανθρώπους), κυρίως οι σχέσεις μεταξύ μητέρας και 
παιδιού και μεταξύ ερωτικών συντρόφων. Και, στον άνθρωπο, είναι, επιπλέον, οι 
συμπληρωματικοί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της κοινωνίας, έτσι που 
καθένας επιτελεί διαφορετικό έργο, αλλά όλοι εξυπηρετούν κοινό στόχο που ωφελεί 
όλους. Αρχικά, ο στόχος είναι κύρια η εξασφάλιση τροφής και η άμυνα της ορδής. Η 
κοινωνία εξελίσσεται με την απόκτηση και συσσώρευση γνώσεων που αυξάνουν την 
ανεξαρτησία από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (φυσικές επιστήμες), ενώ επιτείνουν 
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την εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Άλλες γνώσεις, που τις ονομάσαμε κοινωνικές 
επιστήμες, δίνουν τη δυνατότητα να μειωθεί η εξάρτηση του ενός από τον άλλο, με 
πειθαρχία όλων σε κοινωνικούς ρόλους που έχει αναλάβει ο καθένας στο κοινωνικό του 
ωράριο. Η κοινωνική όψη του κάθε μέλους της κοινωνίας γίνεται όλο και πιο σημαντική 
από τις δύο άλλες, την αισθητή και τη νοητή όψη. Στο κοινωνικό ωράριο του ο καθένας 
εργάζεται για τους άλλους, για την κοινωνία, ενώ η κοινωνία, αυτοί οι άλλοι δήλαδή, 
μεριμνά για να εξασφαλίσει τα δύο άλλα ωράρια των μελών της, για να εξασφαλίσει τις 
βιολογικές ανάγκες και να βοηθήσει στην εκπλήρωση των προσωπικών επιθυμιών του 
καθενός. Όσο πιο καλά οργανωμένη είναι η κοινωνία, τόσο καλύτερα εξυπηρετεί αυτόν 
ακριβώς το στόχο της: τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο προσωπικό ωράριο του 
καθενός με τη μικρότερη δυνατή αλλοτρίωση στο κοινωνικό του ωράριο, ενώ διατηρεί 
την ισότητα στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

Προχωρώντας από το φυσικό στο βιολογικό/φυσιολογικό σύστημα, η αύξηση της 
τάξης μπορεί να σημαίνει πως ηθικό είναι ό,τι συμφέρει, δηλαδή ό,τι προάγει τη 
διατήρηση της ύπαρξής του ατόμου και τη διατήρηση του είδους. Σωρεία αισθημάτων και 
φυσικών αντανακλαστικών στηρίζουν τέτοιους σκοπούς. Ο Alexis Carrel έλεγε πως 
ηθικό είναι ό,τι συνάδει με τις φυσικές επιταγές, με τα ένστικτα δηλαδή. Αυτό ισχύει για 
τα ζώα. Πρόσθετε όμως κι έναν τρίτο φυσικό κανόνα: την ανάταση του πνεύματος. Ως το 
επίπεδο του ανθρώπου η ανάταση του πνεύματος γινόταν με τη βιολογική εξέλιξη από τα 
ατελέστερα στα τελειότερα ζώα. Ο άνθρωπος όμως πήρε την υπόθεση στα χέρια του. 
Έχει αναπτύξει εξαρτημένα αντανακλαστικά, και μάλιστα δευτεροβάθμια, που μπορεί, 
μερικές φορές να αντιπαρατίθενται στα φυσικά. Το να σκοτώσω κάποιον άνθρωπο για να 
τον φάω όταν πεινάω, προάγει τη διατήρηση της ύπαρξής μου, αλλά δεν θα 
συμφωνούσαν πολλοί ότι αυτό είναι ηθικό. Και το να ζευγαρώσω με τη γυναίκα του 
γείτονα ή με την αδελφή μου ή και με τη νεαρή ακόμη μάνα μου προάγει τη διατήρηση 
του είδους, αλλά δύσκολα θα βρίσκονταν πολλοί να θεωρήσουν τη μοιχεία ή, ιδιαίτερα, 
την αιμομιξία ηθική. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τον πρώτο συμβιβασμό στο γενικό 
βιολογικό κανόνα που ισχύει στα ζώα, για να μπορέσει να ισχύει και στην κοινωνία, όπου 
η συμπληρωματικότητα έχει γίνει ο κύριος συνεκτικός παράγοντάς της πάνω από τα 
βιολογικά αντανακλαστικά μας. Ναι, ηθική συμπεριφορά μπορεί να είναι ό,τι συμφέρει, 
υπό όρους όμως, να μη θίγει το αντίστοιχο συμφέρον των άλλων.  

Πώς το νοιώθει όμως το συμφέρον του ο καθένας; Η συμπεριφορά μας προκύπτει 
είτε αυτόματα, από τη λειτουργία μας ως ταλαντωτών, είτε αντανακλαστικά, ως 
απάντηση σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Πεινάμε, διψάμε, έχομε έπειξη, επιθυμία 
για έρωτα κλπ περιοδικά και αυτά τα συναισθήματα καθορίζουν τη συμπεριφορά μας 
χωρίς εξωτερικό ερέθισμα. Η αντανακλαστική συμπεριφορά μας συνδέεται συχνά, 
λέγαμε, με ανάδραση. Με τη συμπεριφορά μας ενισχύομε κάθε τι που μας ευχαριστεί και 
απομακρύνομε κάθε τι που μας δυσαρεστεί. Είδαμε όμως πως υπάρχουν εξαιρέσεις. Το 
κλάμα συνοδεύει οδυνηρές καταστάσεις, ενώ το γέλιο ευχάριστες. Σε τίποτε όμως δεν 
προάγουν αυτές οι εκδηλώσεις το συμφέρον μας. Προάγουν όμως, είδαμε, το συμφέρον 
του είδους, των συνανθρώπων μας.  

Η συμπεριφορά μας, που προκύπτει με τους παραπάνω μηχανισμούς μπορεί να 
προσκρούει στη συμπεριφορά των άλλων συνανθρώπων μας με τους οποίους είμαστε 
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υποχρεωμένοι να συζούμε, για λόγους που αναπτύξαμε αλλού, κυρίως, οι άνθρωποι, 
επειδή, με την επικοινωνία που έχομε επιτύχει, ζούμε συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. 
Ωστόσο, η προσπάθειά μας απαιτεί αγώνα, που μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστικός, είτε 
άμιλλα (διαγωνιστικός) ή συνεργασία (συναγωνιστικός). Η δημιουργία κεφαλαίου μπορεί 
να γίνει με όλους τους παραπάνω τρόπους. Ο ανταγωνισμός προσθέτει το κεφάλαιο του 
ηττημένου σε εκείνο του νικητή. Ωστόσο, στη διάρκεια του αγώνα πολύ κεφάλαιο 
καταστρέφεται. Η άμιλλα και η συνεργασία, αντίθετα προάγουν την ανάπτυξη της 
κοινωνίας. Ο ανταγωνισμός όμως, σε περιορισμένο βαθμό, είναι αναπόφευκτος. 
Οπωσδήποτε, η αρετή εξαφανίζεται από όπου εμφανίζεται ανταγωνισμός, ενώ θα έπρεπε 
να υπάρχει άμιλλα ή συνεργασία. Αυτή είναι μια κατεξοχήν ανήθικη συμπεριφορά.  

Η κοινωνία αντιδρά με ανάδραση, συνηθέστερα αρνητική, σπανιότερα θετική 
στην αποκλίνουσα (ή «ανήθικη») συμπεριφορά των μελών της, οπότε επιβάλλει ποινές.  

Η ηθική μπορεί να πάρει αντίθετη από την καθιερωμένη μορφή. Το ιδεολογικό, 
φιλοσοφικό, στήριγμα του σύγχρονου νεοφιλελευθερισμού έχει αναπτυχθεί κυρίως από 
την Ayn Rand42.  H Ραντ θεώρησε τη λογική ως το μόνο μέσο για απόκτηση γνώσης και 
απόρριψε την πίστη και τη θρησκεία. Υποστήριξε το λογικό και ηθικό εγωισμό και 
καταδίκασε τον αλτρουϊσμό. Στην πολιτική υποστήριξε τον καπιταλισμό laissez-faire, 
χωρίς παρεμβάσεις. Θεώρησε ότι ο αλτρουϊσμός δεν υπάρχει στη φύση και γι΄ αυτό είναι 
ανήθικος. Αγνόησε έτσι εκδηλώσεις που μεταφέρουν συναισθήματα από το ένα ζώο σε 
άλλο ομοειδές και που δεν ωφελούν το άτομο, αλλά το είδος. Για παράδειγμα ένα 
πουλάκι βγάζει μια άγρια κραυγή όταν αντιληφθεί την παρουσία ενός γερακιού. Τα άλλα 
πουλάκια κρύβονται αμέσως, αλλά εκείνο, με την κραυγή του αποκαλύπτει στο γεράκι τη 
θέση του, που είναι σε βάρος του. Εξάλλου, στην πιο πρωτόγονη μορφή ζωής, στα 
μικρόβια, πρωτόζωα και ιούς, ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται με διαίρεση του μητρικού 
όντος, που έτσι θυσιάζεται για χάρη εκείνων που θα προκύψουν. Στα ανώτερα ζώα, με 
πρότυπο τα αμοιβαία αντανακλαστικά, το πεο-κολπικό και το θηλεο-χειλικό, 
αναπτύσσεται η αγάπη που ωθεί προς τον αλτρουϊσμό με σε αντίθεση με τον εγωισμό.   

Ασωτία και Ποινή.  

Ο καθένας μας έχει τρεις όψεις: Είναι το αισθητό Εγώ, δηλαδή ένα κοινό 
βιολογικό, ανθρώπινο, ον∙ είναι το νοητό Εγώ, δηλαδή το μοναδικό, ακέραιο Εγώ, που 
έχει συνείδηση της ύπαρξής του και της διαφοράς του από το περιβάλλον του∙ και είναι 
το κοινωνικό Εγώ, ένα ακέραιο, αλλά όχι μοναδικό, άτομο, που εκτελεί ρόλους που του 
επιβάλλει, ή τουλάχιστον εγκρίνει, η κοινωνία του. Η κοινωνία νομιμοποιείται να 
επιβάλει πλήρη τη βούλησή της μόνο στο κοινωνικό (επαγγελματικό) ωράριο, κυρίως 
δηλαδή στη δουλειά. Τότε μας λέει τι «πρέπει να» κάνουμε. Στο προσωπικό μας ωράριο 
μας λέει μόνο τι «πρέπει να μην» κάνουμε, π.χ. απαγορεύεται να κλέψουμε, να 
σκοτώσουμε, κλπ, όλα εκείνα τα «ου» από το δεκάλογο του Μωυσή. Ανάμεσα στο 
«πρέπει να» (το «επιβάλλεται») και στο «πρέπει να μη» (το «απαγορεύεται»), υπάρχει 
το «επιτρέπεται» που είναι το φάσμα της κοινωνικής ελευθερίας μας. Μέσα σ΄ αυτό το 
πλαίσιο είμαστε ελεύθεροι να επιδιώξουμε την εκπλήρωσή οποιουδήποτε σκοπού έχει 
θέσει το νοητό Εγώ μας. Φυσικά, εκτός από δικαιώματα, εκτός από το να ορίζει τι πρέπει 
να, και τι πρέπει να μη, η κοινωνία έχει και υποχρεώσεις. Η ικανοποίηση των βιολογικών 
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αναγκών των μελών της και η εγγύηση της δυνατότητας για ικανοποίηση της βούλησής 
τους στο νοητό, προσωπικό τους ωράριο επιτυγχάνεται με τίμημα την επιβολή της 
κοινωνικής βούλησης κυρίως στο κοινωνικό (επαγγελματικό) ωράριο του καθενός. Αν οι 
βιολογικές ανάγκες και η προσωπική βούληση του καθενός δεν ικανοποιούνταν καλύτερα 
εντός κοινωνίας παρά εκτός της, η κοινωνία θα διαλυόταν.  Όταν η κοινωνία αποτυγχάνει 
να επιτελέσει ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις της, αυτό είναι μια κύρια αιτία για 
απειθαρχία και παραβατική συμπεριφορά των μελών της. Η άλλη αιτία βέβαια είναι η 
ιδιαιτερότητα του κάθε μέλους της, όπως τα εγκλήματα που γίνονται από ένα σχιζοφρενή 
ή ένα σεξουαλικά ανώμαλο. Σε μια περίοδο στέρησης, οι περισσότεροι κάποτε θα 
κλέψουν ένα καρβέλι ψωμί για να επιβιώσουν: κάποιοι μόλις πεινάσουν ή και πιο πριν∙ 
άλλοι όταν πεινάσουν πολύ∙ κι ελάχιστοι σχεδόν ποτέ. Κανένας, ωστόσο, δεν θα έκλεβε, 
αν η κοινωνία φρόντιζε να παρέχει τη δυνατότητα να έχουν όλοι ένα καρβέλι ψωμί όταν 
θα πεινούσαν, εκτός αν ήταν κλεπτομανείς. 

Η κοινωνία, δηλαδή το ολοκλήρωμα όλων των άλλων εκτός από καθένα μας, 
προσπαθεί να επιβάλει πάνω μας το «θέλω» της, που ο καθένας μας το νιώθει σαν 
«πρέπει». Οι άμεσοι τρόποι για να το επιβάλει είναι δύο: ποινή, αν δεν 
συμμορφωνόμαστε και ανταμοιβή όταν συμμορφωνόμαστε.  

Η κοινωνία έχει ισχυρά, «πειθαρχικά», δικαιώματα πάνω μας στο κοινωνικό μας 
ωράριο. Διαμέσου του εργοδότη μας, μπορεί να μας επιβάλει να κάνουμε ό,τι θέλει. 
Σκοπός της επιβολής της κοινωνίας πάνω μας στο κοινωνικό μας ωράριο είναι να 
μετάσχουμε στην προσπάθεια της να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στα δύο άλλα 
ωράρια των μελών της. Καθώς όμως αυτή η επιβολή της κοινωνίας γίνεται συνήθως 
διαμέσου του εργοδότη, είναι προφανές ότι αυτός μπορεί να μας αναγκάζει να ενεργούμε 
προς όφελός του μάλλον παρά προς όφελος της κοινωνίας. Αντίσταση στην ασυδοσία του 
εργοδότη μπορεί να επιβάλει κυρίως ο συνδικαλισμός. Ωστόσο, η ίδια η κοινωνία 
οφείλει να εποπτεύει, ώστε αφενός να περιορίζεται η ασυδοσία του εργοδότη και 
αφετέρου να μη διακυβεύεται από τον αγώνα των συνδικαλιστών το κύριο έργο, που είναι 
η εξυπηρέτηση της κοινωνίας. Η διατήρηση ισοπολιτείας, ισονομίας, ισηγορίας αφορά 
επίσης στις υποχρεώσεις μιας κοινωνίας που ενδιαφέρεται για τη διατήρησή της.   

 Πάνω στο βιολογικό ωράριό μας, του αισθητού Εγώ μας, η κοινωνία έχει κυρίως 
υποχρεώσεις. Οφείλει να σεβαστεί π.χ. τις ώρες του ύπνου μας, να φροντίζει για την 
υγεία μας, για τη στέγη μας, τη διατροφή μας, την εκπαίδευσή μας κλπ.  

Το προσωπικό μας ωράριο, εκείνο του νοητού Εγώ μας, είναι το πιο δύσκολο. Σ΄ 
αυτό ο καθένας μας θα επιδιώξει να επιτύχει τις επιθυμίες και τους σκοπούς που έχει 
επιλέξει. Για να επιτύχει τις επιδιώξεις του χρειάζεται κατά κανόνα τη βοήθεια ή, έστω, 
την ανοχή, της κοινωνίας. Στην προσπάθειά του ο καθένας δεν πρέπει να εμποδίζει τους 
άλλους να επιδιώξουν τις δικές τους επιθυμίες και σκοπούς. Αν το κάνει, αναπτύσσεται 
καταστροφικός ανταγωνισμός. Αναφέραμε παραπάνω (βλ. Ελευθερία και Ισότητα) ότι 
στο κοινωνικό ωράριό του αγοράζει ο καθένας την ελευθερία που θα έχει στο προσωπικό 
του ωράριο. Η κρατούσα άποψη προβάλλει το ρητό: «Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω.» 
Αυτή είναι βέβαια μια σκόπιμη προφανώς απάτη της κρατούσας τάξης. Ο Παύλος43 
παραγγέλλει στους Θεσσαλονικείς: «εἲ τις μὴ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω».  Με 
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άλλα λόγια, ότανν δεν έργάζεται κάποιος επειδή δεν υπάρχουν δουλειές, δεν παύει η 
κοινωνία να είναι υποχρεωμένη να του παράσχει τροφή και τα λοιπά αναγκαία για τη ζωή 
του.  

Η επιβολή της κοινωνίας πάνω μας γίνεται με θετικό και αρνητικό τρόπο, με 
επιδοκιμασία και αποδοκιμασία, με ανταμοιβή και με ποινή. Συχνό είναι το αίτημα για 
περισσότερη αυστηρότητα ή, αντίθετα, για περισσότερη επιείκεια. Η δικαιοσύνη, όπως 
κάθε κρίση, έχει δύο βασικές ιδιότητες: το βαθμό επιείκειας ή αυστηρότητας και τη 
διακριτική της ικανότητα. Δουλειά του κριτή είναι να κρίνει. Δεν πρέπει ωστόσο να 
ξεχνά ότι και ο ίδιος κρίνεται. Ένας δικαστής που αθωώνει τη συντριπτική πλειονότητα 
των κατηγορουμένων που δικάζει είναι πιθανώς υπέρ το δέον επιεικής. Κι ένας άλλος που 
καταδικάζει τη συντριπτική πλειονότητα είναι πιθανώς υπέρ το δέον αυστηρός. Και οι 
δύο είναι μάλλον απαράδεκτοι. Υπάρχει όμως κι ένας τρίτος δικαστής. Αν το Εφετείο 
αθωώνει την πλειονότητα όσων εκείνος καταδίκασε και καταδικάζει την πλειονότητα 
όσων εκείνος αθώωσε, αυτός ο δικαστής είναι πραγματικά επικίνδυνος στην κοινωνία. 
Είτε είναι αυστηρός είτε είναι επιεικής. Πολλοί σε περιόδους ηθικής κρίσης της 
κοινωνίας απαιτούν πιο αυστηρή δικαιοσύνη. Άλλοι πάλι, που συνειδητοποιούν πόσο 
συχνά σφάλλει η δικαιοσύνη, απαιτούν πιο επιεική δικαιοσύνη. Τις περισσότερες φορές 
μια δικαιοσύνη με καλύτερη διακριτική, αποδεικτική ικανότητα είναι εκείνο που 
πραγματικά χρειάζεται. Αυτά που γράφω δεν ισχύουν μόνο για τη δικαιοσύνη, αλλά και 
όποτε κρίνονται άνθρωποι. Ισχύουν στην αστυνομία που συλλαμβάνει ή αφήνει 
ελεύθερους και υπερασπίζεται τους πολίτες∙ στους καθηγητές που περνάνε ή κόβουν τους 
φοιτητές που εξετάζουν∙ στους διοικούντες που επιβάλλουν την πειθαρχία στους 
υφισταμένους τους.  

Πέρα από τον αριθμό εκείνων που καταδικάζονται ή αθωώνονται, υπάρχει και το 
μέγεθος της ποινής. Παρά την πολύ διαδεδομένη άποψη, έχει μικρότερη σημασία από 
αυτό καθαυτό το γεγονός της απλής επίβλεψης, ιδίως αν συνοδεύεται από μέτρα που 
προάγουν την ηθική παιδεία. Οσοδήποτε κι αν αυξηθούν οι συντελεστές των φόρων πάνω 
από ένα όριο, τα έσοδα του κράτους τις περισσότερες φορές δεν αυξάνονται, διότι δεν 
αφορούν στους φοροφυγάδες. Αυτοί εξορισμού δεν πληρώνουν ούτε μικρούς ούτε 
μεγάλους φόρους. Κι αν οι φόροι είναι υπερβολικά υψηλοί, θα αυξηθεί απλώς ο αριθμός 
τους. Φανταστείτε πολύ μεγάλα τα πρόστιμα για τις τροχαίες παραβάσεις. Π.χ. 1000 € 
επειδή πάτησα τη διπλή γραμμή. Όταν θα με σταματήσει ο τροχαίος, που με τόσο χαμηλό 
μισθό κάνει ένα τόσο άχαρο επάγγελμα, θα του προσφέρω 100 € κι εκείνος μάλλον θα τα 
δεχθεί κάνοντάς μου μια «σύσταση», αντί να μου επιδώσει κλήση για ποινή. Και φθάνω 
στο ακραίο παράδειγμα της θανατικής ποινής.  

Ένα καλοκαίρι πριν από λίγα χρόνια ένας νέος λαθρομετανάστης βίασε και 
τραυμάτισε θανάσιμα ένα κοριτσάκι. Ε, να μην επιβληθεί σ΄ αυτό το κτήνος η θανατική 
ποινή; Ένας ληστής πυροβόλησε κάποιον στη κοιλιά και στο κεφάλι όταν πήγε να τον 
σταματήσει – δεν τον πυροβόλησε δηλαδή π.χ. στα πόδια, που σημαίνει πως ήθελε να τον 
σκοτώσει. Ε, δεν πρέπει αυτός να εκτελεσθεί; Και ένας μανάβης, γνήσιος Έλληνας, βίασε τη 
γειτονοπούλα του, τη σκότωσε και της έβαλε φωτιά. Κτήνος κι αυτός (αν δεν προσβάλουμε 
τα κτήνη αποδίδοντας σε ανθρώπους το χαρακτηρισμό).  
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Και τα τρία παραδείγματα είναι πραγματικά γεγονότα.  

Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής; Πρότυπη ποινή είναι η πρώτη που υπάρχει στη 
μυθολογική μνήμη της ανθρωπότητας, εκείνη δηλαδή που επέβαλε ο Θεός στον Αδάμ και 
την Εύα, όταν παρέβηκαν την εντολή του και έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό της 
γνώσης. Η παράβαση ήταν βαριά. Δεν τους αφαίρεσε όμως ο Θεός τη ζωή, μολονότι τους 
είχε προειδοποιήσει: «ᾗ δ΄ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ΄ αὐτοῦ, θανάτῳ αποθανείσθε». Και δεν 
έχει δείξει πως θα δίσταζε. Το έκανε μαζικά σε περιπτώσεις όπως του κατακλυσμού ή στα 
Σόδομα και Γόμορρα. Η ποινή περιλάμβανε πολλά, όχι όμως θάνατο την ίδια μέρα. Το 
βασικό μέτρο όμως ήταν άλλο, που δείχνει τα κίνητρα του Θεού (σύμφωνα με τη Γένεσι) 
κατά την επιβολή της ποινής. «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός. Ἰδοὺ ’Αδάμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν 
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν, καί νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χείρα καὶ λάβῃ τοῦ 
ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰώνα. Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν ἀπέναντι 
τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τά Χερουβίμ καὶ φλογίνην ρομφαίαν τήν 
στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς». Μ΄ άλλα λόγια, η ποινή της 
αποβολής επιβλήθηκε όχι σαν άμεση συνέπεια της παράβασης ούτε σαν εκδίκηση, αλλά 
προληπτικά, από φόβο μην τυχόν εξισωθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο και Θεό του 
κάνοντας κι άλλη παρανομία. Αντίστοιχα, ο Δίας τιμώρησε τον Προμηθέα, επειδή έδωσε 
στον άνθρωπο τη γνώση, έτσι που θα μπορούσε ο τελευταίος να αμφισβητήσει την 
εξουσία του. Η κοινωνία είναι οργανισμός ανώτερος από το άτομο. Μια από τις κύριες 
μέριμνες της κοινωνίας είναι λοιπόν να μην αποκτήσει ένα άτομο δικαιώματα ίσα με 
της κοινωνίας. Και το οργανωμένο έγκλημα σ΄ αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Η μαφία π.χ. 
στο να καταστήσει υποχείριό της τη διοίκηση της κοινωνίας ελέγχοντας τους δημάρχους, 
τους διευθυντές της αστυνομίας, τους εισαγγελείς κλπ. Κι η τρομοκρατία στην κατάληψη 
της εξουσίας αποσκοπεί. Η φασιστική και ναζιστική τρομοκρατία στο ίδιο αποβλέπει και 
μπορεί μάλιστα να πετυχαίνει το σκοπό της. Η αποβολή των πρωτοπλάστων δεν ήταν 
ακριβώς νόμιμη. Είχε φυτέψει ο Θεός στο μέσο του παραδείσου το δένδρο της ζωής και 
το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και προειδοποίησε τον άνθρωπο να μη 
φάει από το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού, διότι τη μέρα που θα φάει απ΄ 
αυτό θα πεθάνει. Κι όμως ο Αδάμ δεν πέθανε τη μέρα που παρέβηκε το νόμο του Θεού. 
Αποβλήθηκε από τον παράδεισο κι αυτή η ποινή δεν προβλεπόταν. Πέρα από τις 
συνηθισμένες ποινές, επομένως, μια σωστή αντιμετώπιση εγκλημάτων που είναι ζωτικά 
για την κοινωνία και την απειλούν θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική (για άλλοτε άλλο 
διάστημα) απαγόρευση της πρόσβασης στις εξουσίες της κοινωνίας, όπως ο 
εξοστρακισμός στην αρχαία Αθήνα, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η αφαίρεση 
της ιδιότητας του πολίτη κλπ. Ο σφετερισμός των προνομίων της κοινωνίας, θεωρείται 
έγκλημα μεγαλύτερο από την παράβαση των νόμων. Τι γίνεται όμως με τα κοινά 
εγκλήματα; 

Σκέφτομαι πως, όταν γίνει ένα έγκλημα, η κοινωνία ενδιαφέρεται να φροντίσει 
για δύο πράγματα κυρίως: Να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει γίνει και να προληφθεί 
επόμενο παρόμοιο έγκλημα. Όταν έχει γίνει ένα ποινικό αδίκημα, θα ήθελα να γύριζα το 
χρόνο πίσω, πριν τελεσθεί. Θα βρισκόταν ίσως τότε τρόπος να αποφευχθεί. Αν έκλεψε 
κάποιος ένα καρβέλι γιατί πεινούσε, να τούδινε κάποιος άλλος να φάει, πριν διαπράξει 
την κλοπή. Ο χρόνος όμως δεν γυρίζει πίσω. Τα σφάλματα συγχωρούνται όταν ο 
φταίχτης αποκαταστήσει ή πληρώσει γι΄ αποζημίωση.  
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Αν το έγκλημα είναι φόνος, ο νεκρός δεν μπορεί βέβαια να αναστηθεί. Το θύμα 
όμως είχε κάποιο ρόλο στην κοινωνία. Ήταν π.χ. ένας επαγγελματίας και ήταν ο κύριος 
τροφοδότης μιας οικογένειας. Η κοινωνία πάσχει που στερήθηκε αυτό το ρόλο. Ο φονιάς 
δεν μπορεί φυσικά να αναλάβει το ρόλο του θύματος. Δεν έχει το επάγγελμα του νεκρού 
ούτε μπορεί να αναλάβει τη θέση του στην οικογένεια. Μπορεί όμως να εργάζεται και 
ένα μέρος της αμοιβής του να καλύψει τις δαπάνες για τον οικογενειακό ρόλο του 
θύματος ή για αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης ζημιάς.  Όταν το έγκλημα δεν ήταν 
φόνος, η αποκατάσταση είναι βέβαια ευκολότερα εφικτή. Ο ληστής να φυλακίζεται 
τουλάχιστον ώσπου να επιστρέψει στο ακέραιο τα ποσά που λήστεψε, και κάτι 
παραπάνω. Η προσωπική εργασία του ενόχου πιθανώς να μην μπορεί να καλύψει τη 
δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει επέλθει στην κοινωνία⋅ για το 
υπόλοιπο θα πρέπει να μεριμνήσει η ίδια η κοινωνία. Το πρώτιστο ενδιαφέρον της 
κοινωνίας δεν πρέπει να είναι ο ένοχος, αλλά το θύμα. Π.χ. ένα μέρος από τα έξοδα για τη 
διατροφή της οικογένειας του φονευθέντος (αν αυτός ήταν ο κύριος τροφοδότης της 
οικογένειας) πρέπει να το αναλάβει η κοινωνία. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να γίνει δεκτό 
ότι, για κάθε έγκλημα που γίνεται, ολόκληρη η κοινωνία έχει ευθύνη στο μέτρο που δεν 
έχει αντιμετωπίσει τις αιτίες της εγκληματικότητας και στο μέτρο που δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει το έγκλημα και να προστατεύσει το θύμα. Θα πρέπει να 
γίνει δεκτό ότι υποχρέωση της κοινωνίας δεν είναι μόνο το να τιμωρήσει τον εγκληματία, 
όχι μόνο να τον εμποδίσει με κατασταλτικά μέτρα να διαπράξει έγκλημα, αλλά και, 
προπάντων, να εξαλείψει, όσο γίνεται τα αίτια της εγκληματικότητας.  

Ένας φόνος σε «βρασμό ψυχής» είναι μάλλον απίθανο να επαναληφθεί, αφού ο 
«βρασμός ψυχής» δεν γίνεται κάθε μέρα. Τις περισσότερες φορές όμως όποιος έκανε ένα 
έγκλημα, ένα φόνο, μια ληστεία ή ο,τιδήποτε άλλο, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να 
διαπράξει παρόμοιο έγκλημα στο μέλλον. Ούτε όμως είναι βέβαιο πως θα διαπράξει 
επόμενο έγκλημα ούτε είναι βέβαιο πως δεν θα το διαπράξει κάποιος άλλος που θα 
εγκληματήσει για πρώτη φορά. Επομένως το δεύτερο νόημα της ποινής είναι περιορισμός 
του ενόχου, για να προστατευθεί η κοινωνία. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος γι΄ αυτό το 
σκοπό είναι βέβαια η εκτέλεσή του. Σχεδόν το ίδιο αποτελεσματική είναι η ισόβια 
φυλάκισή του, με τον όρο ότι «όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια», όπως έλεγε ο 
Κων/νος Καραμανλής. Ή, επιεικέστερα, περιορισμός του ώσπου να υπάρχει τεκμηρίωση 
ότι έχει σωφρονισθεί.  

 Είμαι αντίθετος στη θανατική ποινή για ποικίλους λόγους. Πρώτο, διότι 
δογματικά θεωρώ ότι δεν έχει το ηθικό κύρος η κοινωνία να απαγορεύει το φόνο, όταν η 
ίδια τον εφαρμόζει. Κανένας, ούτε η κοινωνία, δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί ανθρώπινη 
ζωή, παρά μόνο για άμυνα, μια κατάσταση δηλαδή όπου, αν ο δράστης δεν σκότωνε, ο 
φόνος δεν θα είχε αποφευχθεί, μόνο που νεκρός θα ήταν αυτός και όχι ο άδικα 
επιτιθέμενος. Ένα δικαστήριο που κρίνει τον ένοχο δεν μπορεί να επικαλεσθεί άμυνα για 
να τον καταδικάσει σε θάνατο. Η άμυνα προαπαιτεί η επίθεση να είναι παρούσα και 
άδικη. Στο δικαστήριο όμως η βία του δράστη μπορεί να ήταν άδικη, αλλά όχι πια 
παρούσα την ώρα που αυτός δικάζεται ή την ώρα που εκτελείται. Εξάλλου, η σωστή 
άμυνα προλαβαίνει τα αποτελέσματα της άδικης βίας. Όταν όμως δικάζεται ο δράστης, η 
βία του έχει ήδη συντελεσθεί, δεν προλαβαίνεται. Δεύτερο, η πιθανότητα λάθους στην 
ανθρώπινη κρίση είναι υπαρκτή. Πασίγνωστες είναι οι περιπτώσεις όπου μετά την 
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εκτέλεση του κατηγορουμένου αποδείχθηκε ότι άλλος ήταν ο ένοχος. Η εκτέλεση ενός 
αθώου από την κοινωνία είναι έγκλημα μεγαλύτερο από τη μη εκτέλεση ενός ενόχου: 
είναι φόνος «εν ψυχρώ», με προμελέτη. Τρίτο, η εκτέλεση του δράστη είναι αντίθετη 
στον πρώτο σκοπό της ποινής που έθεσα. Πρέπει να αποκαταστήσει, όσο γίνεται, τη 
ζημιά που έκανε, π.χ.  εργαζόμενος. Αν όμως έχει εκτελεσθεί, δεν μπορεί βέβαια να 
επωμισθεί αυτός την αποκατάσταση της ζημιάς. Τέλος, ποτέ δεν αποδείχθηκε αξιόπιστα 
ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής μειώνει την εγκληματικότητα. Ίσως διότι ο φόβος 
της θανατικής ποινής δεν αποτρέπει τον υποψήφιο φονιά από την πράξη του⋅ μάλλον τον 
προτρέπει, όταν τη διαπράττει, να παίρνει τα μέτρα του ώστε να μη συλληφθεί ή, αν 
συλληφθεί, να μην είναι δυνατή η απόδειξη της ενοχής του. Στην Ευρώπη, έχει 
καταργηθεί η θανατική ποινή, αλλά η εγκληματικότητα είναι πέντε φορές κάτω από τις 
ΗΠΑ, όπου σε πολλές πολιτείες συνεχίζονται οι εκτελέσεις. Ας μην ξεχνάμε: ποτέ δεν 
τιμωρείται ο ένοχος⋅⋅⋅⋅ τιμωρείται αυτός που αποδείχθηκε ένοχος! Κάποιοι θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν πως το αίμα ξεπλένεται μόνο με αίμα. Με τη λογική της 
βεντέτας. Η βία όμως γεννά βία. Και η εκτέλεση του φονιά είναι άλλος ένας φόνος που 
αποτελεί ένα κρίκο στην αλυσίδα των φόνων που διαιωνίζονται. Και η εκτέλεση ενός 
εγκληματία ξεπλένεται από τους δικούς του που μένουν ζωντανοί με βία κατά της 
κοινωνίας. 

Η σχέση παραβατικότητας και ποινής δεν είναι σαφής. Κάποιες στατιστικές έχουν 
δείξει ότι μια εκτέλεση θανατοποινίτη μειώνει για ένα διάστημα τις ανθρωποκτονίες στη 
συγκεκριμένη πολιτεία, ενώ αυτές αυξάνονται τα επόμενα χρόνια44, μολονότι η θανατική 
ποινή εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι αποτρέπει την 
εγκληματικότητα η εκτέλεση, όχι όμως η θανατική ποινή. Από την άλλη, οι 
ανθρωποκτονίες σε πολιτείες και χώρες όπου δεν υπάρχει θανατική ποινή είναι λιγότερες 
από εκείνες, όπου υπάρχει45. Αν σε περιοχές που υπάρχει θανατική ποινή είναι αυξημένη 
η εγκληματικότητα, δεν είναι σαφές αν η θανατική ποινή έχει επιβληθεί επειδή η 
εγκληματικότητα είναι αυξημένη ή, αντίθετα, διότι η ίδια η θανατική ποινή 
μακροπρόθεσμα προτρέπει σε εγκληματικότητα. Η Αμερική, και όχι μόνο, υποφέρει 
συχνά από επεισόδια μαζικών φόνων από ψυχικά διαταραγμένους πολίτες, αλλά και από 
οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Μια λύση είναι η αυστηρή απαγόρευση της 
οπλοκατοχής. Ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο δεν αποκλείεται να φονεύσει κάποιον, 
όμως δεν θα μπορεί να δημιουργήσει εκατόμβες νεκρών. Από την άλλη, το ίδιο αυτό 
γεγονός είναι προτροπή για να διαθέτουν όπλα όλοι οι πολίτες, ώστε, αν δεχθούν επίθεση 
από τέτοιο άτομο, να μπορούν να αμυνθούν. Φυσικά, μια τέτοια λογική δεν προστατεύει 
π.χ. τα παιδιά ενός σχολείου ούτε εμπόδισε την εκατόμβη της 11ης Σεπτεμβρίου. Για την 
κρίσιμη νηφάλια απόφαση παρεμβαίνουν τα συμφέροντα των οπλοκατασκευαστών και 
εμπόρων. Και επικαλούνται επιχειρήματα όπως ότι, αν οι πλειονότητα των πολιτών έχουν 
όπλα, είναι απίθανο να επιβάλει κάποιος παράφρονας ηγέτης κάποιου είδους τυραννία, 
διότι θα τον αντιμετωπίσουν οι ένοπλοι πολίτες. Φυσικά, αν ο παράφρονας ηγέτης είναι 
αρχηγός μιας καλά οργανωμένης και εξοπλισμένης ομάδας, η οπλοκατοχή των πολιτών 
δεν τους σώζει. Το γεγονός παραμένει ότι κάποιος παράφρονας είναι πιο ακίνδυνος 
όταν είναι άοπλος παρά αν είναι οπλισμένος.  

Η ποινή μπορεί να βοηθήσει να μην επαναληφθεί ένα έγκλημα. Η ποινή είναι 
δυσάρεστη. Εφόσον γίνεται σα συνέπεια μιας πράξης, η γένεση της παράστασης μιας 
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παρανομίας προβάλλει, σαν από εξαρτημένο αντανακλαστικό, την παράσταση της 
ποινής, που δρα αποτρεπτικά. Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά σχηματίζονται πιο εύκολα, 
όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ των ερεθισμάτων είναι πολύ βραχύ.  Όσο πιο στενά, 
χρονικά αμέσως, επιβάλλεται η ποινή, τόσο ισχυρότερη είναι η αποτρεπτική της ισχύς. 
Γι΄ αυτό, το αυτόφωρο είναι πιο αποτελεσματικό σωφρονιστικό μέσο από άλλες μορφές 
απονομής δικαιοσύνης. Η ταχύτητα επέμβασης της αστυνομίας είναι κρίσιμη γι΄ αυτό το 
σκοπό. Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, της αφαιρεί μεγάλο μέρος από τη 
σωφρονιστική της αξία.  

Δεν είμαι πολύ θιασώτης της ιδέας του παραδειγματισμού. Δεν βλέπω τι είδους 
δικαιοσύνη είναι αυτή, όταν τιμωρεί κάποιον αυστηρά για ένα έγκλημα που ίσως θα 
εκτελέσει κάποιος άλλος στο μέλλον.  

Η ποινή γενικά είναι συζητήσιμο πόσο πραγματικά σωφρονίζει. Όταν έγινε 
πρόσφατα στη Βρετανία ο νόμος για την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων κατά την 
οδήγηση, δόθηκε μια περίοδος χάριτος 3 μηνών, στην οποία γίνονταν απλά παρατηρήσεις 
στους παραβάτες. Μετά απ΄ αυτή την περίοδο, άρχισαν να επιβάλλονται τσουχτερά 
πρόστιμα στους παραβάτες. Κάποιοι μέτρησαν τις παραβάσεις στην περίοδο χάριτος και 
έπειτα στη περίοδο των προστίμων. Η διαφορά ήταν ασήμαντη. Ενδέχεται βέβαια, αν 
γίνουν τα πρόστιμα πολύ πιο τσουχτερά, να μειωθούν ουσιαστικά οι παραβάσεις. Μπορεί 
όμως, αντίθετα, να αποτελέσουν κίνητρο για δωροδοκία των τροχαίων. Γενικά, επικρατεί 
η άποψη πως, αν γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, οι νόμοι θα γίνονται περισσότερο 
σεβαστοί. Και αυτό βέβαια δεν αποκλείεται να ισχύει ως ένα βαθμό. Ωστόσο, η 
παράβαση του νόμου γίνεται από κάποια κίνητρα. Κι αν αυτά τα κίνητρα είναι ισχυρά, 
τότε ο υποψήφιος παραβάτης θα νοιάζεται περισσότερο να μη συλληφθεί και τιμωρηθεί 
κάνοντας την παράβαση, παρά να μην την κάνει. Αν μάλιστα η ποινή γίνει παράλογα 
αυστηρή, ενδέχεται η παράβαση να αρχίσει να θεωρείται παλικαριά, «μαγκιά», έτσι που η 
ύπαρξη ποινής γίνεται κίνητρο για παράβαση μάλλον παρά για αποτροπή της. Η ιστορική 
μνήμη και η λαϊκή μυθολογία μας περηφανεύονται για τους «κλέφτες» και τους ληστές, 
από το Ρομπέν των Δασών ως τον Κατσαντώνη και το Νταβέλη. «Της φυλακής τα σίδερα 
είναι για τους λεβέντες». Η πολύ αυστηρή ποινή ενδέχεται στην πράξη όχι μόνο να μην 
περιορίζει την παραβατικότητα, αλλά, αντίθετα, να την αυξάνει, όπως η ποτοαπαγόρευση 
στην Αμερική έκανε να φουντώσει η εγκληματικότητα. Πιο πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι 
η επιδίκαση υπέρογκων ποσών σε θύματα ιατρικής αμέλειας σε μια πολιτεία στην 
Αμερική όχι μόνο δεν βελτίωσε την παροχή υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς, αλλά 
και υποβάθμισε σημαντικά το επίπεδό της, καθώς οι ιατροί επικεντρώνονταν στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση των εναντίον τους αγωγών μάλλον, παρά στην καταπολέμηση 
των νόσων. Πιο σημαντικό από την αυστηρότητα των ποινών είναι, πιστεύω, η 
επαρκής εποπτεία και αξιολόγηση, έστω και χωρίς ποινή, έτσι που να ξέρει καθένας 
ότι οι πιθανότητες να μη συλληφθεί και να μην αποδειχθεί η ενοχή του είναι ελάχιστες. 
Οι ποινές για να αποφεύγονται παραβάσεις ασφαλώς πρέπει να επιβάλλονται, αλλά η 
επιβολή τους πρέπει να συνοδεύεται από τρόπους για ικανοποίηση των αναγκών που 
αποτελούν κίνητρα για την παράβαση (καθώς βέβαια και από κατάλληλη γνωστοποίηση 
και εκπαίδευση του κοινού στην μη παραβατική συμπεριφορά, η αποφυγή γκετοποίησης 
των συστηματικών παραβατών κλπ). Γενικά, η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται ταχέως, 
όπως στο αυτόφωρο, και να είναι ορθή, χωρίς υπερβολική αυστηρότητα ή επιείκεια.  
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Οι δικαστικές αποφάσεις στηρίζονται σε τεκμήρια και μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες 
στηρίζονται στον όρκο. Αυτή είναι μεγάλη υποκρισία, που υποτίθεται πως πιέζει το 
μάρτυρα να πει την αλήθεια σε ό,τι ερωτηθεί. Ο όρκος, και μάλιστα στο Ευαγγέλιο, 
πρέπει, φυσικά, να καταργηθεί. Είναι εντελώς παράλογος. Επιμένει σε μια ξενόφερτη 
παράδοση που καταλύει τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μας υποχρεώνει να 
ορκιζόμαστε με το χέρι στο Ευαγγέλιο, που ρητά απαγορεύει τον όρκο! «Ἐγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν μὴ  ὁμόσαι ὃλως»46. Όσο για την εικόνα του Χριστού ή του Θεού στα δικαστήρια, 
(το ίδιο και στα δημόσια καταστήματα και στα σχολεία), και πάλι είναι αντίθετη στον 
Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἲδωλον…»47 (Έξοδ, 20, 4). Αν 
θέλουμε να υπενθυμίζουμε στους κρίνοντες και στους κρινομένους συμβολικά κάποια 
δύναμη πάνω από τα ανθρώπινα στα δικαστήρια, η εικόνα ενός πελώριου οφθαλμού, 
ενδεχομένως με την επιγραφή «Ἒστι δίκης ὀφθαλμὸς ὃς τὰ πάνθ΄ ὁρᾷ» (Μένανδρος), 
θα ήταν πιο σωστή.   

Αξιολόγηση και σωφρονισμός  

Η αξιολόγηση48 που αναφέρθηκε πιο πάνω είναι δυσάρεστη εμπειρία. Όταν με εξετάζει 
κάποιος, είτε δάσκαλός είτε γιατρός είτε εργοδότης μου είτε το ακροατήριό μου καθώς 
αρχίζω μια διάλεξη, η καρδιά μου χτυπά γρήγορα, γίνομαι κάτωχρος, οι παλάμες μου 
ιδρώνουν. Κι ωστόσο, φαίνεται πως τίποτε δε γίνεται σωστά χωρίς αξιολόγηση. Ακόμη κι 
ο ίδιος ο Θεός, δεν εμπιστεύθηκε την παντοδυναμία Του. Αξιολόγησε το έργο 
Του: «Εἶπεν ὁ Θεὸς Γεννηθήτω φῶς. Καὶ εγένετο φῶς. Καὶ εἶδεν ὁΘεός τὸ φῶς ὃτι καλὸν 

49». 

Η λήψη οποιασδήποτε απόφασης χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση, είναι τυραννία 
(ή φασισμός). Τυραννία όμως είναι και όταν η αξιολόγηση δεν γίνεται σωστά, οπότε 
οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις. 

Η τέλεση έργου έχει επιτελικό και εκτελεστικό μέρος. Το επιτελικό γίνεται 
ερήμην του αντικειμένου του, το εκτελεστικό σε επαφή με αυτό. Το επιτελικό 
περιλαμβάνει τη διατύπωση του σκοπού, τον προγραμματισμό της τέλεσης και της 
αξιολόγησης. Το εκτελεστικό περιλαμβάνει την εφαρμογή προγράμματος και 
αξιολόγησης. Σε ένα κράτος, το επιτελικό μέρος γίνεται κυρίως από το ίδιο, ενώ το 
εκτελεστικό κυρίως από ιδιώτες, αν και ο διαχωρισμός δεν είναι πάντοτε σαφής. 

Η αξιολόγηση αφορά κανονικά στο έργο που συντελέστηκε, αν έγινε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του σκοπού που είχε τεθεί. Κι αυτές οφείλουν να έχουν διατυπωθεί με 
απόλυτη σαφήνεια, αντικειμενικά αντιληπτή από όλους. Ο εκτελεστής κρίνεται από το 
έργο του. Για παράδειγμα, όταν αξιολογoύνται ένας ιατρός, ένας δικαστής, ένας 
δάσκαλος, ο καλύτερος τρόπος είναι να εξετάζεται αν στους αρρώστους του γιατρού 
εφαρμόσθηκε η αγωγή που έπρεπε, αν οι δικαζόμενοι αντιμετωπίσθηκαν σύμφωνα με 
τους νόμους, αν οι μαθητές του δασκάλου έμαθαν να κάνουν ό,τι είχε προδιαγραφεί ότι 
έπρεπε να μάθουν. ΔΕΝ αξιολογείται ο ιατρός από τις γνώσεις που έχει, ο δικαστής από 
τους νόμους που ξέρει, ο δάσκαλος από τα ελληνικά, τα μαθηματικά, τη φυσική που 
γνωρίζει. Αυτά αξιολογήθηκαν όταν πρωτοανέλαβε τις ευθύνες του ρόλου του. 
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Η αξιολόγηση οδηγεί σε πολλών ειδών αποφάσεις. Πρώτα αναθεώρηση του 
επιτελικού μέρους. Μήπως οι σκοποί που τέθηκαν ήταν ανέφικτοι (π.χ. έλλειψη 
κατάλληλων πόρων); Μήπως η μέθοδος για την επιδίωξή τους ήταν ακατάλληλη (π.χ. 
εμφάνιση απρόβλεπτων παρενεργειών); Δεύτερο, αξιολόγηση των εκτελεστών. Έχει δύο 
σκοπούς. Αν δεν έχουν την αναμενόμενη επιτυχία (π.χ. κάποιος πετυχαίνει πολύ κάτω 
από το μέσον όρο των άλλων), θα εξετασθούν οι ειδικές συνθήκες. Για παράδειγμα, 
μήπως οι πελάτες του συγκεκριμένου γιατρού είναι κατά τύχην πολύ ηλικιωμένοι;Μήπως 
ο δάσκαλος έχει στο σχολείο του πολλούς αλλόγλωσσους; Μήπως, εξάλλου, κάνει 
κάποιο συστηματικό σφάλμα ο αξιολογούμενος, οπότε του υποδεικνύεται, ώστε να το 
διορθώσει; Η απόρριψη του αξιολογούμενου (δεύτερος σκοπός της αξιολόγησης), για 
προστασία του κοινού, είναι ακραία, συνήθως μετά από αλλεπάλληλες αρνητικές 
αξιολογήσεις. Προφανώς, ο πρώτος, που πρέπει να μάθει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 
αξιολόγησης είναι ο ίδιος ο αξιολογούμενος. Αν η αξιολόγηση γίνεται για καθαρά 
παιδευτικούς σκοπούς, χωρίς ποινικές συνέπειες, μπορεί να γίνεται ανώνυμα. Κάθε 
αξιολογούμενος έχει τον κωδικό αριθμό του, μαθαίνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησής 
του, καθώς και το μέσο όρο όλων των αξιολογούμενων και συμμορφώνεται ανάλογα. Ο 
αξιολογητής από την άλλη, γνωρίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων. Έτσι 
πληροφορείται ο ίδιος αν γίνεται σωστά η δουλειά και προσπαθεί να βρει αν κάτι δεν πάει 
καλά και το διορθώνει. 

Η άρνηση αξιολόγησης δεν έχει δικαιολογία. Είτε για αξιολόγηση ατόμων 
πρόκειται είτε κρατών. Από την άλλη, η άρνηση του αξιολογητή να αναθεωρήσει το 
επιτελικό του σχέδιο, αν η αξιολόγηση δείχνει πως ο επιτελικά τεθειμένος σκοπός είναι 
ανέφικτος ή ο προγραμματισμός ήταν λανθασμένος, επίσης δεν έχει λογική δικαιολογία. 
Είναι όπως όταν ο γιατρός διαπιστώσει ότι η αγωγή που εφαρμόζει είναι αλυσιτελής ή και 
επικίνδυνη, την αναθεωρεί. 

Ο αξιολογούμενος επιτελεί κάποιο έργο. Η σωστή αξιολόγηση μπορεί να 
αποτελέσει κίνητρο. Για τα κίνητρα έχομε μιλήσει ήδη (βλ/ Σκοπός).               

Στη δημοκρατία έχει γίνει δεκτό ότι η βούληση του 50%+1 των πολιτών αποτελεί 
τη βούληση του συνόλου. Η δημοκρατία έχει πολλά προβλήματα, όπως π.χ. ποιοι είναι οι 
πολίτες που ψηφίζουν. Δούλοι, γυναίκες και μέτοικοι δεν ψήφιζαν στην αρχαία Αθήνα, 
ενώ ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να αποφασισθεί από ποια 
ηλικία κι έπειτα μπορεί κάποιος να είναι πολίτης και να ψηφίζει. Προσωπικά έχω δώσει 
τη δική μου απάντηση στο «Προσκλητήριο των Ελλήνων» (βλ. Εξέλιξη της Κοινωνίας 
και Δημογραφία). Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα, όπως είναι η βραδύτητα στη λήψη 
αποφάσεων, προκύπτει το σοβαρό μειονέκτημα των ορίων της δημοκρατίας. Για 
παράδειγμα, τι θα γίνει αν η πλειοψηφία (50%+1) αποφασίσει να εκτελεσθεί η μειοψηφία 
(50%-1); Κι αν αυτό ηχεί παράλογο, πού είναι η διαχωριστική γραμμή; Έχει δικαίωμα 
π.χ. η κοινωνία ολόκληρη πλην ενός να αποφασίσει την τιμωρία (π.χ. εκτέλεση) του ενός; 
Πιο ρεαλιστικά, είναι δυνατό να απαιτήσει η πλειοψηφία να πληρώνει φόρους η 
μειοψηφία; Είναι προφανές ότι κάθε μέλος ξεχωριστά της κοινωνίας έχει κάποια 
δικαιώματα που δεν μπορεί να τα καταργήσει η δημοκρατική πλειοψηφία. Ποινή μπορεί 
να επιβληθεί σε κάποιον, μόνον ύστερα από επαρκή δικαιολόγηση από νόμιμους κριτές. 
Στις ευνομούμενες πολιτείες υπάρχει το Σύνταγμα, που ορίζει τα όρια της δημοκρατίας. 
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Υπάρχουν ακόμη τρεις ανεξάρτητες εξουσίες, η εκτελεστική (κυβέρνηση), η βουλή και η 
δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που η βουλή ψήφισε μια πρόταση της κυβέρνησης, αυτή δεν 
δικαιούται να την παραβιάσει. Αντίθετα, είναι υποχρεωμένη να την εφαρμόσει. 
Παράλληλα, μόνον η δικαιοσύνη, ούτε η κυβέρνηση ούτε η βουλή, δικαιούται να 
αποφασίζει αν παραβιάσθηκε ένας νόμος. Αυτό ισχύει βέβαια μόνον εφόσον οι τρεις 
εξουσίες είναι πραγματικά, όχι μόνο στα χαρτιά, ανεξάρτητες. Φυσικά, το Σύνταγμα 
μπορεί κι αυτό να αλλάξει, με δημοκρατικές διαδικασίες, που τις ορίζει το ίδιο το 
Σύνταγμα. Ο κίνδυνος της αυτονομίας του Συντάγματος αντιμετωπίζεται με το 
ακροτελεύτιο άρθρο του: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό 
των Ελλήνων». Χωρίς αυτό το άρθρο, αν κάποιο άρθρο στο Σύνταγμα αποδεικνύεται 
στην πράξη ότι δεν είναι σωστό, ενώ το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει την αλλαγή του, 
κάθε προσπάθεια αλλαγής προς τη σωστή κατεύθυνση θα θεωρούνταν άδικη. Στη γνήσια 
δημοκρατία όμως ο λαός είναι ο μόνος κυρίαρχος. Γι΄ αυτό το σκοπό άλλωστε υπάρχουν 
τα δημοψηφίσματα.  

 
Η κοινωνία οφείλει να προστατεύει ενεργά τα δικαιώματα της μειοψηφίας, των 

μειονοτήτων, εκείνων που μπορεί να μην έχουν καν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Το ίδιο το 
Σύνταγμα οφείλει να ορίζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως των μεταναστών, 
προσφύγων κλπ (μετοίκων). Μια ευνομούμενη πολιτεία αναγνωρίζει κάποια στοιχειώδη 
δικαιώματα που έχει κάθε άνθρωπος, πολίτης ή όχι, άνδρας ή γυναίκα, ενήλικος ή 
ανήλικος, ελεύθερος ή κατάδικος, γηγενής ή αλλοδαπός κλπ. Οφείλει το κράτος να 
προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. Η φυσική τάση που έχομε όλοι μας είναι να 
αποδίδουμε στο κάθε άτομο τις ιδιότητες που κατά μέσον όρο έχει η ομάδα στην οποίαν 
εντάσσομε αυτό το άτομο. Έτσι: «Τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται από μετανάστες∙ οι 
μετανάστες είναι επομένως εγκληματίες∙ σε ένα έγκλημα, από τους υπόπτους, ο ένας είναι 
μετανάστης∙ εκ προποιμίου αυτός είναι, επομένως, ο δράστης του εγκλήματος». Αυτού του 
είδους η σκέψη είναι ευρύτατα διαδεδομένη (αν και κανένας δεν δέχεται ότι την 
υιοοθετεί) και άκρως επικίνδυνη. Και δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι – πολύ 
περισσότερο δεν μπορούμε να συμφωνούμε υποσυνείδητα. Λέει ο Μπρεχτ: «Στην αρχή 
δίωκαν τους τσιγγάνους. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να τους υπερασπιστώ∙ δεν είμαι 
τσιγγάνος. Ύστερα, δίωκαν τους Εβραίους. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να τους 
υπερασπιστώ∙ δεν είμαι Εβραίος. Ύστερα δίωξαν εμένα. Αλλά δεν είχε μείνει πια κανένας 
να υπερασπιστεί εμένα». Η ξενοφοβία με το συνοδό ρατσισμό είναι μια από τις πιο βαριές 
ψυχικές ασθένειες μιας κοινωνίας. Είναι πολύ βαριά επιδημία, διότι τα συναισθήματα του 
ενός μεταδίδονται στους άλλους, παρακάμπτοντας την κρησάρα της λογικής, που δεν 
μπορεί να την ελέγξει, όπως σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορεί να ελεγχθεί η φοβία με 
λογικά επιχειρήματα. Ο Π. Μάρκαρης αποδίδει στον ήρωά του, τον αστυνομο Χαρίτο, τη 
φράση: «Δύο πράγματα σιχαίνομαι: το ρατσισμό και τους μαύρους!» 

Απέρριψα παραπάνω τη θανατική ποινή, για λόγους που ανέφερα. Υποκατάστατο 
είναι η απομόνωση του κακοποιού, η φυλάκισή του, χωρίς να μπορεί να δραπετεύσει. Το 
θέμα όμως δεν είναι απλό. Στη φυλακή συναναστρέφεται άλλους εγκληματίες και όλοι 
μαζί «αλληλεκπαιδεύονται» σε ποικίλα είδη εγκληματικότητας. «Το κάτεργο κάνει τον 
κατεργάρη», λέει ο Β. Ουγκώ. Η φυλακή θα μπορούσε να θεωρηθεί Ανώτατη Σχολή 
Εγκλήματος. Ο ένοχος κρατούμενος είναι συχνά βίαιο άτομο. Η κακομεταχείρισή του 
επομένως από τους φύλακες-σωφρονιστές του, ή και από τους συγκρατουμένους του, 
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μπορεί να έχει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά, καθώς όταν βγει από 
τη φυλακή θα αισθάνεται δικαιολογημένος να κάνει στους άλλους ό,τι έκαναν σ΄ αυτόν οι 
εντεταλμένοι της κοινωνίας φύλακές του ή ό,τι έμαθε στη φυλακή από τους φύλακες και 
τους συγκρατούμενούς του ότι μπορεί να προκαλεί οδύνη. Εξάλλου, υπάρχει και το 
σεξουαλικό πρόβλημα. Ο φυλακισμένος δεν στερείται μόνο την ελευθερία του, αλλά και 
τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις φυσιολογικές σεξουαλικές του ανάγκες (ίσως αυτός να 
είναι ο πιο σημαντικός περιορισμός της ελευθερίας του). Καθώς οι βιολογικές ανάγκες 
δεν αναστέλλονται, στη φυλακή μόνο με «μη φυσιολογικό» τρόπο έχει τη δυνατότητα να 
τις ικανοποιεί. Όχι μόνο δεν σωφρονίζεται, αλλά και εθίζεται σε ανώμαλες συμπεριφορές, 
που όχι σπάνια συνοδεύονται από βία. Ο σωφρονισμός με αρνητικά μέτρα για την κακή 
συμπεριφορά έχει κάποια λογική. Ωστόσο, ο κατάδικος που δεν δέχεται την ενοχή του 
εκλαμβάνει την αρνητική συμπεριφορά της κοινωνίας σαν μια άδικη επίθεσή της 
εναντίον του και μπορεί όταν βγει από τη φυλακή να θελήσει να πάρει την εκδίκησή του. 
Έτσι τουλάχιστον το ίδιο και περισσότερο σημαντικά είναι τα θετικά μέτρα για την καλή 
μεταστροφή των κρατουμένων. Στα θετικά μέτρα έχει περιληφθεί η άδεια εξόδου του 
φυλακισμένου. Δεν είμαι βέβαιος πως συμφωνώ. Η έξοδός του μπορεί να του επιτρέψει 
να ξανακάνει κάποια άδικη πράξη, αναιρεί δηλαδή τον ένα από τους κύριους λόγους που 
θεωρώ ότι πρέπει να επιβάλλεται περιορισμός, την προστασία της κοινωνίας. Εξάλλου, η 
έξοδος του κρατουμένου με άδεια είναι ισχυρός πειρασμός να μην επιστρέψει στη 
φυλακή, προσθέτοντας άλλη μια άδικη πράξη στο ποινικό μητρώο του. Αντί της άδειας 
εξόδου, θα έπρεπε, πιστεύω, να χορηγείται άδεια εισόδου στο χώρο του περιορισμού 
του των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, της συζύγου, των λοιπών μελών της 
οικογένειας, των φίλων. Θα μιλήσω γι΄ αυτό παρακάτω.  

Η εγκληματικότητα είναι ένα είδος «αρρώστιας» της κοινωνίας. Όπως σε μια 
αρρώστια, έχει σημασία βέβαια και μπορεί να είναι επείγουσα, η συμπτωματική 
αντιμετώπισή της, η καταστολή στο προκείμενο, αλλά πιο σημαντική είναι συνήθως η 
αντιμετώπιση των αιτίων της. Υπάρχουν κατηγορίες εγκλημάτων με πολλά κοινά, που 
μπορεί να σημαίνει πως έχουν κοινή αιτία. Για παράδειγμα, η τρομοκρατία. Φυσικά 
πρέπει να συλλαμβάνονται και τιμωρούνται οι τρομοκράτες. Με μόνα τα κατασταλτικά 
μέτρα όμως, μπορεί να εξαφανισθούν οι τρομοκράτες, αλλά η τρομοκρατία μένει∙ άλλοι 
τρομοκράτες θα πάρουν τη θέση τους, όσο δεν έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα 
αίτιά της. Ποια είναι τα αίτια της παραβατικότητας; Μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση 
και απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση. Μια αυτονόητη αιτία της όμως είναι η κοινωνική 
ανισότητα. Γενικότερα, η παρανομία καραδοκεί κάθε φορά που η νομιμότητα δεν 
ικανοποιεί νόμιμες και φυσιολογικές ανάγκες.  

Προσωπικά με ενδιαφέρει λιγότερο το ποιος φταίει και περισσότερο το τι φταίει. 
Με ενδιαφέρει ακόμη λιγότερο να τιμωρηθεί ο φταίχτης και περισσότερο να 
αποκατασταθεί η κοινωνική βλάβη που συντελέσθηκε από την παράβαση. Περισσότερο 
και από το να τιμωρηθούν οι ληστές και οι φοροφυγάδες με ενδιαφέρει να επιστρέψουν 
στην κοινωνία τα ποσά που της στέρησαν. Παρόλα τα παραπάνω, η παραβατικότητα δεν 
είναι δυνατό να εξαλειφθεί πλήρως. Αναφέρθηκε ήδη πως υπάρχουν κοινωνικά αίτια 
παραβατικότητας, αλλά και ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας του καθενός. Ακόμη και 
σε μια ιδανική κοινωνία, είναι αδύνατο να αποφευχθούν κάποιες παράνομες πράξεις. Πώς 
πρέπει να αντιμετωπίζονται όταν έχουν συντελεσθεί; 
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Πρώτο, πρέπει να συλλάβει η αστυνομία τον ύποπτο. Ωστόσο, κύριο έργο της 
αστυνομίας δεν είναι να συλλάβει τον ένοχο, αλλά να προστατέψει τον πολίτη. Αρκετές 
φορές, αν κληθεί η αστυνομία, καθυστερεί να πάει στην κλήση κι όταν φθάσει αφού έχει 
συντελεσθεί πια το αδίκημα, το καταγράφει και μπαίνει στη ρουτίνα της αναζήτησης του 
ενόχου. Η φυσική περιπολία των αστυνομικών σε κάθε στρατηγικό σημείο μιας πόλης 
μπορεί να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, καθώς βλέπει ο επίδοξος παραβάτης την 
αστυνομία κι αυτό μπορεί να συμπληρωθεί, αλλά όχι  να υποκατασταθεί με ορατές 
κάμερες ή με αστυνομικά οχήματα που τρέχουν εδώ και κει.  

Επόμενο βήμα είναι να δικασθεί ο ύποπτος. Αναφέρθηκε ήδη ότι όσο πιο σύντομα 
τελεσθεί η δίκη, τόσο πιο μεγάλη είναι η σωφρονιστική ισχύς της ποινής. Αναφέρθηκε 
επίσης ότι η κρίση έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, το βαθμό επιείκειας ή αυστηρότητας 
και τη διακριτική ικανότητά της. Η τελευταία έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Το 
κοινό απαιτεί την τιμωρία του ενόχου. Όσο πιο αποτρόπαιο είναι το έγκλημα που έχει 
συντελεσθεί, τόσο πιο έντονο είναι το κοινό αίσθημα που απαιτεί την αυστηρή τιμωρία 
κάποιου και αυτό μπορεί να γίνεται σε βάρος της τιμωρίας του πραγματικού ενόχου, 
όπως γίνεται συχνά σε ένα λιντσάρισμα. Η αυστηρή ποινή σε οποιονδήποτε ικανοποιεί το 
κοινό, μεταξύ των άλλων, και επειδή θεωρείται ότι δρα αποτρεπτικά, σαν 
παραδειγματισμός. Αν, ωστόσο, υπάρξει σφάλμα κρίσης, η καταδίκη του 
κατηγορουμένου αποτελεί δεύτερο ανατριχιαστικό έγκλημα και μάλιστα «εκ 
προμελέτης» της κοινωνίας, ενώ ο πραγματικός ένοχος κυκλοφορεί ελεύθερος, έτοιμος 
να διαπράξει κι άλλο έγκλημα.  

Στα ποινικά δικαστήρια η κλασική ποινή είναι η φυλάκιση. Κυρίως για να 
περιορισθεί ο ένοχος, ώστε να μην μπορεί να τελέσει άλλη αξιόποινη πράξη, με δεδομένο 
ότι η τέλεση παρανομίας θεωρείται ότι είναι πιο πιθανή από έναν που έχει ήδη τελέσει 
παρανομία, παρά από κάποιον με νόμιμο πρότερο βίο. Δεύτερος σκοπός είναι ο 
σωφρονισμός. Κάποτε ο κρατούμενος θα αποφυλακισθεί. Η ανάμνηση των στερήσεων 
της ελευθερίας του θα δράσει, ελπίζεται, αποτρεπτικά, ώστε να μην το ξανακάνει. Είναι 
όμως έτσι; Αναφέρθηκα ήδη σ΄ αυτό. Η φυλακή εκπαιδεύει τον κρατούμενο στο έγκλημα 
και τον γεμίζει μίσος για την κοινωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει; 

Ο βαρυποινίτης είναι συνήθως ένας άνθρωπος που στερήθηκε σ΄ όλη τη ζωή του 
την αγάπη. Αυτή την αγάπη θα πρέπει να του προσφέρει το «σωφρονιστικό» περιβάλλον 
που τον περιορίζει. Θυμίζω ότι η αγάπη δεν είναι συνώνυμη με την επιείκεια. Ούτε 
φυσικά με την αυστηρότητα. Αγάπη σημαίνει βασικά ταύτιση. Μπορώ να φαντασθώ έναν 
τόπο που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια έναντι μιας δραπέτευσης, όπως είναι 
ένα νησί. Αυτό εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό την ασφάλεια της κοινωνίας. Στα 
πλαίσια αυτού του περιορισμού θα πρέπει να είναι ελεύθερη η είσοδος και η διαμονή των 
ανθρώπων του περιβάλλοντος του κρατουμένου, της οικογένειάς του, των φίλων του κλπ. 
Με επιτήρηση βέβαια, σαν αυτή περίπου που γίνεται στα αεροδρόμια ή και μεγαλύτερη. 
Και φυσικά, ελεύθερη είσοδος σε δικηγόρους, δημοσιογράφους κλπ, πάντοτε με την 
αναγκαία επιτήρηση. Σ΄ έναν τέτοιο χώρο, θα μπορεί ο κρατούμενος να ζει σε δικό του 
σπιτάκι με την οικογένειά του, να εργάζεται σε κάποιες βιοτεχνίες που πρέπει να 
αναπτυχθούν (μια αυτονόητη δουλειά είναι εκείνη της συντήρησης των εγκαταστάσεων 
του χώρου). Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι, εκτός από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, 
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και γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, ιερείς, κλπ. Με κέντρο υγείας και κέντρο 
απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Κι ακόμη επαγγελματικές σχολές, όπως για 
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, μπογιατζήδες, πατωματζήδες, κομωτές, 
μόδιστρους, μαγείρους και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου. Και φυσικά για 
μουσική, ζωγραφική, γλυπτική κλπ. Στα πλαίσια των εγκαταστάσεων θα πρέπει να 
υπάρχουν σημαντικές ελευθερίες, πάντα βέβαια κάτω από επιτήρηση. Η μικροκοινωνία 
θα πρέπει να δείχνει την αγάπη της στον κρατούμενο, να συμμερίζεται τα προσωπικά 
χαρμόσυνα και τα θλιβερά γεγονότα που τον αφορούν. Η διέξοδος της τέχνης μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, με συμμετοχή των κρατουμένων σε μουσικές εκδηλώσεις και 
θέατρο, σε εκθέσεις εικαστικών τεχνών κλπ. Η διέξοδος των αθλοπαιδιών μπορεί να έχει 
ιδιαίτερη αξία σε κέντρα απεξάρτησης, αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη πνεύματος 
συνεργασίας και άμιλλας. Ο διευθυντής ενός τέτοιου σωφρονιστικού χώρου θα πρέπει 
βέβαια να έχει το δικαίωμα κάποιας ποινής του παραβάτη του εσωτερικού κανονισμού, 
όπως πλήρη απομόνωση για συγκεκριμένο βραχύ διάστημα (για παραπάνω θα χρειάζεται 
ενδεχομένως εισαγγελέας).  

Το τελευταίο που θέλω να συζητήσω σχετικά με τη σωφρονιστική διαδικασία 
είναι το μετά. Μετά την αποφυλάκιση. Όταν οφείλω σε κάποιον χρήματα ή ο,τιδήποτε 
άλλο, μόλις αποδώσω την οφειλή μου είμαι «κύριος», δεν οφείλω πια τίποτε. Ο ένοχος 
που έκτισε την ποινή του θεωρητικά δεν οφείλει πια τίποτε στην κοινωνία. Πρέπει να 
πιάσει κάπου δουλειά για να ζήσει. Εσείς τον παίρνετε υπάλληλο ή εργάτη στην 
επιχείρησή σας; Το κράτος προσλαμβάνει για υπάλληλο κάποιον με μουτζουρωμένο 
ποινικό μητρώο; Τις περισσότερες φορές η ειλικρινής απάντηση είναι «όχι!». Τι 
περιθώρια αφήνομε με το «όχι» μας σ΄ αυτό τον άνθρωπο; Πρέπει να ζήσει βέβαια. Το 
πιο απλό – ή σχεδόν το μόνο – που μπορεί να κάνει, είναι να απευθυνθεί σε ένα 
συγκρατούμενό του που βγήκε από τη φυλακή κι έχει βρει τρόπο να επιβιώνει. Η 
επιχείρηση ενός πρώην κρατουμένου με υπαλλήλους πρώην κρατουμένους τις 
περισσότερες φορές βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας ή και πέρα απ΄ αυτά. Εδώ δεν 
έχει λόγο η δικαιοσύνη. Εμείς, μόνον εμείς, έχομε ρόλο. Έχει βέβαια κάποιο ρίσκο. Η 
άρνησή μας όμως να επανεντάξουμε τον εγκληματία που αποφυλακίσθηκε οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια σε οργάνωση του εγκλήματος και αύξηση της εγκληματικότητας. 
Μα αυτό επιδιώκομε; Πόση ενοχή έχομε όλοι μας για την εγκληματικότητα που 
εκδηλώνουν οι άλλοι; Μίλησα και παραπάνω για τις ευθύνες που έχει η κοινωνία στην 
τέλεση εγκλήματος από κάποιον. Ας το σκεφθούμε.  

Στο ελεύθερο ωράριό του ο καθένας επιτρέπεται να επιδιώκει τον προσωπικό 
σκοπό που έχει επιλέξει με ελεύθερη βούληση, αρκεί να μην περιορίζει την ελευθερία 
των άλλων. Οι επιλογές του όμως μπορεί να έχουν συνέπειες. Το ελεύθερο ωράριο είναι 
συνήθως καταναλωτικό. Ξοδεύει ο καθένας όσα θέλει για όποιο σκοπό επιλέγει. 
Περιορισμός του επομένως είναι το τι έσοδα έχει στο κοινωνικό του ωράριο (τις δαπάνες 
του αισθητού ωραρίου της αντιμετωπίζει, υποτίθεται, η κοινωνία). Ο σκοπός μπορεί να 
είναι μια δημιουργική ερασιτεχνία. Μπορεί να είναι μια καλλιτεχνική ή μια επιστημονική 
δημιουργία. Οι επαγγελματίες δεν καλοβλέπουν τη δραστηριότητα των ερασιτεχνών, 
όπως αναφέρθηκε (βλ. Ισότητα). Μπορεί όμως να είναι και καταστροφικός ο σκοπός. 
Μπορεί π.χ. να αφιερωθεί στη μέγιστη δυνατή απόλαυση της ηδονής, όπως μεγεθύνεται 
με τη χρήση ουσιών, που αναστέλλουν την αίσθηση του πόνου χωρίς να μειώνουν την 
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αίσθηση της ηδονής. Το τίμημα σ΄ αυτή την περίπτωση είναι βαρύ. Αναπτύσσονται 
εθισμός και εξάρτηση. Ή και μπορεί απλά να είναι επιδίωξη της ικανοποίησης μεγάλης 
ποικιλίας επιθυμιών, τυχαία αυξημένα καταναλωτικά έξοδα δηλαδή, περισσότερα από τα 
έσοδα που εξασφαλίζονται στο επαγγελματικό ωράριο. Οι συνέπειες είναι και πάλι 
καταστροφικές.  

Η κοινωνία ενδιαφέρεται για το πρόβλημα για πολλούς λόγους. Πρώτα, στο μέτρο 
που έχει ευθύνη να προστατεύει τα μέλη της, ακόμη και όταν είναι τα ίδια που απειλούν 
τον εαυτό τους. Έπειτα, διότι η παραβατική συμπεριφορά τους μπορεί να είναι 
μεταδοτική, παίρνοντας επιδημικές διαστάσεις. Και ακόμη, διότι τα ίδια τα μέτρα της 
κοινωνίας μπορεί να έχουν βαρύτατες συνέπειες. Η ποτοαπαγόρευση στην Αμερική 
αύξησε την εγκληματικότητα. Η απαγόρευση των εθιστικών ουσιών αυξάνει επίσης την 
εγκληματικότητα, προάγοντας το λαθρεμπόριό τους, ενώ αυξάνει τη θνησιμότητα των 
χρηστών λόγω νοθείας και τη νοσηρότητα όλου του πληθυσμού συμβάλλοντας στην 
εξάπλωση μεταδοτικών νοσημάτων, όπως το AIDS. Η χρήση μεθαδόνης σε ηρωινομανείς 
μείωσε σημαντικά τους θανάτους από AIDS και από νοθεία, αλλά δεν μείωσε τον αριθμό 
των εξαρτημένων. Ενδελεχής αντικειμενική μελέτη απαιτείται, ώστε να αντιμετωπισθούν 
τέτοια προβλήματα όχι μόνο ποινικά και θεραπευτικά, αλλά και αιτιολογικά και με 
μεγαλύτερη εποπτεία. Ποια είναι τα αίτια που ωθούν κάποιον στην εξάρτηση από 
ποικίλες ουσίες και πώς μπορεί να τα αντιμετωπίζει η κοινωνία; Το υποπτευόμαστε, αλλά 
δεν το ξέρομε. 

Ένα ερώτημα είναι ποιος απονέμει τη δικαιοσύνη. Στη μυθολογική αρχαιότητα, 
όπως και έως σήμερα σε περιορισμένο επίπεδο, οι στενοί συγγενείς του θύματος, τα 
παιδιά του ή αδέλφια του, θεωρούνται ότι πρέπει να απονείμουν τη δικαιοσύνη. Αυτή η 
αυτοδικία δημιουργεί έναν ατέρμονα κύκλο βίας, όπως στη βεντέτα. Στην αρχαιότητα 
τέλειωσε επίσημα η αυτοδικία, όταν ξαφνικά το ίδιο πρόσωπο, ο Ορέστης, ήταν μαζί 
τραγικό θύμα και θύτης. Κατέφυγε στην κοινωνία, στο δικαστήριο, στον Άρειο Πάγο. 
Από τότε κι έπειτα η απονομή δικαιοσύνης θεωρείται ότι είναι υποχρέωση της κοινωνίας. 
Μιας κοινωνίας που έχει έκταση όση το κράτος. Στις αρχαίες Αθήνες, η βουλή, 
εκλεγμένη με κλήρο, ήταν και οι δικαστές. Στην εποχή μας θεωρείται ότι το δικαστικό 
σώμα είναι μια εξουσία ανεξάρτητη και απόλυτα ισότιμη με τη νομοθετική. Καμιά 
οντότητα κάτω από το κράτος ή πάνω από το κράτος δεν δικαιούται να απονέμει 
δικαιοσύνη. Γι΄αυτούς τους λόγους ισχύει ο θεσμός των ενόρκων, που εκλέγονται με 
κλήρωση από τους πολίτες. Σήμερα η δικαιοσύνη δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητη. Ο 
δικαστής εξαρτάται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου που διορίζεται από τον 
Υπουργό. Η εν σειρά εξάρτηση μειώνει σημαντικά την ελευθερία, όπως λέγαμε (βλ. 
Κοινωνική Ελευθερία, εικ. 9). Μόνο το ορκωτό δικαστήριο έχει ανεξαρτησία από τις 
άλλες εξουσίες. Ίσως όμως οι άπειροι ένορκοι να είναι πιο επιρρεπείς στις πιέσεις της 
ανεπίσημης 4ης εξουσίας, των ΜΜΕ, ιδίως μετά την εμφάνιση του διαδικτύου με την 
έκταση των συχνά ανώνυμων καταγγελιών και γνωμών. Απαιτείται αυστηρός έλεγχος με 
νόμους και ποινές από τις τυπικές εξουσίες, όποτε παραβιάζονται οι κανόνες. Ειδήσεις 
του τύπου «Σήμερα απολογήθηκε ο τρομοκράτης», πριν να έχει καταλήξει η ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη αν αυτός είναι πραγματικά τρομοκράτης, πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά. 
Εξάλλου, για το ίδιο έγκλημα, ο φορέας εξουσίας δράστης (δικαστικός, υπουργός, κλπ) 
πρέπει να υφίσταται αυστηρότερη ποινή από τον κοινό πολίτη, αλλά και ο κατήγορός του 
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πρέπει να υφίσταται αυστηρότερη ποινή για συκοφαντική δυσφήμιση, αν αποδειχθεί η 
αθωότητα του φορέα εξουσίας. 

Η ανεπάρκεια της δικαιοσύνης μας που εκδηλώνεται κυρίως με μεγάλη 
καθυστέρηση της απονομής της είναι σοβαρό μειονέκτημα. Οφείλεται σε σημαντικό 
μέρος σε μια πολυπλοκη δικονομία, με αφάνταστη γραφειοκρατία. Οφείλεται όμως και 
στο ότι δεν υπάρχει επαρκής παιδεία για εξώδικη λύση των διαφορών σε απλές 
υποθέσεις. Η επίλυση των διαφορών π.χ. με τη βοήθεια δικηγόρων δίνει πλεονεκτήματα 
σ΄ αυτόν που μπορεί να πληρώσει πολλά στους δικηγόρους έναντι του φτωχού αντιδίκου 
του. Η πληρωμή του δικηγόρου από το συνδικαλιστικό όργανο του φτωχού θα ήταν ένας 
τρόπος προς την αποκατάσταση ισορροπίας. 

Δεν τέλειωσα όμως με τη δικαιοσύνη. Όσα ανέφερα αποτελούν μια αρνητική 
δικαιοσύνη. Η κοινωνία με τα δικαστήρια και την τιμωρία και/ή απομόνωση των 
παρανόμων, παίρνει αρνητική στάση έναντι εκείνων που διέπραξαν ακραίες αρνητικές 
πράξεις. Η κοινωνία όμως, πιστεύω, θα έπρεπε και να τηρήσει θετική στάση προς όσους 
διέπραξαν ιδιαίτερα θετικές πράξεις. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να τιμηθεί αυτός που με 
κίνδυνο της ζωής του έσωσε έναν άγνωστο που πνιγόταν ή που στη μακρά ζωή του 
πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία. Να συστηματοποιηθεί ο θεσμός, όπως 
ένας δήμαρχος δίνει το μετάλλιο της πόλης σε κάποιο εκλεκτό τέκνο της, ή όπως ο 
αρχηγός του κράτους απονέμει το Μεγαλόσταυρο.  

Οραματίζομαι λοιπόν πως, όπως υπάρχουν δικαστήρια, θα έπρεπε να υπάρχουν 
και «τιμητήρια». Αντί του εισαγγελέα, να υπάρχει ένας «εξαγγελέας» που θα 
τεκμηριώνει την ηρωική ή άλλη σημαντική θετική πράξη του κρινόμενου. Κι αντί του 
συνηγόρου, να υπάρχει ένας «αντήγορος» σαν το «δικηγόρο του διαβόλου». Ο 
«εξαγγελέας» θα πρέπει βέβαια να είναι της επιλογής του υποψηφίου, ενώ ο «αντήγορος» 
να ορίζεται από την κοινωνία. Οι τιμές θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικές, για 
παράδειγμα πενταετής ή ισόβια ή άλλης διάρκειας δωρεάν συμμετοχή σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις, θέατρα, συναυλίες κλπ ή, αλλιώς, δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας 
κλπ. Μαζί με κάποιου είδους βραβείο ή και «παράσημο», που επιδεικνύει την ανάδειξή 
του σε τιμώμενο πρόσωπο. Η έννοια είναι να δοθούν ευκαιρίες για καλύτερη προβολή 
του τιμημένου με την κοινωνία, ώστε να γίνεται διαρκής, αυτόματη διαφήμιση των 
ηρωικών ή και απλά θετικών πράξεων. Οι κρίσεις θα πρέπει πιστεύω να στηρίζονται σε 
εθιμικό δίκαιο. Να στηρίζονται δηλαδή περισσότερο σε ηθικούς κανόνες, παρά σε 
ψηφισμένους νόμους. Οι κριτές μπορούν να είναι ένορκοι, τυχαία επιλεγμένα μέλη της 
τοπικής κοινωνίας, ενώ ο Πρόεδρος του «Τιμητηρίου», ο «Εξαγγελέας» και ο 
«Αντηγόρος», να είναι νομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι, με επαγγελματική γνώση της 
διαδικασίας και της παράδοσης. Οι ειδήσεις στα μαζικά μέσα επικοινωνίας δεν θα 
παρουσιάζουν μ΄ αυτό τον τρόπο μόνο τη ζοφερή όψη της κοινωνίας, αλλά και τη ρόδινη, 
την όμορφη, όψη της, που ασφαλώς δεν λείπει, μόνο που δεν αποτελεί συνήθως 
«είδηση». Θα παρέχουν όχι μόνο αρνητικά, αλλά και θετικά πρότυπα για το κοινό.  

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει η χώρα μας το πρωτόγνωρο πρόβλημα της 
εγκληματικότητας των μεταναστών. Πραγματικά η εγκληματικότητα των μεταναστών 
(που δεν έχει ποτέ μετρηθεί αξιόπιστα) φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από των ντόπιων. 
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Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μετανάστες πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Η 
αστυνομία και τα δικαστήρια πρέπει να αντιμετωπίζουν τα εγκλήματα των μεταναστών 
σχολαστικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τα εγκλήματα των ντόπιων. Το πρόβλημα 
όμως δεν λύνεται μόνο με τα αστυνομικά μέτρα. Η πλειονότητα των μεταναστών 
προσφέρει πολύτιμο έργο στη χώρα μας. Το πρόβλημα «μετανάστες» πρέπει να 
αντιμετωπισθεί με εξαιρετικά υπεύθυνο, ρεαλιστικό και χωρίς προκαταλήψεις τρόπο. 
Ξανασυζητήσαμε το θέμα (βλ. Εξέλιξη της Κοινωνίας και Δημογραφία). 

Συνοψίζοντας, η αυστηρή ποινή δεν αντισταθμίζει την απουσία επαρκούς 
εποπτείας. Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο από την 
αυστηρότητας της ποινής. Η υπερβολικά αυστηρή ποινή, όπως και η υπερβολικά 
επιεικής, μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα. Η παράνομη πράξη γίνεται 
πιο δύσκολη και μπορεί να πουλιέται πανάκριβα αποφέροντας τεράστια οφέλη στον 
παραβάτη που διαφεύγει τη σύλληψη και επομένως την ποινή. Μπορεί ακόμη και να 
ηρωοποιήσει τον παράνομο. Οι αυστηρές ποινές συχνά απέτυχαν να μειώσουν την 
παραβατικότητα. Αντίθετα, πρόσθεσαν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Από όλα αυτά τα 
μέτρα λείπει το ουσιώδες: η αιτιολογική αντιμετώπιση. Ποια είναι η κοινωνική αιτία που 
οδηγεί στην καθεμιά κοινωνικά ανεπιθύμητη πράξη; Για ποιους κοινωνικούς λόγους 
οδηγείται ένας πολίτης στην παρανομία, στο φόνο, στη ληστεία, στην εμπορία και χρήση 
ναρκωτικών, στην τρομοκρατία, στη φοροδιαφυγή κλπ; Η κοινωνία πρέπει να ερευνήσει 
επιστημονικά αυτά τα αίτια και να λάβει τα ανάλογα μέτρα για την άρση τους, 
παράλληλα βέβαια με την ύπαρξη επαρκούς εποπτείας και την πρόβλεψη κατάλληλης 
ποινής. Η εκάστοτε εξουσία ωφελείται από τους υπάρχοντες νόμους που μπορεί να 
αποτελούν αιτία της παρανομίας και προτιμά την κατασταλτική αντιμετώπισή της αντί 
της αιτιολογικής. 

 

Ήθη και έθιμα.  

Η Επιστήμη, (κοινωνική είσοδος) η Ηθική (κοινωνική έξοδος) και η Τέχνη 
(κοινωνική συναισθηματική ισορροπια) συναπαρτίζουν ένα είδος αντανακλαστικού 
τόξου. Όπως για το Εγώ η Γνώση, η Βούληση, το Συναίσθημα. Οι εκδηλώσεις όμως του 
Εγώ δεν είναι μόνον αντανακλαστικές, αλλά και αυτόματες, χάρη στις ταλαντώσεις του 
που έχομε αναφέρει. Για τις ταλαντώσεις αυτές, ψυχολογικές και κοινωνικές, θα 
μιλήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. Επιπλέον, τα άτομα σχηματίζουν εξαρτημένα 
αντανακλαστικά, έτσι που ανταποκρίνονται σε ένα ερέθισμα σαν να είχε διεγερθεί ένας 
αισθητήρας, είσοδος ενός φυσικού αντανακλαστικού, ενώ αυτός ο αισθητήρας 
παρακάμπτεται. Αυτό γίνεται όταν επανειλημμένα εφαρμόζεται το ερέθισμα ταυτόχρονα 
ή αμέσως πριν από τη διέγερση του αισθητήρα. Αντίστοιχα στην κοινωνία σχηματίζονται 
τέτοια «εξαρτημένα αντανακλαστικά», τα ήθη και έθιμα ενός λαού. Τα εξαρτημένα 
αντανακλαστικά, όπως και τα έθιμα, διατηρούνται όταν έχει πάψει να υπάρχει πια το 
φυσικό ερέθισμα που χρειάσθηκε για να τα δημιουργήσει. 

Παράδειγμα. Από τότε που άρχισαν οι άνθρωποι να ανταλλάσσουν προϊόντα έγινε 
επιτακτική η ανάγκη να έχουν αντικειμενικές μονάδες ποικίλων μεγεθών. Για το μήκος 
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είχαν μονάδα ένα πόδι ή ένα δάκτυλο ή ένα πήχη ή μια οργιά (δηλαδή το ανάπτυγμα των 
χεριών απλωμένων στα πλάγια). Αυτές οι μονάδες βαθμιαία καθιερώθηκαν και 
προτυπώθηκαν. Έτσι, ένα προτυπωμένο «αγγλικό» πόδι σήμερα έχει μήκος περίπου 
30,48 cm∙ ο «δάκτυλος», (ίντσα), είναι το 1/12 του ποδιού (2,54 cm) και η γιάρδα είναι 3 
πόδια (91,44 cm). Για το βάρος υπήρχε η λίβρα (Pound, από το λατινικό libra pondo) που 
είναι 453 g, ενώ 14 ή 7 λίβρες κάνουν ένα λίθο (stone). Όλες αυτές οι μονάδες ήταν 
βολικές, επειδή όλοι είχαν πόδια, δάχτυλα κλπ, αλλά δεν ήταν ακριβείς, καθώς τα μέλη 
του ενός είχαν μέγεθος διαφορετικό από τα μέλη των άλλων. Κάποτε, υιοθετήθηκε το 
δεκαδικό σύστημα, επειδή έχομε δέκα δάκτυλα στα χέρια, που τα χρησιμοποιούμε  σαν 
τον πιο εύχρηστο κομπιούτορα, σαν τον άβακα, για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. 
Η καθιέρωση του δεκαδικού συστήματος στα μαθηματικά το έκανε το πιο εύχρηστο για 
όλες τις υποθέσεις μας, όπως για τη λύση προβλημάτων της φυσικής, του εμπορίου, της 
οικονομίας κλπ. Κάνομε π.χ. εύκολα υπολογισμούς, αφού ο πολλαπλασιασμός ή η 
διαίρεση των ποικίλων μονάδων με τη δεκάδα γίνεται με απλή μετακίνηση μιας 
υποδιαστολής. Κι όμως αυτή η απλούστευση, που καθιερώθηκε και συμφωνήθηκε εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, δεν έχει εκπορθήσει ακόμη πλήρως τις παραδοσιακές μονάδες. 
Γιατί; Είναι η αδράνεια, που λέγαμε, που έχει ποικίλες συνιστώσες σε κάθε περίπτωση. 
Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που παράγει εκατομμύρια προϊόντα για όλο τον κόσμο 
και η κατασκευή κάθε προϊόντος απαιτεί πολλά χρήματα, είναι δύσκολο να αλλάξει και 
να υπολογίζει π.χ. το ύψος που πετά ένα αεροπλάνο σε μέτρα μάλλον παρά σε πόδια. Η 
αλλαγή κοστίζει, μερικές φορές πάρα πολύ. Το όφελος που θα προκύψει από την 
ευκολότερη διαχείριση των προϊόντων που θα λειτουργούν με το δεκαδικό σύστημα θα 
καθυστερήσει να αντισταθμίσει την απώλεια. Το ανταλλακτικό π.χ. ενός αεροπλάνου που 
έχει μήκος 10 ίντσες είναι δύσκολο να το βρει κάποιος έτσι που να έχει μήκος 25,4 
πόντους. Για ευνόητους πρακτικούς λόγους, θα έχει μήκος 25 πόντους και όχι 25,4, κι 
αυτό σημαίνει ότι δεν θα ταιριάζει επακριβώς για να τοποθετηθεί στη θέση που θέλομε, 
που θα πρέπει κι αυτή να αλλάξει κοκ.  

Η αδράνεια όμως στις συνήθειες είναι πρώτιστα ζήτημα νοητό, πνευματικό. 
Στηρίζεται σε εξαρτημένα αντανακλαστικά. Η αλλαγή συνήθειας στον καθένα μας έχει 
κόστος. Αντικειμενικά θα μπορούσε αυτό το κόστος να μετρηθεί σε χρόνο. Για να 
αλλάξει ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό πρέπει να γίνουν τα εξής: το ερέθισμα που 
ξεκινά την ανταπόκριση του εξαρτημένου αντανακλαστικού θα πρέπει συστηματικά να 
πάψει να προκαλεί αυτή την ανταπόκριση. Στο κλασικό παράδειγμα του σκύλου που 
«έμαθε» να έχει σιελόρροια με το άκουσμα ενός κουδουνιού, θα πρέπει συστηματικά και 
συχνά να ηχεί το κουδούνι χωρίς να εισάγεται τροφή στο στόμα του σκύλου, ενώ θα 
εισάγεται τροφή χωρίς να προηγείται το κουδούνισμα. Για ν΄ αλλάξει πιο γρήγορα 
συνήθειες, θα πρέπει ένα άλλο άσχετο ερέθισμα να προηγείται συστηματικά από τη λήψη 
της τροφής. Για παράδειγμα, μια στιγμιαία φωταψία σα μικρή αστραπή θα πρέπει να 
προηγείται συστηματικά κάθε φορά πριν από την εισαγωγή τροφής στο στόμα του 
σκύλου. Το χρονικό κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο, όταν μιλάμε για δευτεροβάθμιο 
εξαρτημένο αντανακλαστικό. Παράδειγμα: από μικρά παιδιά μάθαμε να μιλάμε. Με 
εξαρτημένο αντανακλαστικό δηλαδή μάθαμε ο ήχος των λέξεων να μας δημιουργεί την 
παράσταση αντίστοιχων εννοιών. Όταν πάμε στο σχολείο, μαθαίνομε να διαβάζουμε. Με 
εξαρτημένο αντανακλαστικό δηλαδή, η εικόνα των γραμμάτων των λέξεων μας κάνει να 
προφέρουμε τις αντίστοιχες λέξεις. Το άκουσμα των λέξεων που προφέρομε μας γεννά 
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την παράσταση των εννοιών των αντίστοιχων λέξεων. Αυτή η διαδικασία απαιτεί κάποιο 
χρόνο, διότι στηρίζεται στη διαδοχή δύο πρωτοβάθμιων εξαρτημένων αντανακλαστικών. 
Βαθμιαία σχηματίζεται το δευτεροβάθμιο αντανακλαστικό. Τώρα η εικόνα των γραπτών 
λέξεων μάς δημιουργεί την παράσταση των αντίστοιχων εννοιών, χωρίς πια να χρειάζεται 
το άκουσμά τους: «Μάθαμε να διαβάζουμε από μέσα μας». Κι αυτή η διαδικασία είναι 
τώρα συντομότερη, καθώς το διάβασμα από μέσα μας γίνεται με ένα εξαρτημένο 
αντανακλαστικό, αντί με δύο διαδοχικά και μάλιστα δεν περιλαμβάνει σωματική 
διαδικασία. Έτσι, μολονότι η φωνητική γραφή είναι ο λόγικός τρόπος γραφής (όπως το 
δεκαδικό σύστημα για τις μετρήσεις μεγεθών) συναντά η καθιέρωσή του σθεναρή 
αντίσταση από τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Το θέμα θα συζητηθεί 
εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. Λόγος, γλώσσα, γραφή). Σαν παράδειγμα, αλλαγή 
συνηθειών με επιτυχή έκβαση είναι το κράνος στα δίκυκλα. Η πλειονότητα σήμερα 
φοράνε κράνος, όχι μόνο επειδή τους προστατεύει (το ήξεραν και παλαιότερα) αλλά και 
επειδή επιβλήθηκαν ποινές με συνέπεια, δόθηκαν οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια 
του κράνους και η επικράτηση της συνήθειας στους περισσοτέρους επιβλήθηκε στα 
άτομα σα «μόδα», δηλαδή τώρα δεν είναι δακτυλοδεικτούμενος όποιος φοράει κράνος, 
αλλά μάλλον όποιος δεν φορά. Ανάλογα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τη «συνήθεια» 
της φοροδιαφυγής κλπ.  

 Θέλω να πω πως η αλλαγή κοινωνικής συνήθειας, «ηθών και εθίμων» ή 
«κουλτούρας» μπορεί να επιτευχθεί, όταν η νέα κοινωνική συμπεριφορά είναι προς το 
συμφέρον των ατόμων, παρά την ύπαρξη κοινωνικών εξαρτημένων αντανακλαστικών. 
Απαιτεί από το κράτος αφενός αρνητικά ερεθίσματα, αστυνομική καταστολή δηλαδή, 
αλλά αφετέρου και θετικά ερεθίσματα που με συνέπεια, προσδίδουν όφελος στο χρήστη 
της νέας συμπεριφοράς που πρέπει να αποκτηθεί. Και τα δύο πρέπει να γίνονται 
συστηματικά, όπως πρέπει πάντοτε να εμφανίζεται το άσχετο ερέθισμα πριν από εκείνο 
της εισαγωγής τροφής στο στόμα του σκύλου για να σχηματισθεί το εξαρτημένο 
αντανακλαστικό. Η ύπαρξη «νοοτροπίας» και τα κοινωνικά «ήθη και έθιμα» σχηματίζουν 
φαύλο κύκλο. Τα ήθη και έθιμα συντηρούν τις νοοτροπίες που συνεχίζουν τα ήθη και 
έθιμα. Ωστόσο, ο φαύλος κύκλος μόνο νοητά είναι τελείως κλειστός. Στην πράξη, αν και 
είναι δύσκολο να σπάσει, είναι ωστόσο δυνατό με λήψη κατάλληλων μέτρων, για τα 
οποία η πρωτοβουλία ανήκει πρώτιστα, αλλά όχι αποκλειστικά, στο κράτος, στην 
κοινωνία. 

Με μηχανισμούς σαν αυτούς που περιγράφηκαν, επικρατούν στο κοινό κάποιες 
συνήθειες, οι τρόποι που μαγειρεύομε την τροφή μας, η τέχνη με την οποίαν συνοδεύομε 
κοινωνικές τελετές, γάμους και πανηγύρια, οι τρόποι που ντυνόμαστε. Όλα αυτά 
στηρίζονται στην επανάληψη, στη συνήθεια, στη μίμηση αυτού που κάνουν όλοι. 
Αποτελούν αγελέες μάλλον παρά κοινωνικές ιδιότητες, αλλά, είπαμε, η ανθρωπότητα έχει 
προχωρήσει στο σχηματισμό κοινωνίας χωρίς να πάψει ποτέ να είναι και αγέλη. Η 
συμπεριφορά της αγέλης, όταν δεν οφείλεται σε βιολογικά χαρακτηριστικά στηρίζεται 
στη μίμηση, ενώ της κοινωνίας στη συμπληρωματικότητα.  

Για την πειθάρχηση των μελών της στα ήθη κει έθιμά της η κοινωνία, μια και 
αυτά δεν έχουν καμιά λογική, ώστε να επιβληθούν με ένα σύστημα ποινών, όχι σπάνια 
επικαλείται υπερφυσικές δυνάμεις που επιβάλλουν αυτές τις συνήθειες. Πρέπει να 
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φορούν οι γυναίκες φερετζέ και οι άνδρες σαρίκι, επειδή το απαιτεί ο Αλάχ. Ή πρέπει να 
φοράμε οι Χριστιανοί σταυρουδάκι, διότι «όποιος κάνει το σταυρό του, άρμα έχει στο 
πλευρό του». Αντίστοιχα, οι Εβραίοι φοράνε σαν κόσμημα το άστρο του Δαυίδ. Φυσικά, 
το σταυρουδάκι ή το άστρο του Δαυίδ είναι καμωμένα από πολύτιμο μέταλλο, που σε μια 
έσχατη ανάγκη μπορεί να εκποιηθεί και να σώσει κάποιον άνθρωπο, αγοράζοντας κάτι 
αναγκαίο, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που τα φοράμε. Το ίδιο η ενδυμασία, ιερή καθώς 
είναι, μπορεί να ποικίλλει, όχι σε μορφή, διότι η μορφή επιβάλλεται από τα ιερά βιβλία, 
αλλά σε ποιότητα, τέτοια που ξεχωρίζει ο πλούσιος από το φτωχό.  

 

Κοινωνικές Ταλαντώσεις 

 Η πολιτική συνδέεται στενά με την οικονομία. Κανονικά η πολιτική δημιουργεί 
κοινωνικούς στόχους, ενώ καλείται η οικονομία να τους υλοποιήσει. Η οικονομία, όμως, 
έχει τους δικούς της νόμους. Αν δεν πάει καλά, οδηγεί σε ανατροπή της πολιτικής. Ας τα 
δούμε λίγο από πιο κοντά, χωρίς πάντως να μπούμε σε τεχνικές, επιστημονικές 
λεπτομέρειες (τις οποίες, άλλωστε, δεν μπορώ να δώσω, καθώς δεν είμαι ούτε πολιτικός 
ούτε οικονομολόγος). 

Η οικονομία βασίζεται σε μια απλή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (ή 
παραγωγής και κατανάλωσης). Μακροπρόθεσμα τα δύο αυτά μεγέθη, προσφορά και 
ζήτηση, είναι ίσα. Δεν μπορεί να καταναλώνονται περισσότερα από όσα παράγονται. 
Αλλά ούτε και μπορούν να παράγονται περισσότερα από όσα καταναλώνονται. Τα 
υπερπαραγόμενα πρέπει να αποτεθούν σε τεράστιες αποθήκες, όπου, αναπόφευκτα θα 
φθαρούν. Το κόστος για την παραγωγή τους πάει χαμένο, ενώ προστίθεται το κόστος για 
την αποθήκευση και ανακύκλωσή τους. Κι εμένα τι με νοιάζει; Ναι, με νοιάζει, διότι η 
φθορά οδηγεί σε «πτώματα», σε ρύπανση, σε απορρίμματα, σε κόπρο. Και ζωή μέσα 
στην κόπρο, μέσα στα απορρίμματα, δεν είναι δυνατή. Αυτά ισχύουν, είπαμε, 
μακροπρόθεσμα. Διότι από τη μια στιγμή στην άλλη παρατηρούνται ανισότητες μεταξύ 
ζήτησης και παραγωγής, που, κανονικά, αυτορρυθμίζονται. Αυτά αποτελούν τον πιο 
θεμελιώδη νόμο της οικονομίας. Πώς γίνεται όμως η αυτορρύθμιση; Είναι απλό. 

Όποτε τύχει να είναι η παραγωγή μικρότερη από τη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές 
αγαθών και υπηρεσιών. Η αύξηση των τιμών σημαίνει κίνητρο για τους παραγωγούς και 
τους εμπόρους, ώστε να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά. Σημαίνει επίσης αποτροπή των 
καταναλωτών από την αγορά, έτσι που μειώνεται η ζήτηση. Μ΄ αυτό τον τρόπο, 
αποκαθίσταται η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αντίστοιχα, μειώνονται οι τιμές 
όταν η προσφορά γίνει μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Θα συζητηθεί το θέμα 
λεπτομερέστερα παρακάτω. Η αυτορρύθμιση της αγοράς ωστόσο έχει όρια. Η πίστη στην 
παντοδυναμία της αυτορρύθμισης της αγοράς οδήγησε συχνά σε μη ελεγχόμενους 
φαύλους κύκλους, τόσο οικονομικούς όσο και πολιτικούς. Μια από τις κύριες ευθύνες 
της πολιτείας είναι να επεμβαίνει στην οικονομία, ώστε να αποφεύγονται οι οριακές 
οικονομικές καταστάσεις. Ο ακραιφνής καπιταλισμός έχει τυφλή εμπιστοσύνη στην 
αυρορρύθμιση της αγοράς και εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησής της. Είναι 
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ο καπιταλισμός laissez-faire που λέγαμε πιο πριν (βλ. Ηθική και Αρετή)/ Συζητείται 
λεπτομερέστερα το θέμα παρακάτω (βλ. Οικονομία).  

Μια παράμετρος που υπεισέρχεται είναι ο πληθωρισμός. Η επιστημονική-
τεχνολογική πρόοδος απαιτεί χρηματοδότηση. Μ΄ αυτή την πρόοδο θα βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής. Τα χρήματα για την πρόοδο αυτή (που αρχίζει ήδη από το στάδιο της 
επιστημονικής έρευνας που είναι άγνωστο αν θα έχει επιτυχή έκβαση) θα βρεθούν με 
έκδοση νομίσματος ή με δανεισμό ή με αύξηση των τιμών των αγαθών που ήδη 
κυκλοφορούν κλπ. Όλα αυτά σημαίνουν δανεισμό από το μέλλον. Το δάνειο θα 
αποπληρωθεί από τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν με την επιστημονική πρόοδο. Αυτά 
σημαίνουν ότι αυξάνεται το συνολικό ποσό του χρήματος που κυκλοφορεί σε μια χώρα, 
ότι το νομισμα της χώρας υποτιμάται (δηλαδή ακριβαίνουν τα αγαθά που αγοράζονται 
από το εξωτερικό). Αυτός είναι ο δημιουργικός πληθωρισμός. Με προγραμματισμένο 
πληθωρισμό μπορεί μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
καθώς ακριβαίνουν τα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, ενώ μένουν σχεδόν 
στην ίδια τιμή τα τοπικά προϊόντα. Βέβαια πληθωρισμός μπορεί να δημιουργηθεί και από 
λαϊκισμό. Εκδίδοντας νόμισμα χωρίς αντίκρισμα (χρυσό παλιότερα, προγραμματισμένη 
ανάπτυξη σήμερα) μια κυβέρνηση μπορεί να αυξήσει μισθούς και παροχές για να 
αγοράσει ψήφους. Η περίσσεια χρήματος τώρα οδηγεί σε ακρίβεια. Με την ακρίβεια δεν 
επαρκούν οι αποδοχές του κοινού και η κυβέρνηση εκδίδει κι άλλο χρήμα για να αυξήσει 
κι άλλο τους μισθούς και να ο πληθωριστικός φαύλος κύκλος. Στο άλλο άκρο βρίσκεται ο 
αποπληθωρισμός. Η απουσία χρήματος που κυκλοφορεί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει 
την επιστημονική-τεχνολογική πρόοδο, την ανάπτυξη. Από τη στιγμή που έχομε μπει στη 
ζώνη του Ευρώ έχομε απεμπολήσει το δικαίωμα της έκδοσης χρήματος, έχομε χάσει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε πληθωρισμό, ενώ ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού 
παραμένει. Η ένταξή μας στο Ευρώ από την άλλη έχει σοβαρά πλεονεκτήματα που το αν 
αντισταθμίζουν ή όχι τα μειονεκτήματα από την απώλεια εθνικής κυριαρχίας είναι 
πολιτικό θέμα.  

Απλοποιώντας όσο γίνεται τη διαδικασία, συμβαίνει το εξής: Υπάρχουν κρίσιμες 
τιμές (ουδοί=κατώφλια), και υψηλές, και χαμηλές. Αν τύχει η προσφορά να είναι 
μικρότερη από τη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές των αγαθών. Υπάρχει ωστόσο μια κρίσιμα 
υψηλή τιμή των αγαθών, που δεν γίνεται ανεκτή. Επειδή δεν αγοράζονται τα αγαθά, οι 
παραγωγοί, για να καλύψουν το κόστος της παραγωγής αυξάνουν κι άλλο την τιμή των 
προϊόντων τους. Φαύλος κύκλος. Παράλληλα, κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει αναγκαία 
αγαθά και αρχίζει να διαμαρτύρεται. Ταχύτατα, αν δεν αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, οι 
διαμαρτυρίες κλιμακώνονται. Αρχίζει ο κόσμος να ασκεί βία, να καταστρέφει ό,τι βρει 
μπροστά του με την ιδέα ότι κάποιοι τον κλέβουν. Το κράτος αντιμετωπίζει τη βία με βία. 
Η βία όμως γεννά βία, η κατάσταση κλιμακώνεται κι άλλο, να ο πολιτικός φαύλος 
κύκλος. Οικονομική και πολιτική κρίση. Μικρού ή μεγάλου μεγέθους σύγκρουση 
καταλήγει σε ποιοτική πολιτική μεταβολή, μπορεί απλά αλλαγή κυβέρνησης ή μπορεί και 
επανάσταση ή δικτατορία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βία, με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Μπορεί φυσικά να συμβεί και το αντίθετο. Αν τύχει η προσφορά να είναι μεγαλύτερη από 
τη ζήτηση, πέφτει η τιμή των αγαθών. Υπάρχει όμως μια κρίσιμα χαμηλή τιμή, κάτω από 
την οποίαν η δαπάνη για την παραγωγή και προσφορά των αγαθών δεν αντιρροπείται από 
τα έσοδα, αφού οι τιμές των αγαθών είναι χαμηλές και τα ίδια δεν πουλιόνται. Για να τα 
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βγάλουν πέρα οι παραγωγοί μειώνουν την παραγωγή και απολύουν εργαζομένους. Οι 
απολυμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να αγοράζουν ποικίλα αγαθά, έτσι που 
μειώνεται κι άλλο η ζήτηση. Η μειωμένη ζήτηση συνεπάγεται κι άλλη πτώση των τιμών. 
Ο φαύλος κύκλος είναι σε πλήρη δραστηριότητα. Η ανεργία οδηγεί σε βία που γίνεται 
πρόξενος κρατικής βίας, κοκ. Αυτή είναι σχηματικά η περιγραφή μιας πολιτικο-
οικονομικής κρίσης που οδηγήθηκε σε καταστροφικό φαύλο κύκλο. Κάποτε η ζήτηση δεν 
μπορεί να μειωθεί άλλο, καθώς οι περιορισμοί των αγοραστών στις ανάγκες τους έχουν 
φθάσει σε ανελαστικό επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου εισέρχονται στην κοινωνία 
νέοι άνθρωποι, που δεν έχουν ικανοποιημένες τις βασικές ανάγκες τους. Έτσι παύει να 
μειώνεται άλλο η ζήτηση – δεν πάει παρακάτω. Παράλληλα προχωρούν η επιστήμη και η 
τεχνολογία που πετυχαίνουν παραγωγή αγαθών με χαμηλότερο κόστος. Η ανάπτυξη 
ξαναρχίζει το βραδύ και επίπονο ανήφορο. Η κρίση έχει λήξει αφήνοντας πίσω της 
ερείπια, αλλά και ενδεχομένως μια ποιοτική μεταβολή.  

Οι ισορροπίες στην οικονομία δεν είναι απλές, αναλογικές, γραμμικές. Έχουν 
ασυνέχειες, τους ουδούς που αναφέραμε, που πάνω τους συμβαίνει ποιοτική αλλαγή.  
Μείωση τιμών σημαίνει λιγότερα έσοδα για κάθε κομμάτι που πουλιέται, αλλά 
περισσότερες πωλήσεις.  Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα άριστο μείωσης των τιμών για 
να αυξηθούν τα κέρδη. Και αυτό απαιτεί επιστημονική μελέτη, που δεν είναι εύκολο να 
προβλέψει με ακρίβεια το αποτέλεσμα. Για να μειωθεί η κατανάλωση ανθυγιεινών 
τροφίμων, σε κάποια κράτη τα φορολόγησαν, ώστε να αυξηθεί η τιμή τους και να μειωθεί 
η κατανάλωσή τους. Κι όμως οι μεταβολές στην κατανάλωσή τους ελάχιστα 
επηρεάστηκαν από τη φορολόγησή τους, παρά το ότι, μάλιστα, είχε διαφημιστεί ότι η 
αύξηση των τιμών γίνεται για προστασία της υγείας των πολιτών. Δεν αποκλείεται βέβαια 
να επηρεαζόταν, αν η φορολόγηση ήταν μεγαλύτερη50 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχομε αυξομειώσεις της παραγωγής. Μια σχετικά 
βραδεία άνοδος της ανάπτυξης, με αρνητικές αναδράσεις που συντηρούν μια ισορροπία 
προσφοράς-ζήτησης ακολουθείται σε κάποια κρίσιμη τιμή (ουδό) από μια ταχεία πτώση 
με θετική ανάδραση (φαύλο κύκλο), ώσπου φθάνει σε έναν άλλο ουδό και ξαναρχίζει η 
επίπονη ανάπτυξη. Μιλάμε δηλαδή για μια ταλάντωση τύπου χάλασης, όπως τη 
συζητήσαμε αλλού (βλ. Ελευθερία της Βούλησης ή Νοητή Ελευθερία/Ταλάντωση).Ένα 
ζήτημα που πρέπει επομένως να ερευνούν οι θεωρητικές, κοινωνικές, επιστήμες είναι η 
αλληλεξάρτηση των μελών της κοινωνίας κάτω από τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και 
οι ταλαντώσεις που μπορούν να προκύπτουν από αυτό στην πολιτική και την οικονομία. 
Ένα πιο απλό ζήτημα είναι η διαχείριση του Χρόνου και του Χώρου.  

 

Κατανομή του Χρόνου και του Χώρου 

Αντίστοιχα με τις τρεις όψεις της ύπαρξής μας, ο χρόνος μας κατανέμεται σε 
αισθητό, νοητό και κοινωνικό. Ο χρόνος του αισθητού μας Εγώ είναι το ωράριο που 
αφιερώνομε στην ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών μας. Περιλαμβάνει πρώτιστα τις 
ώρες του ύπνου, αλλά και το χρόνο της σίτισής μας, όπως και το χρόνο μιας νόσησης ή το 
χρόνο άλλων συνθηκών υγείας, όπως είναι η παιδική και η γεροντική ηλικία, η κύηση 
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κλπ. Το αισθητό ωράριο είναι μέγιστο στα νεογνά, όπου όλος ο διαθέσιμος χρόνος 
αφιερώνεται στη φυσιολογική ανάπτυξη, είναι ελάχιστο στους ενήλικες και 
ξανααυξάνεται στους γέρους, όπου οι συχνές αρρώστιες και αναπηρίες που συνοδεύουν 
το γήρας επιβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο 24ωρο. Το 
αισθητό (ή βιολογικό) ωράριο είναι το πιο ανελαστικό από όλα. Αν δεν του διατεθεί 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του διαθέσιμου χρόνου, το άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις πιέσεις που επιβάλλουν τα άλλα δύο ωράρια.  

 Ο χρόνος του κοινωνικού μας Εγώ είναι κυρίως το ωράριο που αφιερώνομε στη 
δουλειά μας, στο επάγγελμά μας. Κύριος στόχος αυτού του ωραρίου είναι η ικανοποίηση 
των αναγκών των άλλων μελών της κοινωνίας με την εργασία του καθενός. Κάθε 
εργαζόμενος έχει υποχρεώσεις προς το κοινό, προς τον εργοδότη του και προς τους 
συναδέλφους του. Αυτές είναι οι τρεις τάξεις υποχρεώσεων κάθε δεοντολογίας όλων των 
επαγγελμάτων. Από τις τρεις αυτές υποχρεώσεις, το χαρακτηριστικό του επαγγελματία 
είναι ότι δίνει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις προς το κοινό που υπηρετεί, προς τον 
πελάτη του, προς τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, το κοινό αυτό είναι όλοι οι μη 
εργαζόμενοι, παιδιά, συνταξιούχοι, ασθενείς, ανάπηροι, νοικοκυρές, αλλά και, στο 
ελεύθερο ωράριό τους, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Αυτός ο απλός κανόνας δύσκολα 
εφαρμόζεται. Όχι σπάνια, το συμφέρον του εργοδότη επιβάλλει στον εργαζόμενο να 
ενεργήσει σε βάρος του πελάτη, να τον εξαπατήσει π.χ. πουλώντας του αγαθά 
χαμηλότερης ποιότητας σε υψηλότερες τιμές – αλλιώς κινδυνεύει να απολυθεί. Άλλοτε, 
πιο συχνά, ο εργοδότης επιβάλλει στον εργαζόμενο να ενεργεί σε βάρος του προς όφελος 
του εργοδότη. Αν δεν συμμορφωθεί ο εργαζόμενος, απειλείται με απόλυση. Από την 
άλλη, στην προσπάθειά του να αποσπάσει ο εργαζόμενος περισσότερα προνόμια από τον 
εργοδότη, μπορεί να οδηγείται σε ενέργειες που μειώνουν την προσφορά προς το κοινό, 
όπως γίνεται σε μια απεργία. Κατά κανόνα ο εργοδότης είναι ισχυρότερος από τον 
εργαζόμενο και μπορεί να επιβάλει τη βούλησή του. Όποιος δεν του αρέσει, απολύεται∙ ή 
η επιχείρηση βάζει λουκέτο. Σε μια τέτοια απειλή, η αντιστάθμιση μπορεί να γίνεται μόνο 
με οργάνωση των εργαζομένων, με το συνδικαλισμό. Δεν μπορεί  εύκολα να απολύσει ο 
εργοδότης έναν υπάλληλό του, αν αυτό συνεπάγεται π.χ. μια απεργία του συνόλου των 
υπαλλήλων του. Αν όμως ο εργοδότης σκοπεύει να κλείσει την επιχείρησή του, μια 
απεργία μάλλον τον διευκολύνει παρά τον δύσκολεύει να πραγματοποιήσει την απόφασή 
του. Αυτή η αντιπαράθεση οδήγησε σε σύγκρουση εργοδοτών και εργαζομένων, στην 
περίφημη πάλη των τάξεων με τη μορφή που κυριάρχησε εδώ και έναν αιώνα περίπου. 
Υπάρχει, ωστόσο, ένα σφάλμα. Η πάλη των τάξεων μοιάζει να γίνεται μεταξύ δύο 
αντιπάλων, ενώ οι συντελεστές είναι τρεις. Εκτός από τους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, υπάρχει και το κοινό, οι πελάτες, οι καταναλωτές, που χάρη σ΄ αυτούς 
υπάρχουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Αγνοούνται οι καταναλωτές, κυρίως διότι 
είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούν κι έτσι δεν έχουν φωνή, δεν αποτελούν «τάξη». Ο 
εργοδότης είναι συχνά ένας, ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, ή, οπωσδήποτε, μετρημένοι, 
οι μέτοχοι. Οι εργαζόμενοι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά, καθώς εργάζονται στον ίδιο 
χώρο, υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουν δυνάμεις συνοχής μεταξύ τους, να 
οργανωθούν με το συνδικαλισμό και να αντιπαραταχθούν στη βουλιμία των εργοδοτών 
που  θα επιθυμούσαν, αν ήταν δυνατό, να μετατρέψουν όλα τα έσοδα της επιχείρησής 
τους σε κέρδος δικό τους.  
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Οι καταναλωτές όμως είναι διάσπαρτοι. Και μέχρι σήμερα, έχει σταθεί αδύνατο 
να οργανωθούν επαρκώς, πέρα από τη δυνατότητά τους να ψηφίζουν στις εκλογές τους 
αντιπροσώπους τους στην κυβέρνηση, η οποία, υποτίθεται, θα έπρεπε να είναι ο 
διαιτητής. Λέω «υποτίθεται», διότι οι κυβερνήσεις που εκλέγονται τελικά είναι εκείνες 
που είχαν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, επομένως γέρνουν κατά κανόνα προς την 
πλευρά των εργοδοτών που είναι πλουσιότεροι από τους εργαζομένους. Αλλά και στις 
σπανιότερες περιπτώσεις που ελέγχονται περισσότερο από τους εργαζομένους, το ευρύ 
κοινό αγνοείται. Στον ανταγωνισμό μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αν επέλθει 
συμβιβασμός, αυτός γίνεται συχνά σε βάρος των καταναλωτών. Επιτυγχάνουν, π.χ. οι 
εργαζόμενοι αύξηση των μισθών τους, όχι όμως σε βάρος των κερδών των εργοδοτών, 
αλλά και με αύξηση της τιμής των προϊόντων τους (αγαθών ή υπηρεσιών) που 
πληρώνονται από το κοινό. Η μορφή του «υπαρκτού» σοσιαλισμού που γνώρισε ο 
κόσμος τον τελευταίο αιώνα ήταν τέτοια, που για να παρακάμψει την αντιπαράθεση, 
δημιούργησε ένα ογκώδες κράτος. Κι αυτό ήταν ο εργοδότης σχεδόν του συνόλου των 
κοινωνικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Μια απεργία τότε φαινόταν αδιανόητη. Δεν 
ήταν δυνατό να απεργούν οι εργαζόμενοι, διότι στρέφονταν κατά του κράτους, που 
θεωρητικά ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους οποίους εκπροσωπούσε. Και στις σοσιαλ-
δημοκρατικές χώρες πολύ συχνά οι εργαζόμενοι απεργούσαν κατά των κρατικών 
επιχειρήσεων του τύπου ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Και πάλι μοιάζει αδιανόητο. Οι κρατικές 
επιχειρήσεις υποτίθεται ότι δεν επιδιώκουν το κέρδος και επομένως τα όποια προνόμια θα 
κέρδιζαν οι εργαζόμενοι θα ήταν σε βάρος του κοινού. Σ΄ αυτές οι μισθοί των 
εργαζομένων πληρώνονται από το σύνολο των φορολογουμένων. Φυσικά, αυτή η 
κατάσταση δεν είχε σχέση με το σύστημα που ονειρεύθηκαν ο Μαρξ και ο Έγκελς. Αυτοί 
πρόβλεπαν κατάργηση, όχι ενίσχυση του κράτους! 

Η τεχνολογία που καλπάζει έχει δημιουργήσει σήμερα συνθήκες πρωτοφανείς. Το 
κοινό αδικείται τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζομένους, διότι ως 
σήμερα ήταν αδύνατο να οργανωθεί. Σήμερα όμως αυτή η δυνατότητα έχει ανατείλει, με 
την έκταση που έχει πάρει το Διαδίκτυο. Στις οθόνες του συναντώνται όλο και 
περισσότεροι επώνυμοι και ανώνυμοι άνθρωποι και οι απόψεις του καθενός αρχίζουν να 
επηρεάζουν τις απόψεις των υπολοίπων. Για την ώρα η επικοινωνία τόσων αγνώστων 
μεταξύ τους είναι χαώδης. Οι πρώτες ομαδοποιήσεις που συντελούνται είναι τις 
περισσότερες φορές καταστροφικές, όπως ήταν κάποτε οι οργανώσεις των αριστεριστών, 
που τόσο πολύ τις είχε καταδικάσει ο Λένιν. Τέτοιες είναι οι οργανώσεις 
δραστηριοτήτων, όπως των «κουκουλοφόρων» ή φασιστικών μορφωμάτων, που η 
συμβολή τους είναι κατεξοχήν καταστροφική. Αν και τέτοιες οργανώσεις μπορεί να 
ποδηγετούνται από ποικίλα συμφέροντα, πολλές φορές είναι ενδεχομένως αυτόνομες με 
μόνο κοινό στόχο να εκφράσουν με καταστροφική βία την, έστω και δικαιολογημένη, 
αγανάκτησή τους προς την επικρατούσα κατάσταση. Στόχος τους γίνεται κάθε εξουσία, 
αστυνομία, δικαστικοί, κυβερνητικά καταστήματα, αλλά και καταστήματα ποικίλων 
φιλήσυχων εμπόρων ή άλλων επαγγελματιών, που ευημερούν είτε από τη δημιουργική 
προσπάθειά τους είτε και από την εκμετάλλευση των υπαλλήλων τους και του κοινού. 
Φυσικά, μέσα από τέτοιες οργανώσεις δεν αποκλείεται να ξεπηδούν και σοβαρές 
προσπάθειες, οπότε παίρνουν μεγάλη έκταση και ανατρέπουν κατεστημένες τάξεις, όπως 
έγινε με τα γεγονότα του 1968 στο Παρίσι ή του 1973 στην Αθήνα από φοιτητές στο 
Πολυτεχνείο.  
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Σε ομαλές καταστάσεις στον κοινωνικό χρόνο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
εργάζονται καθένας στο ρόλο του για να εξυπηρετήσουν μια κοινωνική ανάγκη, είτε 
παράγοντας αγαθά ή προσφέροντας υπηρεσίες. Τόσο καλύτερα εξυπηρετούν την 
κοινωνική ανάγκη, όσο καλύτερα είναι οργανωμένη η επιχείρηση όπου εργάζονται. Ο 
εργαζόμενος, καθώς και ο εργοδότης, οφείλουν να κάνουν όλα όσα προστάζει ο ρόλος 
τους και τίποτε έξω από αυτόν. Αν ο εργοδότης δεν επιβλέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι 
ό,τι απαιτεί ο ρόλος τους ή αν τους υποχρεώνει να κάνουν κάτι έξω από το ρόλο τους, 
είναι ένας κακός εργοδότης. Στο κοινωνικό του ωράριο το κάθε άτομο είναι 
αλλοτριωμένο, εκτελώντας όχι ό,τι αυτό επιθυμεί, αλλά ό,τι επιβάλλει ο ρόλος του.  

Ο χρόνος του νοητού Εγώ μας ή ο ελεύθερος του καθενός είναι εκείνο το 
ωράριο στο οποίο δεν κάνει κάτι που του επιβάλλεται ούτε από τις βιολογικές του 
ανάγκες ούτε από τον κοινωνικό του ρόλο. Είναι το ωράριο που ο καθένας κάνει ό,τι 
θέλει, εκτός αν απαγορεύεται είτε από το νόμο είτε από τις άγραφες κοινωνικές 
απαιτήσεις. Αν έχω έπειξη για ούρηση π.χ. δεν επιτρέπεται να ουρήσω μέσ΄ τη μέση της 
πλατείας, όπως θα έκανε π.χ. ένα ζώο. Στο νοητό του ωράριο ο καθένας μπορεί να 
ασκήσει κάθε είδους ερασιτεχνία. Έχομε συζητήσει τις διαφορές μεταξύ ερασιτέχνη και 
επαγγελματία (βλ. Η ανισότητα ως κίνητρο), Η υποχρέωση στο κοινό είναι η πρώτη 
υποχρέωση του επαγγελματια. Ο ερασιτέχνης δεν λογοδοτεί στο κοινό, αλλά μόνο στον 
εαυτό του. Ασχολείται με την επιστήμη ή την τέχνη του μόνο επειδή του αρέσει, επειδή 
είναι ερωτευμένος με τη δουλειά που κάνει. Αν και οι επαγγελματίες είναι κατά μέσον 
όρο ικανότεροι από τους αντίστοιχους ερασιτέχνες, υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο ερασιτέχνης δεν πειθαρχεί σε συγκεκριμένη δεοντολογία. 
Ως προς την πρόοδο της επιστήμης και της τέχνης, αυτή μπορεί να φθάσει κάποτε σε 
αδιέξοδο. Τότε είναι ενδεχόμενο ένας ερασιτέχνης να κάνει το απαραίτητο άλμα, καθώς 
οι περιορισμοί που επιβάλλει στη σκέψη η δεοντολογία ή η παράδοση δεν υφίστανται. 
Αναφέρθηκαν παραδείγματα μεγάλων «ερασιτεχνών» που έκαναν άλματα στην 
Επιστήμη, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Τέχνη.  

Σκοπός των συντεχνιακών οργάνων είναι (οφείλει να είναι) πρώτιστα να 
προστατεύουν την κοινωνία από επικίνδυνους κομπογιαννίτες είτε είναι μέλη τους είτε 
όχι. Δεύτερος σκοπός τους είναι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους. Η 
διαφορά μεταξύ των δύο σκοπών δεν είναι πολύ σαφής. Επικρατεί συχνά η άποψη ότι 
δικαίωμα για να τελείται μια πράξη έχουν μόνον τα μέλη του αντίστοιχου 
επαγγελματικού συλλόγου. Ποια είναι όμως η σωστή δεοντολογική υποχρέωση του 
επαγγελματικού συλλόγου; Η βάση του συλλογισμού είναι ότι επιτρέπεται να τελεί μια 
επαγγελματική πράξη κάποιος επειδή μπορεί να τεκμηριώσει ότι έχει την κατάλληλη 
γνώση και εμπειρία από εκπαίδευση και/ή έρευνα, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλος του 
συνδικαλιστικού οργάνου. Πριν καταδικάσει ο σύλλογος τον ερασιτέχνη και τον 
παραπέμψει στη δικαιοσύνη, αυτό είναι που πρώτα πρέπει να ελέγξει.  Αν το έργο του 
πραγματικά προάγει την επιστήμη, να τον αποδεχθεί, και να διδαχθεί απ΄ αυτόν. 
Εξάλλου, πρέπει να μεριμνά ο επαγγελματικός σύλλογος για την ορθή τέλεση των 
επαγγελματικών πράξεων από τα μέλη του, ελέγχοντας κατάλληλα τις πράξεις τους και 
επιβάλλοντας, αν χρειασθεί, πειθαρχικές ποινές, αντί να τους καλύπτει (όπως συχνά 
γίνεται), με τη δικαιολογία να μη δυσφημισθεί το επάγγελμα. 
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Ο χώρος όπου εκτυλίσσεται το κάθε ωράριο είναι διαφορετικός. Κατά το αισθητό 
ωράριο το άτομο βρίσκεται κατά κανόνα στο σπίτι του∙ εκεί τελεί τις αναγκαίες πράξεις 
για την ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών του. Κατά το κοινωνικό ωράριο το άτομο 
βρίσκεται στο χώρο της δουλειάς του. Κατά το ελεύθερο, νοητό, ωράριό του το άτομο 
βρίσκεται οπουδήποτε. Όπου κι αν βρίσκομαι Εγώ, βρίσκομαι Εδώ! Σ΄ αυτό το ωράριό 
του το κάθε πρόσωπο εκδηλώνει τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ελευθερία του. Τόσο πιο 
ελεύθερο είναι, όσο πιο σαφή σκοπό έχει θέσει. Περιορίζεται αν δεν έχει θέσει σκοπό, 
παρασύρεται εύκολα από κάθε άλλον και κάνει ό,τι θέλουν οι άλλοι – όχι ό,τι θέλει αυτό. 
Και η ελευθερία δεν είναι μόνον αρνητική (να μην κάνουμε ό,τι θέλουν οι άλλοι) αλλά 
και, προπάντων, θετική (να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας). Με δεδομένο ότι η νοητή 
ελευθερία, η επιλογή σκοπού δηλαδή, απαιτεί ένταση προσοχής, και η προσοχή που 
κατευθύνεται από το σκοπό κοπούται, η διατήρηση της νοητής ελευθερίας απαιτεί 
επίπονη προσπάθεια: δεν είναι δεδομένη.  

Όπως αναφέρθηκε, το βιολογικό ωράριο είναι το πιο ανελαστικό. Ο χρόνος που 
μένει για να κατανεμηθεί στο επαγγελματικό και στο ελεύθερο ωράριο είναι 
συζητήσιμος. Στο επαγγελματικό του ωράριο το άτομο δουλεύει σα μηχανή. Στην ιδανική 
περίπτωση είναι τελείως αλλοτριωμένο. Δεν κάνει αυτό που θέλει, αλλά ό,τι του 
επιβάλλει ο επαγγελματικός ρόλος του. Είναι ένα απλό γρανάζι στην πελώρια μηχανή. Αν 
λείψει αυτός, η μηχανή δεν σταματάει⋅ κάποιος άλλος αναλαμβάνει το ρόλο του. Κι όμως 
απ΄ αυτή τη μηχανοποιημένη, την απάνθρωπη, εργασία του εισπράττει το μισθό του η το 
κέρδος του που του επιτρέπει να ζει και μάλιστα «ανθρώπινα», δηλαδή όπως επιλέγει, 
στο ελεύθερο ωράριό του. Η πρόοδος της τεχνολογίας έγινε ο μεγάλος ανταγωνιστής του. 
Μια μηχανή τώρα μπορεί να κάνει ό,τι έκαναν δέκα ή εκατό ή χιλιάδες εργαζόμενοι. Κι 
αυτό θα μπορούσε να ήταν η μεγάλη ευλογία. Να δουλεύει ο εργαζόμενος πολύ λιγότερο 
κι όμως τα παραγόμενα αγαθά κι οι προσφερόμενες υπηρεσίες να περισσεύουν. 
Μακρότερο λοιπόν το ελεύθερο, ερασιτεχνικό, το δικό του, προσωπικό, ωράριο και 
αφθονότερα τα διαθέσιμα αγαθά και οι υπηρεσίες. Τι καλύτερο θα μπορούσε να 
ονειρευθεί η ανθρωπότητα; Οι Αρχαίοι είχαν τους δούλους να κάνουν τις δουλειές τους. 
Τώρα εμείς έχομε τις μηχανές. Οι Αρχαίοι κύριοι εξαρτιόνταν από τους δούλους, ενώ οι 
μηχανές είναι πράγματα, δεν μπορεί κανένα ανθρώπινο ον να εξαρτηθεί από πράγματα. 
Δεν είναι τα πράγματα οι ιδιοκτήτες και οι άνθρωποι ιδιοκτησίες τους. Όχι, το αντίθετο 
συμβαίνει.  

Το Κεφάλαιο απαιτεί οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερο. Και να είναι 
λιγότεροι. Και με τις μηχανές που αυτό, το Κεφάλαιο, αγόρασε, να παράγονται 
πολλαπλάσια αγαθά, να προσφέρονται πολλαπλάσιες και καλύτερες υπηρεσίες, με την 
επιτήρηση όσο γίνεται λιγότερων εργαζομένων με όσο γίνεται χαμηλότερους μισθούς. Αν 
δεν γίνει έτσι, το κόστος της παραγωγής θα είναι μεγαλύτερο, ο ανταγωνισμός 
αβάσταχτος και η επιχείρηση θα κλείσει, θα πεθάνει, συμπαρασύροντας στον αφανισμό 
μαζί επενδυτές και εργαζομένους.  

Αυτό όμως που γίνεται είναι εντελώς παράλογο. Οδηγεί στην αντιπαράθεση 
εργοδοτών και εργαζομένων αγνοώντας το μεγάλο, τον πιο σημαντικό παράγοντα, το 
κοινό, τους αποδέκτες της παραγωγής της επιχείρησης. Στην αντιπαράθεση νικάει, ως 
συνήθως, ο ισχυρότερος και όχι ο πιο σωστός. Τι θα πει όμως σωστό; Εκ των υστέρων, τι 
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ήταν το σωστό το ορίζει ο νικητής. Υπάρχει όμως αντικειμενικό σωστό. Είναι εκείνη η 
λύση που αυξάνει την ελευθερία και ισότητα της κοινωνίας. Αν επιτύχει η επιχείρηση 
στον ανταγωνισμό, με τίμημα τη βράχυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων και 
τη μείωση των αποδοχών τους και το μέγα πλήθος των ανέργων, τότε είναι προφανές ότι 
τόσο η ελευθερία όσο και η ισότητα της κοινωνίας μειώνονται. Αν πάλι οι απαιτήσεις των 
εργαζομένων υπερισχύσουν και η επιχείρηση πέσει έξω, όλοι οι εργαζόμενοι  γίνονται 
άνεργοι και, ασφαλώς, η ελευθερία τους πέφτει κατακόρυφα. Η λύση δεν βρίσκεται με 
την αντιπαράθεση και τη ρήξη ή το συμβιβασμό, αλλά με την αναζήτηση και 
εφαρμογή των κοινωνικών νόμων που διέπουν την κατανομή του χρόνου εργασίας (και 
που πρέπει να μελετηθούν). Για την εφαρμογή αυτών των νόμων αξίζει να παλέψουν και 
οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και, βέβαια, προπάντων, το κοινό. Σ΄ αυτή την 
αντικειμενική τοποθέτηση οι πιθανότητες να εξευρεθεί βάση για συμβιβασμό και 
συναίνεση αυξάνονται σημαντικά.  

Η αντικειμενική, επιστημονική, λύση που προτείνω δεν αρκεί. Συναπαιτείται και 
υποκειμενική ικανοποίηση. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να μοιράζεται η πίτα 
έτσι που να προσφέρει υποκειμενική ικανοποίηση στον καθένα: 

 Υπάρχουν τρόποι να μοιραστεί "δίκαια" μια πίτα, δηλαδή να είναι όλοι 
ικανοποιημένοι. Για παράδειγμα, αν είναι δύο οι δικαιούχοι, ο ένας τη μοιράζει στα δύο κι 
ο άλλος διαλέγει. Ο πρώτος που μοίρασε είναι ικανοποιημένος πως μοίρασε δίκαια κι έτσι 
δεν αδικείται όποιο κομμάτι κι αν πάρει, ενώ ο δεύτερος είναι ικανοποιημένος πως διάλεξε 
το μεγαλύτερο, ή πάντως όχι το μικρότερο, κομμάτι. Αν οι δικαιούχοι είναι τρεις (ή 
παραπάνω) η μοιρασιά γίνεται κάπως πιο πολύπλοκη. Με κλήρο ορίζουν τη σειρά. Ο 
πρώτος από τους τρεις κόβει ένα κομμάτι για τον εαυτό του θεωρώντας ότι είναι 
τουλάχιστον το ένα τρίτο. Αν ο δεύτερος θεωρεί ότι είναι πάνω από το ένα τρίτο, αφαιρεί 
λίγο από αυτό και παίρνει ο ίδιος ό,τι μένει. Αν είναι ικανοποιημένος ότι το κομμάτι είναι 
το πολύ το ένα τρίτο, το αφήνει να το πάρει ο πρώτος. Από τους δύο που έμειναν, ο ένας 
χωρίζει σε δύο, κατά τη γνώμη του ίσα κομμάτια κι ο άλλος διαλέγει. Μ΄ αυτή τη μοιρασιά, 
όλοι είναι ικανοποιημένοι ότι πήραν ο καθένας ίσο με (ή περισσότερο από) όσο του 
αναλογεί. Αυτού του είδους η μοιρασιά προϋποθέτει ότι ο καθένας ξέρει πολύ καλά τι 
επιδιώκει, τι θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικό για τον εαυτό του, ενώ αποδέχεται την ισότητα 
στη μοιρασιά.  

 Με βάση τα παραπάνω, π.χ, αν ο αγοραστής ενός διαμερίσματος ιχυρίζεται πως το 
αγόρασε 100 000€, ενώ η εφορία του λέει πως η «αντικειμενική» αξία είναι 500 000€, 
είτε ο αγοραστής δέχεται την αντικειμενική αξία και πληρώνει αντίστοιχο φόρο, ή, αν δεν 
τη δέχεται, το κράτος οφειλει να υποχρεωθεί να αγοράσει το ακίνητο για 500 000€!  

Πώς αντιμετωπίζεται όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ τεχνολογίας και εργασίας; 
Πρέπει να το παρουμε απόφαση πως η τεχνολογική πρόοδος δεν κάνει τόσο ευκολότερη 
την ικανοποίηση των αναγκών μας, όσο νέων αναγκών που προηγουμένως ήταν αδύνατο 
να ικανοποιηθούν. Η τεχνολογία δηλαδή δημιουργεί ανάγκες. Το σημαντικό με το 
αυτοκίνητο δεν είναι ότι πάμε γρηγορότερα στη δουλειά που απέχει 1 χιλιόμετρο από το 
σπίτι μας χωρίς να περπατάμε (ο χρόνος που κερδίζομε με την κίνηση του δρόμου δεν 
αξίζει τον κόπο), αλλά ότι μπορούμε να εργαζόμαστε σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το 
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σπίτι μας. Η στροφή της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση ολοένα νεότερων αναγκών θα 
όφειλε να μη σημαίνει απόλυση εργαζομένων, αλλά επέκταση των επιχειρήσεων. Μ΄ 
άλλα λόγια, η τεχνολογική πρόοδος δεν πρέπει να γίνεται ανταγωνιστική των 
εργαζομένων δημιουργώντας ανεργία, αλλά επεκτείνοντας τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων, με αύξηση της παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών, χωρίς 
σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η ευθύνη μετατοπίζεται στους 
επιστημονικούς προγραμματιστές της επιχείρησης που πρέπει να επινοήσουν τρόπους να 
επεκταθούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης, ικανοποιώντας καλύτερα περισσότερες 
κοινωνικές ανάγκες. Δεν είναι άσχετο αυτό από το γεγονός ότι οι καλύτερα αμειβόμενοι 
σήμερα δεν είναι τόσο οι κεφαλαιούχοι εισοδηματίες, όπως στο παρελθόν, όσο τα 
υψηλόβαθμα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε ακόμη. Η εφαρμογή της χρηματοδότησης 
χρειάζεται χρηματοδότη. Το πρόβλημα είναι ενμέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της 
τεχνολογίας και των μέσων παραγωγής, όπως θα τόβλεπε ο μαρξισμός. Δεν αρκεί όμως, 
διότι μπορεί να μην αντέχει αυτή η λύση στον ανταγωνισμό. Όποιος και αν είναι ο 
ιδιοκτήτης πάντως, η πρόοδος της τεχνολογίας δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται με 
απολύσεις, αλλά με επέκταση των δραστηριοτήτων και επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες. Με όλα αυτά μπορεί να αυξάνεται η πίεση πάνω 
στους εργαζομένους στο κοινωνικό, επαγγελματικό ωράριό τους, αλλά αυξάνεται 
αντίστοιχα και η ελευθερία τους στο προσωπικό, ελεύθερο ωράριό τους, αφού μπορούν 
να έχουν μακρότερο ελεύθερο χρόνο και στη διάθεσή τους φθηνότερα προϊόντα, καθώς 
και νέα προϊόντα που κάνουν τη ζωή τους ανετότερη. Και η μείωση των κερδών για κάθε 
προϊόν αντιμετωπίζεται με την πώληση νέων προϊόντων που ικανοποιούν πρωτόγνωρες 
ανάγκες. 

Ας πούμε τώρα πως βρήκαμε μια ισορροπία  μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 
ως προς το χρόνο της εργασίας τους. Το θέμα όμως είναι το ευρύ κοινό, το σύνολο των 
πολιτών, των φορολογουμένων, των κατοίκων μιας χώρας γενικότερα, χωρίς εξαίρεση. Οι 
ανάγκες τους και οι επιθυμίες τους μπορεί να πρέπει να ικανοποιούνται όχι 8 ώρες την 
ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, αλλά 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά. Οι περισσότερες 
δραστηριότητές μας στο ελεύθερο ωράριό μας απαιτούν να εργάζονται κάποιοι άλλοι 
εκείνη την ώρα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και επιθυμίες μας. Γίνεται αυτό; 
Ασφαλώς γίνεται. Να εργάζονται μόνο 8 ώρες οι εργαζόμενοι. Γιατί όμως να εργάζονται 
8 ώρες και τα ντουβάρια και οι μηχανές; Η προφανής λύση είναι το κυλιόμενο ωράριο. 
Προφανώς, υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί για να επιλεγεί, με μελέτη, ο καλύτερος. 
Εξάλλου, μια οποιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί να είναι διαρκώς διαθέσιμη, 
εργαζόμενη, για χάρη των καταναλωτών (με εξαίρεση βέβαια την ικανοποίηση των 
επειγουσών αναγκών). Κοιμόμαστε περί τις 8 ώρες και είμαστε ξύπνιοι για τις υπόλοιπες 
16. Στις 8 ώρες του ύπνου ο οργανισμός δεν αδρανεί. Αυτή είναι κυρίως η ώρα που θα 
γίνει η αποκατάσταση των φθορών που έχουν γίνει στη διάρκεια της εγρήγορσης. Και 
στον ύπνο θα αναπαυθεί η προσοχή μας, έτοιμη να γρηγορήσει την άλλη μέρα, στον 
ξύπνιο μας. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση εργάζεται περιοδικά, σαν ταλάντωση. Χρειάζεται 
κάποιο χρόνο που να φροντίζει τα εαυτής, τον καθαρισμό της, την αποκατάσταση των 
φθορών που έγιναν όσο ήταν διαθέσιμη στους καταναλωτές. Εύλογο είναι λοιπόν, οι 
ποικίλες επιχειρήσεις και υπηρεσίες, κρατικές και ιδιωτικές να εργάζονται διαθέσιμες στο 
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κοινό, περί τις π.χ. 16 ώρες το 24ωρο, ενώ κάθε εργαζόμενος δουλεύει μόνο π.χ. 8 ώρες 
το 24ωρο. (Οι πραγματικοί χρόνοι χρειάζονται επιστημονική μελέτη). Καταργούνται έτσι 
οι ατέλειωτες ουρές. Το «κυλιόμενο» ωράριο επιτρέπει να εξυπηρετείται το κοινό μεγάλο 
μέρος του 24ώρου, ενώ κάθε εργαζόμενος απασχολείται μόνο λίγες ώρες. Αυτό 
εξυπηρετεί μέγιστα το κοινό. Δίκαιο είναι να πληρώσει κάτι γι΄ αυτό. Συμφέρει τους 
εργοδότες, αφού με τον περισσότερο χρόνο εργασίας της επιχείρησής τους, χωρίς αύξηση 
του αριθμού των εργαζομένων και με την κάποια αύξηση της τιμής των παραγόμενων 
αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών θα αυξηθούν η κατανάλωση και το κέρδος τους. Και, 
φυσικά, πρέπει απ΄ αυτό το παραπάνω να αμειφθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, έστω 
κι αν δεν απασχολούνται περισσότερες ώρες. Έχει δειχτεί ότι το κυλιόμενο ωράριο 
συνδέεται με καρδιαγγειακά επεισόδια, έμφραγμα μυοκαρδίου κλπ. Το κυλιόμενο ωράριο 
βρίσκεται σε αντίθεση με τον φυσιολογικό κιρκάδιο (νυχθημερινό) κύκλο του ανθρώπου 
και αυτό έχει αντίξοες επιδράσεις στην υγεία51. Δικαιούνται, επομένως, οι εργαζόμενοι 
κάποια αποζημίωση για το γεγονός ότι εργάζονται ενάντια στο φυσιολογικό ρυθμό του 
24ώρου. 

Οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις βέβαια μειονεκτούν τότε στον ανταγωνισμό. Στα 
χωριά παλιά, τα μαγαζιά και τα εργαστήρια βρίσκονταν στο ισόγειο της κατοικίας των 
επαγγελματιών, έτσι που ήταν διαθέσιμα στο κοινό διαρκώς. Στις πόλεις θα πρέπει να 
αποζημιωθούν με κάποιον τρόπο οι ατομικές επιχειρήσεις και να δοθούν κίνητρα (π.χ. 
φοροαπαλλαγές), αν π.χ. ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο μπογιατζής, ο ξυλουργός, οι 
λοιποί τεχνίτες της γειτονιάς κάνουν ένα κοινό πολυσυνεργείο, αν ο χασάπης, ο 
μπακάλης, ο ψωμάς, ο γαλατάς, ο μανάβης κλπ κάνουν μια υπεραγορά, αν ιατροί 
ποικίλων ειδικοτήτων κάνουν ένα πολυϊατρείο, οι δικηγόροι ένα ομαδικό δικηγορικό 
γραφείο με ποικίλες ειδικότητες κλπ. Οι νόμοι μπορούν να δίνουν μια κατεύθυνση στο τι 
πρέπει να κάνουν οι πολίτες, χωρίς να τους υποχρεώνουν. 

Ο κοινός τρόπος εργασίας, κοινός χώρος, κοινοί λογαριασμοί, κοινή γραμματεία 
κλπ συμφέρουν την από κοινού εργασία. Οι περιορισμοί στους εργαζομένους 
αντισταθμίζονται από την αύξηση των ελευθεριών τους στο ελεύθερο ωράριό τους. Αν 
θέλει να πάει στη σουπερμάρκετ ο εργαζόμενος, μπορεί να το κάνει στις 10 η ώρα τη 
νύχτα, επειδή κάποιοι άλλοι δουλεύουν εκεί αυτή την ώρα, όπως ο ίδιος δουλεύει με το 
κυλιόμενο ωράριο προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο κοινό όποτε αυτό, το κοινό, τις 
χρειάζεται. Η πειθάρχηση στους επαγγελματικούς περιορισμούς της ελευθερίας σε μια 
εύνομη κοινωνία προάγει τη λειτουργία της, έτσι που μπορεί να εξασφαλίζει αυτή 
μεγαλύτερη ελευθερία στον μη επαγγελματικό χρόνο καθενός μέλους της. Η κοινωνία 
έχει κάνει ένα βήμα μπροστά προς το σκοπό της «μεγαλύτερης δυνατής ελευθερίας στο 
ελεύθερο ωράριο με τη μικρότερη δυνατή αλλοτρίωση στο κοινωνικό ωράριο». Το 
ζήτημα είναι για τις παραπάνω λεπτές ρυθμίσεις να έχουν προϋπολογισθεί με αυστηρά 
επιστημονικό τρόπο, τα οφέλη και το κόστος που απαιτούν. Και τότε το σύνολο των 
εργοδοτών, των εργαζομένων και του κοινού ας αποφασίσουν. Η επιστημονική μελέτη με 
μια τέτοια ανάλυση μειώνει τις πιθανότητες μιας λύσης που μόνο με την αντιπαράθεση 
και τη βία θα επιβαλλόταν είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Οι 
αντιπαραθέσεις δεν θα λείψουν, μόνο που, εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη επιστημονική 
μελέτη, είναι πιο πιθανό να λυθούν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, παρά στους 
δρόμους με την τυφλή βία. Υπενθυμίζω εδώ (βλ. Βία στην κοινωνία) ότι η βία για μια 
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ποιοτική πρόοδο, έχει δείξει η ιστορία ότι είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν πολύ 
σημαντικές εξαιρέσεις.  

 

Άλλες Σκέψεις για την Εργασία στον Αντικειμενικό Χρόνο και Χώρο 

Πέρα από την κατανομή του χρόνου και χώρου ανάλογα με τις υπαρξιακές όψεις 
των μελών μιας κοινωνίας, υπάρχει και η κατανομή του χρόνου που βασίζεται σε 
αντικειμενικές εναλλαγές του, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλ. Χρόνος). Είναι 
δηλαδή οι φυσικές μονάδες χρόνου (έτος, μήνας, ημερονύκτιο) και οι κοινωνικές (π.χ. 
εβδομάδα). Μιλήσαμε ήδη για το πώς πρέπει να κατανέμεται ο νυχθημερινός χρόνος, 
ανάλογα με τις τρεις όψεις της ύπαρξής μας. Μιλήσαμε και για την κατανομή της  
εβδομάδας, που μοιάζει εντελώς αυθαίρετη, αλλά συνάδει με τις ψυχολογικές ανάγκες 
της κοινωνίας.  

Πάνω στη διαίρεση του χρόνου με βάση τις φάσεις της σελήνης είχε γίνει η 
κατανομή των ασχολιών των ατόμων στην πρωτόγονη εποχή, όταν οι άνθρωποι ζούσαν 
σαν τροφοσυλλέκτες («άγριοι»). Καθώς η νύχτα ήταν μια κατάλληλη φάση για κυνήγι, η 
πανσέληνος κανόνιζε τις διαφορετικές ασχολίες εκείνων των ανθρώπων. Αργότερα, με τη 
χρήση του τεχνητού φωτός και με την εξάρτηση των ανθρώπων από την παραγωγή και 
επεξεργασία των φυσικών προϊόντων μάλλον παρά από τη συλλογή έτοιμης τροφής, ο 
σεληνιακός χρόνος, ο μήνας δηλαδή, παίζει πολύ μικρότερη σημασία. Παρ΄ όλα αυτά, σε 
μια τουριστική χώρα, όπως η Ελλάδα, θα μπορούσαν να οργανωθούν δραστηριότητες, 
π.χ. τουριστικές, που να έχουν σχέση με τη σελήνη. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι 
εορτασμοί της σελήνης σε τουριστικούς χώρους στην Πανσέληνο. Γίνονται ήδη κάποιοι, 
ιδίως το καλοκαίρι, αλλά «το Φεγγάρι του Γενάρη παρά λίγο νάναι μέρα». Ο 
συστηματικός εορτασμός της σελήνης χειμώνα και καλοκαίρι θα μπορούσε να γίνει 
τουριστικά ελκυστικός. Τέτοιοι εορτασμοί θα μπορούσαν να συνοδεύονται από 
πολιτιστικά δρώμενα, διασκέδαση σε παραδοσιακά κεντράκια, ενδεχομένως σε δάση, σε 
παραλίες ή και σε τουριστικά πλοία, αλλά και εκδηλώσεις εμπνευσμένες από τους 
εορτασμούς της Άρτεμης στην αρχαιότητα (ή του Αγίου Ευσταθίου, χριστιανού προστάτη 
των κυνηγών).  

Έτος είναι ο χρόνος μιας περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο. Παραδοσιακά, 
οι εποχές του έτους, η θέση δηλαδή του ήλιου στον ουρανό το μεσημέρι, καθόριζαν σε 
μέγιστο βαθμό τις ασχολίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων: Πότε να οργώσουν, να 
σπείρουν, να θερίσουν, να αλωνίσουν, να τρυγήσουν, να μεταφέρουν τα ζώα στα βουνά 
και στα χειμαδιά κοκ. Σήμερα, εξακολουθούν να έχουν σημασία οι ώρες του έτους για 
τους ίδιους λόγους, αν και μικρότερη, επειδή οι άνθρωποι στηρίζονται περισσότερο σε 
δευτερογενή προϊόντα παρά σε πρωτογενή. Έχουν προστεθεί όμως νέες ασχολίες με 
έντονη ετήσια κατανομή. Ο τουρισμός, ιδιαίτερα σημαντικός στη χώρα μας, 
αναπτύσσεται κυρίως το καλοκαίρι.  

Εκτός από τους αγρότες που ήταν γερά ριζωμένοι στη γη, οι κτηνοτρόφοι και οι 
έμποροι, συμπεριλαμβάνοντας τους ναυτικούς, παραδοσιακά δεν είχαν μόνιμο τόπο 
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διαμονής, έστω κι αν είχαν μια μόνιμη έδρα στην οποίαν επέστρεφαν κάθε φορά. Η 
βιομηχανική ανάπτυξη καθήλωσε, μετά τη γεωργία, σημαντικό μέρος του πληθυσμού σε 
μόνιμη κατοικία, μαζί με τα συνοδά επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες στους 
μόνιμους κατοίκους, όπως είναι οι λιανέμποροι, οι τεχνήτες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
γιατροί, δικηγόροι κλπ. Βολεύει πολύ η ακινησία, σαν στους παλιούς πυργοδεσπότες. 
Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε και πάλι να συνηθίζουμε 
στην ιδέα της περίπου νομαδικής απασχόλησης, αλλού το χειμώνα κι αλλού το 
καλοκαίρι. Το γεγονός ότι σήμερα εργάζονται και ο άντρας και η γυναίκα, δημιουργεί 
προβλήματα στις επαγγελματικές μετακινήσεις που δρουν διαλυτικά στην οικογένεια. 

Θα μπορούσε, βέβαια, να αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός. Αντί του θερινού 
μπάνιου στις μοναδικά θαυμάσιες ακτές μας, το χειμώνα είναι ο τουρισμός που βασίζεται 
στο χιόνι και τις σχετικές μ΄ αυτό δραστηριότητες, σκι κλπ. Εκτός από το σκι στο χιόνι, 
σε λιγότερο παγερές περιοχές, ο χειμερινός τουρισμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
μέτρα που να βοηθούν στην ορειβασία ή την ποδηλατοδρομία, με διάφορα επίπεδα 
σωματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το ότι τα σχολεία λειτουργούν το χειμώνα, αλλά 
όχι το καλοκαίρι, καθορίζει περαιτέρω τις τουριστικές δραστηριότητες. Οι ηλικιωμένοι 
δεν έχουν παιδιά στο σχολείο, οι ίδιοι είναι συνταξιούχοι και δεν εργάζονται, ενώ έχουν 
συχνά προβλήματα υγείας. Αυτούς προπάντων θα μπορούσε, επομένως, να έχει στόχο η 
πατρίδα μας το χειμώνα. Η ανάπτυξη κέντρων υγείας σε τουριστικές περιοχές, και 
μάλιστα ενδεχομένως σε περιοχές με παραδοσιακά ιαματικά λουτρά, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού. Ο συνδυασμός πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με παροχές υγείας σε ένα τόπο θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για 
τους συνταξιούχους το χειμώνα. Παρ΄ όλα ταύτα, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι 
φανερό πως θα εξακολουθήσουν να έχουν περισσότερη απασχόληση το καλοκαίρι παρά 
το χειμώνα. Ο παλιός αγρότης ήταν ο ίδιος που όργωνε, που έσπερνε, που θέριζε. Ο 
τουρισμός σήμερα πώς θα μπορούσε να αποκτήσει μια συνέχεια εναλλαγής 
δραστηριοτήτων χειμώνα-καλοκαίρι; Γκαρσόνια, καμαριέρες, μάγειροι είτε ο,τιδήποτε 
άλλο, μήπως θα έπρεπε να (μετ)εκπαιδεύονται το χειμώνα ή να εργάζονται το χειμώνα σε 
έργα που έχουν έμμεση σχέση με τον τουρισμό στους μήνες της αιχμής; Θα μπορούσε η 
ενασχόλησή τους να είναι είτε χειρωνακτική (π.χ. καθαρισμός της περιοχής, 
αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει στους κατεξοχήν τουριστικούς μήνες κλπ) 
είτε επιτελική (π.χ. ενασχόληση σε τουριστικά γραφεία, με κατάλληλη διαφήμιση κλπ) 
είτε εκπαιδευτική σε ποικίλες τουριστικές δραστηριότητες, ανάλογα με το επίπεδο 
εξειδίκευσής τους. Τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης προσφέρονται να λειτουργούν άλλα 
σε τουριστικές περιοχές στους τουριστικούς μήνες και άλλα σε αστικές περιοχές στους μη 
τουριστικούς μήνες. Τα ίδια άτομα που ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα μπορούν 
να αλλάζουν τόπο κατοικίας ανάλογα. Όπως άλλαζαν τόπο διαμονής χειμώνα καλοκαίρι 
παλιά οι βοσκοί. Η σύνδεση του τουρισμού με κέντρα υγείας θα μπορούσε να σημαίνει 
αλλαγή τόπου κατοικίας όχι μόνο των ασχολουμένων με τουριστικά επαγγέλματα, αλλά 
και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το καλοκαίρι που μειώνεται η κίνηση των 
ασθενών στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα μπορούσαν να λειτουργούν κέντρα υγείας στα 
τουριστικά κέντρα με ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό, που ευχαρίστως 
θα μετακόμιζε τους θερινούς μήνες συνδυάζοντας κερδοφόρο εργασία με διαμονή στα 
θέρετρα. Όταν μετακομίζει ο πληθυσμός από τα αστικά κέντρα προς τις εξοχές, το ίδιο 
πρέπει να κάνουν και οι γιατροί (και άλλοι επαγγελματίες) όχι ως τουρίστες, αλλά ως 
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επαγγελματίες. Όταν οι κάτοικοι ενός μικρού νησιού πολλαπλασιάζονται από το χειμώνα 
ως το καλοκαίρι, ανάλογα πρέπει να μεταβάλλεται και η λειτουργία των υπηρεσιών 
υγείας, αλλά και άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η αστυνομία. Μεγαλύτερη επαγγελματική 
κινητικότητα του πληθυσμού πρέπει να εξετασθεί πολύ σοβαρά. 

Μια άλλη ενασχόληση με πολύ έντονη ετήσια κατανομή είναι η δασοπυρόσβεση. 
Τα δάση καίγονται αποκλειστικά και μόνο από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο (κυρίως 
Ιούλιο, Αύγουστο), όταν συνδυάζονται άνεμοι, ξηρασία, υψηλή θερμοκρασία, σε 
γερασμένο, απεριποίητο, δάσος. Είτε γίνεται αυτό τυχαία είτε από εμπρησμό. Μήπως θα 
έπρεπε σημαντικό ποσοστό των δασοπυροσβεστών να εργάζονται το χειμώνα ως 
δασοπροστάτες; Να καθαρίζουν π.χ. το χειμώνα τα δάση από τα ξερά κλαδιά (που θα 
διοχετεύονται σε χαρτοβιομηχανίες ή σε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ξερά 
ξύλα), να επιβλέπουν να μη μετατραπεί το καμένο δάσος σε τσιμέντο ή σε βοσκοτόπι 
κλπ. Σημειώνω, ότι η πυρκαγιά στο δάσος δεν σημαίνει το θάνατό του. Μετά την 
πυρκαγιά, το δάσος ξαναφυτρώνει μόνο του, αρκεί να μη μετατραπεί σε βοσκότοπο ή σε 
τσιμέντο. Εξ άλλου, οι συχνές πυρκαγιές στο δάσος δεν σημαίνουν μόνο την ανάγκη για 
επαναδάσωση, αλλά και καταστροφή της πανίδας. Κάθε θνητό κάποτε θα πεθάνει, κάθε 
εύθραυστο κάποτε θα θραυσθεί και κάθε εύφλεκτο κάποτε θα καεί. Το παλιό δάσος είναι 
εύφλεκτο∙ το νέο, με μεγάλη αναλογία χλωρών βλαστών έναντι ξερών ξύλων δεν είναι. 
Το πόσο συχνά καίεται ένα δάσος παίζει ρόλο στην πανίδα. Πρέπει να ζήσει επαρκώς ένα 
δάσος για να παραγάγει καρπούς κατάλληλους για κάθε είδος ζώου που ζει μέσα του. Το 
έργο των δασοπροστατών το χειμώνα είναι να διατηρούν τα δάση νέα (αφαιρώντας τα 
ξερά), προστατεύοντάς τα από την ανθρώπινη καταστροφική δραστηριότητα (παράνομη 
βοσκή και οικοδόμηση), και το θέρος, φυσικά, να σβήνουν τις φωτιές που είναι σε ένα 
βαθμό αναπόφευκτες. Παρεμπιπτόντως, πέρα από τους σκόπιμους εμπρησμούς, 
σημαντικό ρόλο στις περιοδικές επιδημικές πυρκαγιές των δασών μας παίζουν άλλοι 
παράγοντες που είναι αποτρέψιμοι. Οι χωματερές αυτοαναφλέγονται και βάζουν φωτιά 
στο δάσος. Ίσως να μην είναι κακή ιδέα να ασχοληθούν οι θερινοί δασοπυροσβέστες με 
την επεξεργασία των απορριμμάτων το χειμώνα. Ακόμη, όταν φυσάει δυνατός άνεμος, τα 
καλώδια της ΔΕΗ, που μεταφέρουν ρεύμα με πολύ υψηλό δυναμικό (π.χ. 20 000 ως 30 
000 volt), πλησιάζουν το ένα το άλλο, δημιουργούν σπινθήρες που τήκουν το μέταλλο κι 
αυτό πέφτει στο έδαφος πυρακτωμένο και βάζει φωτιές. Η λύση είναι βέβαια δαπανηρή, 
αλλά θα μειώσει πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς:  Ή τα καλώδια να γίνουν υπόγεια, ή να 
μεταφέρεται το ρεύμα σε χαμηλότερο δυναμικό (π.χ. 10 000 volt) που σημαίνει όμως 
υψηλότερη ένταση και απαιτεί πιο χοντρά, και δαπανηρά επομένως, καλώδια. 
Ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν η ΔΕΗ ή και οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα, οι 
δασοπροστάτες θα πρέπει να εντείνουν την επαγρύπνησή τους, όπου υπάρχουν τέτοιοι 
κίνδυνοι. Η ουσία είναι ότι οι δασοπυροσβέστες καλό είναι να είναι και δασοπροστάτες, 
αν δεν έχουν οι ίδιοι κάποιαν άλλη δική τους χειμερινή επαγγελματική ενασχόληση.   

Παραδοσιακά υπήρχαν κατά διαστήματα εορταστικές περίοδοι διάσπαρτοι στο 
χρόνο. Εκτός από τον εορτασμό του χειμερινού ηλιοστασίου (Χριστούγεννα) και της 
εαρινής ισημερίας (Πάσχα) υπήρχαν ποικίλοι άλλοι εορτασμοί όπως ο τρύγος το 
φθινόπωρο με εορτές του κρασιού, η τελευταία αποκριά (της τυροφάγου) που θα 
μπορούσε να εξελιχθεί σε εορτή του τυριού, πέρα από τον καρνάβαλο. Όλοι αυτοί οι 
εορτασμοί μπορούν να συνοδεύονται από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
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Τα παραδείγματα που ανέφερα παραπάνω για την κατανομή του χρόνου σε 
ποικίλες ενασχολήσεις για τον ίδιο εργαζόμενο ούτε τα μοναδικά είναι ούτε ενδεχομένως 
και τα πιο κατάλληλα. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι: όπως σε μόλις 2-3 γενιές 
προηγουμένως οι παππούδες μας ήταν τη μια οργωτές, την άλλη σπορείς, την άλλη 
θεριστές ή τρυγητές κλπ, έτσι και τώρα κάθε εργαζόμενος πρέπει συχνά να είναι 
προετοιμασμένος άλλη δουλειά να κάνει το καλοκαίρι κι άλλη το χειμώνα. Αν οι δυο 
δουλειές επηρεάζουν η μια την άλλη, όπως στα παραδείγματα που έφερα, τόσο το 
καλύτερο. Καλή προστασία του δάσους το χειμώνα, λιγότερες πυρκαγιές το καλοκαίρι. 
Καλή προετοιμασία του τουρισμού το χειμώνα, καλύτερος τουρισμός το καλοκαίρι. 
Εξάλλου, αυτό σημαίνει ότι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να προσαρμοσθεί 
ανάλογα, δίνοντας την ευκαιρία να εκπαιδεύεται ο καθένας σε ποικιλία ενασχολήσεων, 
που έχουν ωστόσο κάποια, ενδεχομένως συμπληρωματική, σχέση μεταξύ τους.  

Εκτός από το ημερονύκτιο, το μήνα και το έτος, τις δραστηριότητες των 
ανθρώπων υπαγορεύει και η εβδομάδα. Από τον καιρό του Μωυσή ως σήμερα κάθε 
έβδομη ημέρα είναι αφιερωμένη στο Θεό: «Τῇ δὲ ἑβδόμῃ τῇ ἡμέρᾳ, Σάββατα Κυρίῳ τῷ 
Θεῷ σου». Η μέρα αυτή θεωρείται ημέρα αργίας, κατά την οποίαν δεν επιτρέπεται να 
κάνει οποιοσδήποτε καμιά δουλειά. Δεν είν΄ έτσι όμως. Η έβδομη ημέρα είναι 
αφιερωμένη στο Θεό, που σημαίνει ότι οι πολίτες συγκεντρώνονταν κάπου, στη 
συναγωγή ή στην εκκλησία ή στο τέμενος και εκεί, με την καθοδήγηση του πιο σοφού 
ανάμεσά τους, του ιερέα (που ήταν ο μόνος που ήξερε λιγοστά γράμματα και μπορούσε 
να διαβάζει τις Γραφές) συζητούσαν τα προβλήματά τους και έπαιρναν αποφάσεις. 
Δηλαδή η αργία δεν ήταν σκοπός, αλλά μέσο για να συναντηθούν και συζητήσουν τα 
ομαδικά προβλήματά τους οι άνθρωποι. Σήμερα, σε μας, τα προβλήματα δεν λύνονται πια 
στην εκκλησία. Η αργία αφιερώνεται στο νοητό Εγώ, είναι μέρος του ελεύθερου ωραρίου 
του καθενός, οπότε αυτός κάνει τότε ό,τι θέλει. Οι δικοί μας πρόγονοι (Δημόκριτος) 
έλεγαν «βίος ἀνεόρταστος μακρά ὁδὸς ἀπανδόκευτος». Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, 
όχι τόσο τυπικά συστηματικά, αναγνώριζαν την ανάγκη για περιοδική διακοπή της 
εργασίας και την περιοδική ανάγκη για εορτασμό. Σήμερα η αργία του Σαββατοκύριακου 
αποτελεί κύριο στοιχείο για την ανάπτυξη των Μουσών και Τεχνών. Αυτή τη μέρα κατά 
κανόνα συγκεντρώνεται ο κόσμος γύρω από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτές δεν λύνουν 
τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά συμβάλλουν αποφασιστικά στη συναισθηματική ενότητα 
της κοινωνίας.  

Πέρα από τη διαχείριση του χρόνου, εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση του 
χώρου. Παραδοσιακά, οι αγρότες ήταν καθηλωμένοι στη γη με μια ακτίνα 
δραστηριοτήτων μιας ώρας, περίπου 5 χιλιόμετρα δηλαδή, γύρω από τον τόπο της 
κατοικίας τους. Αντίθετα οι βοσκοί ήταν συνήθως νομάδες, με πρόχειρες κατοικίες σε 
ποικίλα μέρη, ακολουθώντας την πορεία των κοπαδιών τους. Για τους ναυτικούς και 
εμπόρους, τα προβλήματα ήταν πιο πολύπλοκα, καθώς είχαν μια μόνιμη κατοικία σε ένα 
λιμάνι και εκεί ήταν εγκαταστημένη η οικογένειά τους, οι ίδιοι όμως μπορεί να γύριζαν 
τον κόσμον όλο, σαν τον πρόγονό τους τον Οδυσσέα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι 
γυναίκες ήταν καθηλωμένες συνήθως μέσα στο σπίτι τους, με ακτίνα δραστηριοτήτων το 
χωραφάκι τους, την ενορία ή τη γειτονιά τους, όπου βρισκόταν και η αγορά. Ακόμη κι η 
σχέση τους με την αγορά ήταν περιορισμένη, καθώς για πιο προωθημένα εμπορεύματα, 
περνούσαν από τα σπίτια οι πραματευτάδες με την πραμάτεια τους. Σήμερα; 
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Σήμερα έχουν υποβαθμισθεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά επαγγέλματα της 
πρωτογενούς παραγωγής, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία. Ο κόσμος μαζεύτηκε 
στα αστικά κέντρα, με ελάχιστη κινητικότητα, εργαζόμενος σε εργοστάσια, εμπορικά και 
γραφεία. Πολύ συχνά η εργασία τους είναι μη παραγωγική, π.χ. λιανικό εμπόριο, χώροι 
διασκέδασης κλπ. Η κίνησή τους περιορίζεται σε μια ακτίνα 5-10 χιλιομέτρων, που 
διανύεται με το ΙΧ ή και με το λεωφορείο ή το μετρό. Μεταναστεύουν το καλοκαίρι στο 
θερινό τους σπίτι, το ανακαινισμένο του παππού, όχι όμως για τον επαγγελματικό, αλλά 
για τον ελεύθερο χρόνο τους. Κι εκεί τις περισσότερες φορές ακινητοποιούνται 
μεταβαίνοντας μόνο ως την παραλία για τα «μπάνια του λαού». Οι συνθήκες όμως έχουν 
αλλάξει και δεν το έχομε συνειδητοποιήσει. Οι τηλεπικοινωνίες κάνουν τη διαφορά. 

Μπορεί πια άνετα να μένει κάποιος μόνιμα στο σπίτι του στο χωριό κι από κει να 
συντονίζει επιχειρήσεις σ΄ όλο τον κόσμο. Το Διαδίκτυο είναι στη διάθεσή του. Μπορεί 
να κάνει τηλεδιασκέψεις. Επιπλέον, μένοντας στο χωριό, όπου η ζωή είναι φθηνή, τίποτε 
δεν τον εμποδίζει να διατηρεί σα χόμπι του, το χωραφάκι με την κατσικούλα του. Όλα τ΄ 
άλλα είναι δίπλα του. Κι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν το μαγαζάκι τους στο 
ισόγειο του σπιτιού τους, διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Το αστικό κέντρο απέχει λιγότερο 
από μια ώρα, για να έχουν τις πολιτιστικές και κοινωνικές συναντήσεις που χρειάζεται η 
ψυχολογία τους.  

Οι υπολογιστές έχουν διαμορφώσει καινούριες εκπληκτικές συνθήκες, αρκεί να 
έχει κάποιος τη φαντασία να διαμορφώσει σκοπούς και να τους υλοποιήσει. Για 
παράδειγμα, μια φορά κι έναν καιρό ο ράφτης, ο τσαγκάρης κλπ έπαιρναν μέτρα στον 
καθένα, έκοβαν κι έραβαν έπειτα το ρούχο ή το παπούτσι του καθενός. Κατάλληλο 
μοναδικά για τον καθένα και για κανέναν άλλο. Ήταν προσωπική, όχι ατομική, περιουσία 
του. Ύστερα ήλθε η μαζική παραγωγή με το ετοιμοπαράδοτο. Κατασκευασμένο σε 3-4 
μεγέθη συνήθως, ομαδοποιούσε τον κόσμο. Κι όλοι φορούσαν ό,τι επέβαλε η «μόδα» κι 
όχι ό,τι ταίριαζε ειδικά στον καθένα. Η μαζική μηχανοποιημένη παραγωγή εξασφάλιζε τις 
χαμηλές, κι έτσι ελκυστικές, τιμές. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για συνδυασμό. 
Φανταστείτε το ράφτη να σας παίρνει τα μέτρα, τα βάζει στον υπολογιστή και στην 
οθόνη του βλέπετε τον εαυτό σας πώς θα είναι με το κοστούμι που θα σας ράψει. Κάνετε 
τις διορθώσεις όπως τις θέλετε. Επιλέγετε και το ύφασμα ή το δέρμα όπως το θέλετε. Κι ο 
ράφτης βάζει το ύφασμα στην κοπτική και ραπτική μηχανή και τη συνδέει με τον 
υπολογιστή. Σε λίγα λεπτά είναι έτοιμο το ρούχο με τη φτήνια της αυτοματοποιημένης 
παραγωγής κι όχι στο χέρι, αλλά κατασκευασμένο ειδικά και μοναδικά για σας, το 
συγκεκριμένο πελάτη. Το κόστος αφορά κυρίως στα έξοδα εγκατάστασης και στην αξία 
του υλικού, του υφάσματος, του δέρματος κλπ.  

Τα νησιά, που έχει άφθονα η χώρα μας, αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πριν από 
1 – 2 αιώνες ήταν οι «σκάλες», όπου στάθμευαν τα πλοία που ταξίδευαν από τη στεριανή 
Ελλάδα στη Μικρά Ασία ή από την Ανατολή στη Δύση. Σταματούσαν εκεί για να 
ανεφοδιαστούν, να πάρουν νερό και τρόφιμα, αργότερα κάρβουνο. Τώρα;  

Η Μικρά Ασία μας τέλειωσε. Τα νησιά μας πρέπει επομένως να αναπτύξουν την 
αυθυπαρξία τους. Πρέπει να αλλάξουν ρόλο. Ο τουρισμός αποτελεί κύρια απασχόληση 
των νησιών. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο φθηνή και αποδοτική επιχείρηση, επειδή η κύρια 
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πρώτη ύλη, ήλιος, θάλασσα, αμμουδιά, προσφέρονται δωρεάν σε αφθονία. Εξαρτάται 
όμως πάρα πολύ από τους ξένους. Θα έλθουν φέτος ή δεν θα έλθουν; Και σκοπός μας 
είναι η αύξηση της ελευθερίας, όχι της εξάρτησης. Ο τουρισμός μπορεί να είναι 
πλουτοπαραγωγός σε κάθε μέρος, αλλά είναι απρόβλεπτος. Μαζί με τον τουρισμό λοιπόν 
πρέπει τα νησιά να έχουν και παράλληλες μόνιμες οικονομικές μονάδες. Η μεγάλη 
ποικιλία των νησιών (κανένα δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο) προσφέρεται για ποικιλία 
αντίστοιχων μικρών μονάδων. Κάποτε, κάποια νησιά είχαν στοιχειώδη γεωργία, 
βιοτεχνία, ναυτιλία κλπ. Η σημασία αυτών των δραστηριοτήτων έχει μειωθεί σημαντικά, 
ενώ δεν προσφέρονται όλα τα νησιά για τέτοιες δραστηριότητες. Οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις είναι σημαντικές. Επιστημονικά συνέδρια και συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές 
παραστάσεις κλπ είναι σημαντικές δραστηριότητες που, ωστόσο, εμπλέκονται σε μεγάλο 
βαθμό με τον τουρισμό. Εξάλλου, τα νησιά έχουν μεγάλες ανάγκες από υγειονομική 
περίθαλψη, που είναι διαφορετικές στην τουριστική περίοδο από τη μη τουριστική. Τι 
μένει να γίνει; 

Νομίζω ότι ο πλούτος των νησιών, θάλασσα, άνεμοι, κύματα, ήλιος κλπ, 
παρέχουν δωρεάν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες 
εγκαταστάσεις. Αυτονόητη είναι η ανάγκη για πλωτά λεωφορεία παντός καιρού. 
Υστερούμε πολύ σε τέτοια.  

 

Θάλασσα και Κύματα:  

Σκέφτομαι ιχθυοκαλλιέργειες για ψάρια, και άλλα θαλασσινά σε κάθε νησί και 
βραχονησίδα. Με παραγωγή κοραλιών, οστράκων, σπόγγων, ακόμη και μαργαριταριών 
και όποιου άλλου πλούτου έχει να προσφέρει το νερό. Οι δυνατότητες της θάλασσας 
είναι ανυπολόγιστες – αρκεί να μην την καταστρέφουμε με ρύπανση, ανεμότρατες που 
αφανίζουν το βυθό, δυναμίτη που σκοτώνει το γόνο κλπ. Το μεγαλύτερο ζώο της στεριάς, 
ο ελέφαντας, χρειάζεται 30 χρόνια περίπου για να φθάσει στο πλήρες μέγεθός του. Το 
μεγαλύτερο ζώο της θάλασσας, η φάλαινα, πολύ μεγαλύτερη από τον ελέφαντα, 
χρειάζεται μόνο 3 χρόνια για να φθάσει το πλήρες μέγεθός της. Πριν από 3-4 χιλιετηρίδες 
περίπου οι άνθρωποι από τροφοσυλλέκτες έγιναν τροφοπαραγωγοί στη στεριά. Στη 
θάλασσα εξακολουθούν συνήθως να είναι τροφοσυλλέκτες, αλιείς, και μόνο τις 
τελευταίες λίγες δεκαετίες άρχισαν να γίνονται και ιχθυοπαραγωγοί. Ελάχιστες άλλες 
χώρες είναι τόσο κατάλληλες για τέτοιες δραστηριότητες όσο η νησιωτική Ελλάδα.  

  Κοιτάξτε τις βορεινές και τις νότιες περιοχές στα Κυκλαδονήσια. Νότια, 
μικροεκτάσεις με χώμα, ήπιες καμπύλες και πανέμορφες αμμουδιές. Βόρεια, ακατοίκητοι 
ξερότοποι, σκέτος βράχος και απότομες, απόκρημνες, απροσπέλαστες, ακτές. Από το 
ξεχασμένο παρελθόν ως σήμερα οι επικρατούντες βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με τα 
αντίστοιχα κύματα έχουν διαμορφώσει έτσι τα νησιά. Τεράστια, ακατάλυτη ενέργεια.  
Ένας πλωτήρας που ανεβοκατεβαίνει με το κύμα στις βορεινές ακτές και κινεί μια 
κατάλληλη καταθλιπτική αντλία μπορεί να ανεβάζει το θαλασσινό νερό σε μια δεξαμενή 
τοποθετημένη μερικές δεκάδες μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Μερικές εκατοντάδες 
τέτοιες μονάδες μπορούν να γεμίζουν μια μεγάλη δεξαμενή. Κι η υδατόπτωση απ΄ αυτήν 
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μπορεί να κινεί μια γεννήτρια. Άλλη μια φορά δωρεάν η πρώτη ύλη, ελάχιστο εργατικό 
κόστος και μένει μόνον η δαπάνη της εγκατάστασης, που σίγουρα μπορεί να αποσβεσθεί. 
Κι αυτό στις άγονες δυσπρόσιτες ακτές των νησιών, που είναι άχρηστες για κάθε τι άλλο. 

 Τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν συνήθως ψηλά βουνά που αποτελούν 
υδατοδεξαμενές. Οι άνεμοι που τα χτυπούν έχουν περάσει προηγουμένως από ψηλά 
βουνά, την οροσειρά της Πίνδου και τη συνέχειά της, οι υδρατμοί που μεταφέρουν έχουν 
γίνει εκεί βροχή και οι αέρηδες έρχονται στεγνοί στα νησάκια. Έλλειψη γλυκού νερού, 
επομένως. Σήμερα είναι δυνατή η αφαλάτωση με τεχνολογία αναπτυγμένη ακομη και σε 
Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πρέπει από σήμερα να μεριμνήσουμε. Η θερμοκρασία της γης 
ανεβαίνει. Η ξηρασία θα θανατώσει τα νησιά μας, ενώ η σίγουρα αναμενόμενη άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας θα αλμυρίσει και τα ελάχιστα υπόγεια νερά που υπάρχουν. Το 
αφαλατωμένο νερό μπορεί να αναβιώσει τη χλωρίδα και την πανίδα τους, να τα 
αναζωογονήσει. Κι η αφαλάτωση είναι άλλη μια πολύ σημαντική οικονομική μονάδα 
κατάλληλη, αναγκαία θάλεγα, για τα νησιά. Η άρδευση του εδάφους με αφαλατωμένο 
νερό θα αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό οικολογικές συνέπειες από την εκμετάλλευση 
των νησιών. 

 

Άνεμοι:  

 Οι άνεμοι έχουν χρησιμοποιηθεί από πανάρχαια χρόνια για ενέργεια, ιδιαίτερα για 
να κινούν τα πλοία στη θάλασσα, για να αλέθουν το σιτάρι στη στεριά και να αντλούν 
νερό από πηγάδια. Σήμερα πρέπει  να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος. Μετά τα έξοδα εγκατάστασης η παραγωγή έχει κόστος μόνο το εργατικό 
δυναμικό, ενώ η ζήτηση είναι εξασφαλισμένη και οι πρώτες ύλες προσφέρονται δωρεάν. 
Όλη η Ελλάδα και σε μεγάλο μέρος και η Ευρώπη μπορούν να ζητούν ενέργεια από τους 
ανέμους των νησιών μας. Πρέπει φυσικά να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να λύσουν οι επιστήμονες, 
σε συνεργασία με τους περιβαλλοντολόγους, χωρίς γενικεύσεις του τύπου «οι πτέρυγες 
των ανεμόμυλων σκοτώνουν τα πουλιά» – άρα τέρμα οι ανεμόμυλοι. Δεν καταλαβαίνω 
π.χ. γιατί έχουν προτιμηθεί οι ανεμόμυλοι με οριζόντιο άξονα αντί εκείνων με κάθετο. Θα 
ήταν μου φαίνεται πιο αποδοτικοί και λιγότερο ενοχλητικοί στο περιβάλλον. Κι ακόμη 
στα πλοία οι άνεμοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που αποθηκεύεται, μειώνοντας τη δαπάνη της κίνησης με πετρέλαιο. Δεν 
χρειάζεται ο άνεμος να φουσκώνει τα πανιά, αλλά να στρέφει τις φτερούγες θαλασσινών 
αναμόμυλων 

 

Ήλιος:  

 Σπάνια βρίσκεται στον κόσμο η ηλιοφάνεια που υπάρχει στην Ελλάδα, ιδίως στα 
νησιά του Αιγαίου. Δεν είναι τυχαίο που ο θεός του Ήλιου γεννήθηκε στη Δήλο. Ο Ήλιος 
είναι η μοναδική σχεδόν πηγή ενέργειας της γης μας. Απ΄ αυτόν ζουν τα φυτά κι απ΄ αυτά 
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τα ζώα. Μας ζεσταίνει. Μας προσφέρει τελικά όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Πιο 
άμεσα, ο ήλιος θα μπορούσε, με κατάλληλες εγκαταστάσεις να είναι η κύρια πηγή 
θέρμανσής μας, αλλά και με ηλιογεννήτριες (φωτοβολταϊκά) πηγή ηλεκτροδότησής μας 
με μηδενικό κόστος, έξω από το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και εργατικών 
χεριών.  

 

Γη:  

 Προσθέστε στις παραπάνω ενεργειακές πηγές την εδαφική ποικιλία που υπάρχει 
σ΄ ολόκληρη την Ελλάδα. Μοναδική ποικιλία σε τόσο μικρή γεωγραφική έκταση. 
Κατάλληλη, επομένως για καλλιέργεια οποιασδήποτε ποικιλίας ζώων και φυτών. Σε 
μικρές ποσότητες, αλλά σε ποιοτικές ποικιλίες. 

 Θάλασσα, άνεμοι, ήλιος, γη. Ύδωρ, Αήρ, Πυρ, Γαία. Ο Εμπεδοκλής μας 
φωνάζει, σ΄ εμάς, τα περήφανα δισ-δισ-δισ-έγγονά του, που κοκορευόμαστε για τους 
προγόνους μας. Θεέ μου! Γιατί λοιπόν δεν ακούμε τη φωνή τους; Πότε θα ξαναβρούμε 
την άκρη του κομμένου νήματος; 
 

Σχτικά πρόσφατα ανέλαβαν διεθνώς τα έθνη τη δέσμευση να μην επιτρέψουν να 
ανέλθει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πάνω από 2ο C μέσα σε ένα αιώνα. Μια τέτοια 
απόφαση εκτοξεύει τη σημασία της γεωγραφίας μας με τις δυνατότητές της για παραγωγή 
κυματικής, αιολικής, ηλιακής και βιολοβικής ενέργειας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Πολιτική Ταλάντωση 

Από τη στιγμή που υπάρχει μια συνεχής αλλαγή, μαζί με κρίσιμες τιμές (ουδούς) 
ανάπτυξης, στις οποίες η ποσοτική μεταβολή μεταπίπτει σε ποιοτική, υπάρχει ταλάντωση 
χάλασης. Τέτοια είναι η συνεχής ανάπτυξη κυρίως λόγω της εξέλιξης των φυσικών 
βασικά επιστημών, μαζί με κάποιες κρίσιμες τιμές στη σχέση παραγωγής και ζήτησης. 
Παρατηρήστε την εικόνα 18, που αναλύει μια περίοδο από μια ταλάντωση σαν εκείνη της 
εικόνας 9, έχοντας αντικαταστήσει το δυναμικό με την ανάπτυξη. Περιοδικά προβλέπεται 
ότι θα υπάρχουν κρίσεις, πολιτικοοικονομικές. Κάθε πότε; Αδρά, η ιδιοπερίοδος ενός 
ταλαντωτή χάλασης είναι ανάλογη με το φυσικό μέγεθος του ταλαντωτή. Και η 
ιδιοπερίοδος μιας πολιτικοοικονομικής κρίσης είναι αδρά ανάλογη με το μέγεθος μιας 
πολιτικοοικονομικής επικράτειας. Υπενθυμίζω ότι η πλήρης ταλάντωση περιλαμβάνει τη 
φάση της εκφόρτισης με θετική ανάδραση και την περίοδο φόρτισης με αρνητική 
ανάδραση. Η τελευταία υποδιαιρείται στην ανερέθιστη φάση και στη διεγέρσιμη φάση, 
στη διάρκεια της οποίας ένα ερέθισμα μπορεί να επιφέρει πρόωρη εκφόρτιση. Αν δεν 
υπάρξει πρόωρο ερέθισμα θα έλθει η στιγμή της αυτόματης εκφόρτισης. Η φάση της 
εκφόρτισης στην πολιτική και στην οικονομία λέγεται «κρίση». Η ανερέθιστη φάση στην 
πολιτική λέγεται περίοδος χάριτος. Η διεγέρσιμη φάση είναι η κανονική πολιτική φάση 
ανάπτυξης. Όσο βραχύτερη είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης, τόσο μεγαλύτερο μέρος 
της καταλαμβάνει η ανερέθιστη περίοδος και πιο δύσκολα, επομένως, παρασύρεται ο 
ταλαντωτής σε πρόωρη ταλάντωση από εξωγενή ερεθίσματα. Αντίστοιχα στα πολιτικά 
συστήματα, μια ελεγχόμενη περιοδική πολιτική «κρίση», όπως είναι οι εκλογές, 
προλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τις ανεξέλεγκτες πολιτικές κρίσεις. Στην Ελλάδα 
προβλέπονται εκλογές κάθε 4 χρόνια. Γιατί όμως κάθε 4 κι όχι κάθε 2 ή κάθε 10; Καμιά 
λογική, εκτός από εκείνη της κολοκυθιάς! Μια μεγάλη χώρα, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 
Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να μένουν σταθερές κάνοντας εκλογές κάθε 5 ή 6 ή 
7 χρόνια. Στην Ελλάδα σπάνια μια κυβέρνηση έβγαλε την τετραετία. Αν μετρήσουμε τις 
εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 ως σήμερα (Σεπτέμβριος 2015) θα δούμε ότι το 
μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εκλογικών περιόδων, είναι 2 έτη και 6 μήνες περίπου 
(εικ. 19). Αν λοιπόν προγραμματισμένα κάναμε εκλογές κάθε 3 χρόνια, οι πιθανότητες 
ανεξέλεγκτων πολιτικών κρίσεων θα μειώνονταν σημαντικά. Γιατί όχι πιο συχνά; Οι 
ταλαντωτές χάλασης έχουν ενεργειακό κόστος. Τόσο πιο πολλή ενέργεια καταναλώνουν, 
όσο υψηλότερη είναι η συχνότητά τους. Οι εκλογές έχουν κόστος. Όταν η πολιτική κρίση 
έχει κύρια αιτία της την οικονομία, οι εκλογές θα επιβαρύνουν την κατάσταση. 
Επιστημονική μελέτη πρέπει επομένως να υπολογίσει τον άριστο χρόνο μεταξύ δύο 
εκλογικών αναμετρήσεων. Με τον αδρό υπολογισμό που έκανα, θα όφειλε για την 
Ελλάδα να είναι κάθε 3 χρόνια περίπου. Να σημειώσω εδώ ότι η παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας των τελευταίων χρόνων είχε σα συνέπεια μια πολύ μεγάλη, διεθνή, 
ταλαντούμενη μονάδα, έτσι που μεσολάβησαν γύρω στα 80 χρόνια μεταξύ της μεγάλης 
κρίσης του μεσοπολέμου και της τωρινής. Ενδιάμεσα βέβαια υπήρξαν κάποιες ήσσονες 
κρίσεις. 
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Εικόνα 19. Διαστημα μεταξύ διαδοχικών εκλιγικών αναμετρήσεων από το 1974 
ως το 2015 
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Αμέσως μετά από μια ποιοτική μεταβολή, όπως είναι οι εκλογές, υπάρχει η 
ανερέθιστη περίοδος χάριτος. Η κυβέρνηση δεν ανατρέπεται εύκολα σ΄αυτή τη φάση. 
Αυτό το αγνοούσε ο Πλαστήρας όταν πήγε να κάνει επανάσταση την επομένη των 
εκλογών, το ήξεραν όμως οι Συνταγματάρχες κι έκαναν τη δικτατορία τους το 1967 πριν 
από τις προγραμματισμένες εκλογές. Το κοινό ανέχεται σ΄ αυτή τη φάση ποικίλα 
αντιλαϊκά μέτρα. Αυτή είναι λοιπόν η φάση στην οποίαν μια κυβέρνηση μπορεί να 
επιβάλει ένα πρόγραμμα αυστηρής λιτότητας, για να μαζευτούν χρήματα, να 
σχηματισθεί κεφάλαιο που θα αρχίσει να τίκτει τόκο, κέρδη. Αυτή θα μπορούσε να 
θεωρηθεί μια «καπιταλιστική» φάση, στην οποίαν αθροίζεται κεφάλαιο για να γίνονται 
επενδύσεις, είτε είναι αυτές ιδιωτικές είτε είναι δημόσιες. Ο γενικός κανόνας είναι ότι 
«επιχειρήσεις» που το προϊόν τους έχει ζωτική, υπαρξιακή σημασία για το κράτος (π.χ. ο 
στρατός) πρέπει ενδεχομένως να είναι δημόσιες. Άλλες όμως, με περισσότερη 
καταναλωτική αξία (π.χ. κέντρα διασκέδασης), είναι ιδιωτικές. Τα κόμματα θα διαφέρουν 
βέβαια ως προς το πού θα βάλουν τη διαχωριστική γραμμή, ενώ ο λαός, με τις εκλογές θα 
επιλέξει. Το επιχείρημα πάντως ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο 
αποδοτικές και επιτυχείς από τις δημόσιες δεν είναι πολύ ισχυρό, αφού είδαμε τα 
τελευταία χρόνια της κρίσης εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις να κλείνουν. 
Από την άλλη, πριν από μια δεκαετία περίπου η ΔΕΗ είχε θετικό ισοζύγιο. Εκείνο που 
έχει σημασία είναι η σωστή οργάνωση. Είτε μιλάμε για δημόσιες είτε για ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει σαφώς διατυπωμένος σκοπός (στα 
πλαίσια της επαλληλίας αναγκών, πόρων και τεχνογνωσίας), σαφής προγραμματισμός για 
την επίτευξή του (με πρόβλεψη της χρηματοδότησής του) και σαφής τρόπος αξιολόγησης 
του αποτελέσματος (σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε ο σκοπός στον προγραμματισμένο 
χρόνο;). Πολύ αδρά, σε γενικές γραμμές, κάτω από τις παρούσες συνθήκες μού φαίνεται 
συμφέρον να γίνει περισσότερο επιτελικό το κράτος μας, με σαφή σκοπό, 
προγραμματισμό και έλεγχο, ενώ το εκτελεστικό έργο να αφεθεί σε μεγαλύτερο βαθμό 
στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιδιώτες αναμένεται να επενδύσουν με ιδιωτικά κεφάλαια 
παράλληλα με τις κρατικές επιδοτήσεις, ενώ οι κρατικές επιχειρήσεις αντλούν το 
κεφάλαιό τους από κρατικές πηγές, από φόρους και δανεισμό που κι αυτόν καλούνται να 
τον αποπληρώσουν οι φορολογούμενοι στο μέλλον. Αν υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία 
στα πλαίσια των προκαθορισμένων στόχων, γιατί, όχι; Αν πάλι δεν υπάρξει και η 
επιδίωξη των στόχων είναι αναγκαία, είναι ασφαλώς προτιμότερη μια δημόσια επένδυση 
παρά η μη επένδυση. Το ουσιώδες σ΄αυτή τη φάση είναι ότι όποιος θετικός ισοσκελισμός 
υπαρξει θα μεταφρασθεί κυρίως σε κέρδη των επενδυτών. Αυτό είναι το κίνητρό τους για 
να αυξήσουν τις επενδύσεις τους. 

Η «καπιταλιστική» περίοδος χάριτος οφείλει να οργανώσει καλά το κοινωνικό 
ωράριο των εργαζομένων. Αναπόφευκτα σχεδόν, στις ασφυκτικές προθεσμίες που 
υπάρχουν, θα δημιουργήσει εκμετάλλευση των εργαζομένων είτε στον ιδιωτικό είτε στο 
δημόσιο τομέα εργάζονται. Μια άφρων κυβέρνηση, για να αποσείσει από πάνω της τις 
ευθύνες για την κακή πολιτική της, θα προσπαθήσει να ενσπείρει το διχασμό μεταξύ των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Όποιες αδικίες, τέλος πάντων, 
δημιουργηθούν, οφείλουν να  αντιμετωπισθούν. Η επόμενη φάση λοιπόν οφείλει να είναι 
φιλεργατική. Ας την πούμε, γι΄αυτό, «σοσιαλιστική». Είτε ιδιωτικές είναι είτε δημόσιες 
οι επιχειρήσεις. Ένας τρόπος είναι να εξασφαλισθεί ότι αμείβονται με ένα 
προκαθορισμένο ελάχιστο αμοιβής, και, επιπλέον, ανάλογα με την προσφορά τους, αλλά 
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και ανάλογα με τον πληθωρισμό. Η αμοιβή του εργαζομένου πρέπει να ορίζεται στη βαση 
μιας εξίσωσης: y = a + bx, όπου y είναι η αμοιβή, a είναι μια ελάχιστη αμοιβή, x το 
παραγόμενο έργο και b ένας σταθερός συντελεστής. Οι σταθερές a και b είναι φυσικά 
διαπραγματεύσιμες, ανάλογα και με τη συνολική πορεία της επιχείρησης. 

Οι εργαζόμενοι δεν απολύονται χωρίς ικανοποιητική αποζημίωση. Κι αυτό χωρίς 
να μειωθεί η απόδοση της επιχείρησης στην οποίαν εργάζονται, αλλιώς θα πάνε χαμένες 
οι θυσίες τους της καπιταλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που μειώνεται η ανάγκη για 
προσωπικό, η επιχείρηση, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική, θα πέσει έξω. Η εύκολη λύση 
είναι η απόλυση προσωπικού. Η αποζημίωση βέβαια που αναφέρθηκε δεν αρκεί. Οι 
εναλλακτικές λύσεις είναι δύο. Η μία είναι να μειωθούν τα κέρδη αντί να απολυθούν 
εργαζόμενοι. Αν, ωστόσο, για οποιονδήποτε λόγο, το έργο που έκαναν κάποιοι 
εργαζόμενοι έπαψε να χρειάζεται, αυτή η λύση δεν είναι η κατάλληλη. Η άλλη λύση είναι 
να υπάρξει επέκταση της  επιχείρησης σε άλλες δραστηριότητες, χωρίς να προσληφθεί 
άλλο προσωπικό. Πολλή επιστημονική μελέτη, μαζί με συντονισμένους αγώνες των 
εργαζομένων θα βοηθήσουν. Μόνη η επιστημονική μελέτη δεν αρκεί. Μόνοι οι αγώνες 
είναι άγνωστο αν θα καταλήξουν σε νίκη ή ήττα. Χρειάζονται λοιπόν ένας σκοπός 
βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα και μια πάλη, βασισμένη σε μια ανοιχτόμυαλη, 
αλλά χαλύβδινη βούληση. Η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει την κατάσταση, ώστε να 
αποφευχθεί μια πρόωρη κρίση, ενώ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τυχαία γεγονότα, 
όπως είναι μια κρίση σε γειτονική χώρα ή και μια θεομηνία. Θυμίζω, ότι οι ταλαντώσεις 
άγονται από τον ένα ταλαντωτή στον άλλο και οι πολιτικοοικονομικές κρίσεις 
μεταδίδονται σαν ντόμινο από τη μια χώρα στην άλλη. Το ουσιώδες σ΄ αυτή τη φάση 
είναι ότι όποιος θετικός ισολογισμός υπάρξει, αυτός θα μεταφρασθεί σε αμοιβές των 
εργαζομένων. Αυτό είναι το κίνητρό τους για να εργασθούν όσο γίνεται πιο αποδοτικά. 
Με την αύξηση των επενδύσεων στην πρώτη, καπιταλιστική, φάση και με την πιο 
αποδοτική εργασία των εργαζομένων στη δεύτερη, σοσιαλιστική, φάση αναμένεται να 
γίνει ανάπτυξη. Και θα γίνει, αν ο σχεδιασμός ήταν σωστός, στηριγμένος στην ύπαρξη 
ανάγκης, πόρων και τεχνογνωσίας. 

Πλησιάζει όμως η στιγμή της επόμενης ελεγχόμενης κρίσης, όταν θα αλλάξουν η 
βουλή και η κυβέρνηση. Όλο αυτό το διάστημα έγινε, ως ένα βαθμό, η ανάπτυξη, προς 
όφελος των επενδυτών, ιδιωτών ή και του κράτους. Κάποια κέρδη αθροίστηκαν, ενώ 
έγινε και ικανοποίηση κάποιων εργατικών απαιτήσεων, ως ένα βαθμό πάντα. Στην 
αντιπαράθεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων μπορεί να επήλθε μια απλή συμφωνία: 
αυξάνεται η τιμή των παραγόμενων αγαθών και των προσφερόμενων υπηρεσιών, και το 
όφελος μοιράζεται σε κέρδη των εργοδοτών και μισθούς των εργαζομένων. Ποιος 
πλήρωσε; Μα οι καταναλωτές, οι μη εργαζόμενοι, το σύνολο του πληθυσμού, οι άνεργοι, 
οι γέροι, τα παιδιά, οι νοικοκυρές, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες τους 
στο ελεύθερο ωράριό τους, όταν γίνονται καταναλωτές. Πλήρωσαν τελικά όλοι οι 
κάτοικοι μιας χώρας. «Όλοι μαζί πληρώσαμε» (παραφράζοντας τη ρήση γνωστού 
πολιτικού).  Ήλθε όμως η ώρα της δικαίωσης, της θυσίας, της πασχαλιάς. Πρέπει πια να 
ωφεληθούν οι πάντες, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εργασθέντες και μη 
εργασθέντες, επενδύσαντες και μη επενδύσαντες, προκομμένοι και τεμπέληδες. Κάποιες 
παροχές πρέπει να δοθούν σε καθέναν από το κοινωνικό σύνολο, ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Απλά, επειδή είναι πολίτης, μέλος της εθνικής κοινωνίας του. Απλά, επειδή, ως 
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πολίτης συμβάλλει στην αναπαραγωγή και στην άμυνα της κοινωνίας. Αφού 
κατανέμονται τα αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών, η φάση αυτή θα μπορούσε 
να θεωρηθεί «κομμουνιστική», έστω και αν δεν συνοδεύεται από κοινοκτημοσύνη των 
μέσων παραγωγής. 

Καλά, κάναμε τόσες θυσίες για να έχουμε παραγωγή και θα ξοδέψουμε τώρα ό,τι 
φτιάξαμε; Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης θα την κατηγορήσουν για προεκλογική 
παροχολογία. Αν όμως δεν υπάρξει αυτή η φάση, προς τι οι θυσίες που έγιναν από όλο 
τον κόσμο, η λιτότητα και η σκληρή δουλειά στο χρόνο που πέρασε; Αρκεί να πρόκειται 
για πραγματικές παροχές, οσοδήποτε μικρές, και όχι για λεκτική παροχολογία. Οι 
παροχές σ΄ αυτή τη φάση είναι το κίνητρο για να αποδεχθεί ο κόσμος την επόμενη φάση: 
Διότι θα ακολουθήσει βέβαια η επόμενη ταλάντωση, με αλλαγή βουλής και κυβέρνησης. 
Το σύστημα που προτείνεται δεν είναι καπιταλιστικό ή σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό, 
αλλά όλα τα συστήματα σε διαφορετική φάση το καθένα, όπως προκύπτει από το 
μοντέλο της ταλάντωσης. Διότι, υποστηρίζω, δεν υπάρχει πολιτικο-οικονομικό σύστημα 
που να είναι πάντοτε το καλύτερο, αλλά εξαρτάται από τη φάση στην οποία βρίσκεται 
εκάστοτε η κοινωνία. Προϋποτίθεται ότι η εναλλαγή των φάσεων γίνεται στη βάση του 
διαλόγου και όχι της βίας, με αποδοχή της δημοκρατικής αρχής. 

Η τελευταία, «κομμουνιστική», φάση είναι εκείνη που τείνει να αποκαθιστά την 
ανισότητα που έχει δημιουργηθεί στις προηγούμενες φάσεις. Σ΄ αυτήν θα φορολογηθεί 
ο ιδιωτικός τομέας προς όφελος του δημόσιου, αντίθετα από την αρχική φάση, στην 
οποίαν φορολογήθηκαν όλοι οι φορολογούμενοι προς όφελος των ιδιωτών κυρίως 
επενδυτών.  Η ικανοποίηση αναγκών τόσο από τις δημόσιες όσο και από τις ιδιωτικές 
υπηρεσίες αφορούν στη διάφανη αξιολόγησή τους με μέριμνα του κράτους.  Σημειωνω 
ότι η ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών δεν αφορά σε αύξηση των προνομίων ή μισθών 
των εργαζομένων που πρέπει να έχουν εύλογη αντιστοιχία με εκείνη των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα. Εννοώ βελτίωση της οργάνωσης, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές 
(π.χ. εξοπλισμός, εκπαίδευση). Σκοπό δεν έχει την ικανοποίηση των αιτημάτων των 
εργαζομένων, αλλά των αναγκών των πτωχότερων τάξεων.  

Για να κλείσω την προτύπωση της πολιτικοοικονομικής κρίσης με την ταλάντωση 
χάλασης, θυμίζω πως ένα πολύ πρόωρο ερέθισμα μπορεί να πέσει στην τρωτή φάση της 
ταλάντωσης, που έτσι αποσυγχρονίζεται με ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες 
αυτοσυντηρούμενες κρίσεις. Τρωτή φάση έχει και η πολιτικοοικονομική ταλάντωση. 
Τέτοιες φάσεις έχομε βιώσει. Μέσα σε 5 μήνες, από τον Ιανουάριο 2012 ως τον Ιούνιο 
2012, είχαμε 4 διαδοχικές κυβερνήσεις, με αντίστοιχες πολιτικές κρίσεις και με 
καταστροφικές συνέπειες, αφού σ΄ αυτό το διάστημα χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ τα 
προβλήματα έτρεχαν με πρωτοφανή ταχύτητα. Πολιτική κρίση είχε παρατηρηθεί επί 
προεδρίας Σαρτζετάκη, όταν άλλαξαν διαδοχικές κυβερνήσεις μέσα σε βραχύ διάστημα. 
Μείζων πολιτική κρίση υπήρξε το 1995, με αλλεπάλληλες κυβερνήσεις, που κατέληξε 
στη δικτατορία του 1997 και διαμέσου της στην εθνική συμφορά της Κύπρου.  

Θυμίζω ακόμη πως παύση της ταλάντωσης και της εξέλιξης μπορεί να συμβεί και 
όταν «σιγοκαίει»  το σύστημα στη φάση του φαύλου κύκλου. Κάπως έτσι σήμερα 
«σιγοκαίει» η κρίση, καθώς ούτε μας δίνεται μια σωστή δυνατή βοήθεια, μια ώθηση που 
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θα μας ανεβάσει στον πάνω ουδό ούτε και μια κλωτσιά, που θα μας ρίξει στον κάτω ουδό 
της πτώχευσης, μετά την οποία θα ξαναρχίσει η βραδεία, επίπονη άνοδός μας (αν δεν 
καταστραφούμε ολοσχερώς). Τα κομμουνιστικά καθεστώτα, όπως τουλάχιστον τα 
γνωρίσαμε, επικράτησαν με κύριο στόχο την αποφυγή των περιοδικών οικονομικών 
κρίσεων. Πραγματικά το πέτυχαν. Δεν υπήρξε ποτέ οικονομική ή πολιτική κρίση. Έτσι 
όμως η οικονομία τους «σιγόκαιγε», μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, χωρίς να 
υπολογίσουμε το βαρύτατο τίμημα για την εγκαθίδρυση και τη συντήρηση του 
καθεστώτος. Τα κράτη του τότε υπαρκτού σοσιαλισμού αγνόησαν τους κανόνες του 
Μαρξ που μιλούσαν για περιοδική ανάπτυξη, σαν αυτή που προτυπώνεται στο 
μαθηματικό μοντέλο των ταλαντωτών χάλασης.   

 Σήμερα βρισκόμαστε στην κατάσταση της εξάρτησης σαν στο σχήμα της εικόνας 
9. Το σκοινί στο πρώτο σκίτσο μπορούμε να το πούμε «μνημόνιο». Είμαστε εξαρτημένοι, 
έχομε χάσει την ελευθερία μας, λόγω του μνημονίου. Αν κόψουμε το σκοινί, αν 
απαλλαγούμε από το μνημόνιο, πέφτομε στο κενό. Αυτή είναι όμως μια πίστη και όχι 
τεκμηριωμένη γνώμη. Αυτό για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι χωρίς δική μας 
τρομακτική προσπάθεια ούτε μόνοι μας θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, ούτε 
θα μπορέσουμε να πείσουμε τους άλλους να μας βοηθήσουν. Τρομακτική προσπάθεια 
σημαίνει καλό σχεδιασμό με σαφή σκοπό, μέθοδο και αξιολόγηση από την κυβέρνηση, 
συμπεριλαμβάνοντας πρωτοφανείς θυσίες, όπως είναι η ανάληψη του «πολιτικού 
κόστους» των αποφάσεων από τους πολιτικούς, έσχατη πενία του συνόλου των πολιτών 
και κατακρήμνιση αρχόντων. Αυτά θα πρέπει να τα κάνει ο λαός. Σε κοινωνικό επίπεδο ο 
λαός ταυτίζεται με το Θεό (φωνή λαού, οργή Θεού!). Και είναι γνωστό τι γίνεται τότε: 
«Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς. Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς». Σημαίνει επίσης πολλή δουλειά, σε συνδυασμό 
πάντοτε με ανοχή και θυσία εκ μέρους του λαού. Που, για να πεισθεί, θα πρέπει 
τουλάχιστο να έχει δει πως στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται, διαδοχικά 
ανακυκλούμενες, όλες οι φάσεις της ταλάντωσης, η καπιταλιστική, η σοσιαλιστική και η 
κομμουνιστική και ότι το κράτος του είναι αξιόπιστο, όπως αποδεικνύεται από τις θυσίες 
που κάνουν πρώτιστα οι κρατούντες.  

 Σημειώνεται ότι για την πειθώ των εταίρων μας δεν αρκεί να ζητούμε και να 
διεκτραγωδούμε την κατάστασή μας. Αυτό το κάνει ο επαίτης. Πρέπει 1. Να προτείνουμε 
ένα συγκεκριμένο λεπτομερές σχέδιο που, εκτός απροόπτου (π.χ. πόλεμος, θεομηνία κλπ) 
θα μας βγάλει από την κρίση, δηλαδή θα εξισώσει την κατανάλωση με την παραγωγή 
μας. 2. Να τεκμηριώσει ότι ένα εναλλακτικό σχέδιο που μας προτείνουν εκείνοι δεν 
φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης με το σχέδιό 
τους, εκτός από την ανθρωπιστική καταστροφή που επιφέρουν (και δεν υπάρχει λόγος να 
τους ενδιαφέρει) μειώνουν και την παραγωγή έτσι που η επιθυμητή εξίσωση παραγωγής 
με κατανάλωση δεν είναι εφικτή. Εφόσον το σχέδιό τους έχει εφαρμοσθεί επί πολλά έτη 
και έχει αποτύχει, οφείλομε να το αλλάξουμε. Όπως ο γιατρός αλλάζει αμέσως τη 
θεραπεία που αποδεικνύεται είτε αναποτελεσματική είτε και με σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες (π.χ. μείωση της παραγωγής στην προκειμένη περίπτωση, αύξηση του χρέους, 
ανθρωπιστική καταστροφή κλπ). 3. Να τεκμηριώσει ότι η μη εφαρμογή του σχεδίου που 
προτείνομε έχει βαριές συνέπειες και γι΄ αυτούς, όπως π.χ. μεταφορά της κρίσης σε άλλα 
κράτη, διάλυση της «εταιρίας» μας, ανατροπή των γεωπολιτικών συσχετισμών κλπ, πέρα 
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από το ότι μια δική μας πτώχευση σημαίνει ότι δεν θα πάρουν ποτέ πίσω τα λεφτά τους 
που μας έχουν δανείσει. 4. Καθώς οι κύριοι υπεύθυνοι για την πορεία μας είμαστε εμείς 
οι ίδιοι, το σχέδιό μας πρέπει να τεκμηριώνει τις θυσίες που εμείς οι ίδιοι πρώτοι θα 
υποστούμε για να το εφαρμόσουμε. 

 Η πολιτική ταλάντωση που περιγράψαμε δίνει μια απάντηση και στο φιλοσοφικό 
πρόβλημα της σχέσης ελευθερίας με ισότητα. Στην αρχική καπιταλιστική φάση της 
πολιτικής ταλάντωσης που περιγράφηκε δίνεται έμφαση στην ελεθερία της αγοράς με 
ανοχή της ανισότητας που αποτελεί κίνητρο για περισσότερες επενδύσεις. Στη δεύτερη 
φάση δίνεται έμφαση και πάλι στην ελευθερία της αγοράς, αλλά για πιο αποδοτική 
εργασία. Στην τρίτη, κομμουνιστική φάση, η αναδιανομή αγαθών και υπηρεσιών 
περιορίζει σημαντικά την ανισότητα, μειώνοντας έτσι τις εντάσεις που στις προηγούμενες 
φάσεις αυτή δημιούργησε και μπορούν να φθάνουν στα όρια της εμφάνισης κοινωνικών 
δεινών. Φυσικά, η ταλάντωση θα επαναληφθεί. Γι αυτή τη φάση αξίζει να αγωνίζεται η 
κοινωνία, να επενδύει και να εργάζεται, να κάνει θυσίες, με όραμα. 

 

Η Βούληση της Κοινωνίας 

 Στο «Προσκλητήριο των Ελλήνων» ανέφερα ότι οι Έλληνες συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της κοινής βούλησης όλων. Έλεγα ακόμη ότι η ελευθερία της βούλησής 
είναι κύριο διαφορικό γνώρισμα του ανθρώπου. Είναι κάτι που μόνον ο άνθρωπος από 
όλα τα ζώα μπορεί να έχει. Ξεχώρισα τις ανάγκες από τις επιθυμίες. Ο σκοπός όμως είναι 
ένα είδος επιθυμίας – όχι ανάγκης. Ο Maslow που ιεράρχησε τα κίνητρα του ανθρώπου 
σα μια πυραμίδα, σημείωσε πως στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η 
αυτοπραγμάτωση του Εγώ. Είναι περίπου αυτό που ονόμασα εδώ σκοπό του νοητού Εγώ. 
Είναι όμως αδύνατο να λειτουργήσουν τα ανώτερα κίνητρα, αν δεν ικανοποιούνται, 
τουλάχιστον ενμέρει, εκείνα που βρίσκονται χαμηλά στην πυραμίδα, δηλαδή οι ανάγκες 
του αισθητού Εγώ και λίγο παραπάνω τα κίνητρα του κοινωνικού Εγώ, οι ανάγκες να 
ανήκει καθένας σε μια ομάδα.  

Σκοποί που κατευθύνουν τις δραστηριότητές μας υπάρχουν διαφόρων ειδών. 
Μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο για τους αλλότριους σκοπούς που μας επιβάλλουν 
τα ένστικτα, τους σκοπούς παγίδες των φαρμακευτικών εθισμών και των παθολογικών 
έξεων, αλλά και το σκοπό που επιλέγεται με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Η επιλογή 
γίνεται τότε με βάση την παιδεία μας, που έχει φυτευτεί μέσα μας με τη μορφή αλυσίδων 
εξαρτημένων αντανακλαστικών. Τις ανάγκες, που αφορούν στο βιολογικό μας ωράριο, 
του αισθητού Εγώ μας δηλαδή, λόγω των ενστίκτων μας οφείλει να τις καλύπτει η 
κοινωνία. Και τους σκοπούς και επιθυμίες μας που αφορούν στο ελεύθερο ωράριό μας, 
του νοητού Εγώ δηλαδή, καλείται να στηρίξει στο κοινωνικό, επαγγελματικό ωράριο, του 
κοινωνικού μας Εγώ, η εργασία μας.  

Όπως σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν σκοποί, έτσι υπάρχουν και σε κοινωνικό 
επίπεδο. Η κοινωνία οφείλει, με την καθολική συμπεριφορά της να εξασφαλίζει την 
επιβίωσή της, αλλά και τους σκοπούς που έχει θέσει με την «ελεύθερη βούλησή» των 
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πολιτών της. Ερωτήματα που προκύπτουν είναι: πώς επιλέγει η κοινωνία τους σκοπούς 
της στη βάση της ελευθερίας της βούλησής των πολιτών της και πώς επιδιώκει την 
επίτευξή τους; Παράλληλα, η κοινωνία πρέπει να μας εξασφαλίζει ισότιμα για όλους το 
βιολογικό, το αισθητό, Εγώ μας, που σημαίνει, εκτός από τον ύπνο, και κυρίως την τροφή 
και τη στέγη μας, καθώς και τις αρρώστιες και αναπηρίες μας, ενώ τους προσωπικούς 
σκοπούς μας στο ωράριο του νοητού Εγώ μας καλούμαστε να τους επιδιώξουμε με βάση 
την προσωπική εργασία μας στα πλαίσια του ωραρίου του κοινωνικού Εγώ μας. Η 
κοινωνία μάς προστατεύει από ενδεχόμενη παρεμπόδιση στην επιτέλεση του σκοπού μας, 
παρεμπόδιση που μας επιβάλλουν άλλοι (αντίστοιχα, περιορίζει εμάς να μην στερούμε 
την ελευθερία των άλλων στην επιδίωξη των δικών τους σκοπών). Γενικότερα η κοινωνία 
ελέγχει να μη δημιουργεί η επιδίωξη των σκοπών του καθενός ανταγωνισμό εναντίον των 
άλλων. Όσο καλύτερα οργανωμένη είναι η κοινωνία τόσο μεγαλύτερη ελευθερία μάς 
εξασφαλίζει στο προσωπικό μας, ελεύθερο, ωράριο, με τη μικρότερη δυνατή αλλοτρίωσή 
μας στο κοινωνικό ωράριό μας, στο ωράριο που εργαζόμαστε, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ισότητα στις δυνατότητες για επιδίωξη των σκοπών της. Οφείλει επίσης η 
κοινωνία να εξασφαλίζει και την άμυνά της έναντι αλλότριων κινδύνων, όπως είναι η 
επίθεση από μιαν άλλη, εχθρική, κοινωνία, ή θεομηνίες σαν εκείνες της Αποκάλυψης, 
λοιμούς, λιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Σε όλη αυτή την προσπάθειά της η κοινωνία 
βρίσκεται όχι σπάνια να απαιτεί θυσίες από κάποια μέλη της, όπως από τους 
στρατευμένους στη διάρκεια ενός πολέμου. Τέλος, κάθε κοινωνία μπορεί – οφείλει 
μάλλον, θα έλεγα – να επιλέγει και τον προαιρετικό, μοναδικά δικό της, σκοπό. Η αρχαία 
ελληνική κοινωνία επέλεξε άτυπα για σκοπό της τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την 
επιστήμη, τις τέχνες και μούσες, τη δημοκρατία. Η αρχαία Εβραϊκή κοινωνία επέλεξε για 
σκοπό της τη λατρεία του Ενός Θεού. Η Ρωμαϊκή κοινωνία επέλεξε τη διοίκηση. Πώς 
αποφασίζει όμως η κοινωνία ποια είναι η βούλησή της, ο σκοπός της, τον οποίον 
επιδιώκει;  

Μια διευκρίνιση χρειάζεται για τους όρους. Ονόμασα τη βούληση της κοινωνίας 
Ηθική. Ωστόσο, η βούληση της κοινωνίας εκφράζεται αφενός μεν θεσμικά, με νόμους 
που αποφασίζει με ποικίλες διαδικασίες η ίδια και με «άγραφους νόμους», που αυτούς 
κυρίως αποκαλούμε συνήθως «ηθική». Στους άγραφους νόμους δεν υπάρχει θεσμικός 
υποχρεωτικός μηχανισμός, όπως είναι η νόμιμη ποινή. Υπάρχει όμως η έμμεση 
αποδοκιμασία του κοινού, που μπορεί να φθάσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ενέργειες, 
όπως είναι π.χ. το λιντσάρισμα, ο λιθοβολισμός, ενέργειες δηλαδή στις οποίες δεν είναι 
σαφές ποιος είναι ο εκτελεστής του θύματος. Καθώς δεν υπάρχει γραπτός νόμος, η 
πειθάρχηση στον άγραφο, είναι ζήτημα προσωπικό του καθενός κι αυτή είναι βασική 
διαφορά μεταξύ της ηθικής και του νόμου.  

Όταν θέλω να ελέγξω τις ιδιότητες ενός συνόλου, εξετάζω ένα τυχαίο δείγμα του. 
Για να δω αν είναι νοθευμένο το λάδι, παίρνω ένα τυχαίο δείγμα του και το εξετάζω. Για 
να δω ποια είναι η αρτηριακή πίεση των ανθρώπων μιας ομάδας, παίρνω ένα τυχαίο 
δείγμα ατόμων της ομάδας και μετρώ την πίεσή τους. Και αν θέλω να ξέρω ποια είναι η 
βούληση της κοινωνίας, παίρνω ένα τυχαίο δείγμα της κοινωνίας και εξετάζω τη βούλησή 
τους. Αυτό γίνεται σήμερα κατά κόρον στις δημοσκοπήσεις. Φυσικά, επειδή η 
δημοσκόπηση γίνεται ανώνυμα, όσοι απαντούν σ΄ αυτήν δεν απαντούν με επαρκή 
υπευθυνότητα. Επομένως, δεν μπορούν να λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις που να 
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υπαγορεύονται υποχρεωτικά από τις δημοσκοπήσεις, αν και τα δεδομένα τους, 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα κόμματα, τις κυβερνήσεις, γενικά από όσους 
αποφασίζουν για όλους μας. Υπεύθυνη, επώνυμη, βούληση από τυχαίο δείγμα του 
πληθυσμού διατυπώνεται σε ένα σοβαρό θεσμό, το θεσμό των ενόρκων. Οι ένορκοι 
εκλέγονται τυχαία από τους πολίτες και αποφασίζουν ακόμη και για ζωή ή θάνατο των 
κατηγορουμένων, όπου διατηρείται η θανατική ποινή. Αυτό ισχύει π.χ. σε αρκετές 
πολιτείες της Αμερικής. Ισχύει ο θεσμός των ενόρκων και στην Ελλάδα, ενώ μετέχουν 
στη λήψη απόφασης και επαγγελματίες δικαστές.  

Η τυχαία επιλογή για λήψη κοινωνικών αποφάσεων καθιερώθηκε για πρώτη φορά 
στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Οι βουλευτές εκλέγονταν με κλήρο από τους πολίτες 
των Αθηνών. Η βουλή ήταν πραγματικά τυχαίο δείγμα της βούλησης όλων των πολιτών. 
Μειονεκτήματα ήταν ότι στους πολίτες δεν συγκαταλέγονταν όχι μόνον τα παιδιά, που 
δεν έχουν ωριμάσει για να έχουν ελεύθερη βούληση, αλλά ούτε και οι γυναίκες και, 
φυσικά, ούτε οι δούλοι ούτε οι μέτοικοι. Ένα άλλο μειονέκτημα ήταν ότι η Βουλή στην 
αρχαία Αθήνα είχε και νομοθετικές και δικαστικές εξουσίες. Σήμερα έχει γίνει καθολικά 
αποδεκτό ότι η νομοθετική και η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητες η μία 
από την άλλη. Αυτό μου φαίνεται λογικό, σωστό. Δεν μπορεί αυτός που αποφασίζει τι 
πρέπει να γίνεται, το νόμο δηλαδή, να αποφασίζει και αν παραβιάστηκε ο νόμος. Δεν 
μπορεί να έχει ο ίδιος και το μαχαίρι και το πεπόνι. Άλλες διαφορές από την αρχαία 
Αθηναϊκή δημοκρατία είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν δούλοι, στο σώμα των πολιτών 
υπάγονται και οι γυναίκες  ενώ, αντί των μετοίκων, κατοίκων της πολιτείας που δεν έχουν 
τα δικαιώματα ψήφου των πολιτών, έχομε σήμερα τους μετανάστες και πρόσφυγες. 
Κυρίαρχο σώμα ήταν η εκκλησία του Δήμου, που αντιστοιχεί στο σημερινό 
δημοψήφισμα. Η περιορισμένη έκταση της τότε Αθηναϊκής δημοκρατίας, συγκριτικά με 
την έκταση ενός σύγχρονου κράτους, δεν αποτελεί ουσιώδη διαφορά, διότι 
αντισταθμίζεται από την τρομακτική τεχνολογική πρόοδο των μέσων επικοινωνίας. Δεν 
χρειάζεται πια να μαζευτούν όλοι οι πολίτες σε μια πλατεία, σε κάποιον Άρειο Πάγο ή 
μια Πνύκα ας πούμε, για ν΄ ακούσουν τους ρήτορες και να ψηφίσουν. Όπως στην 
αρχαιότητα, έτσι και σήμερα, τα παιδιά δεν είναι πολίτες, δηλαδή δεν έχουν ψήφο. Θα το 
συζητούσα, όπως ανέφερα και αλλού, (βλ. Εξέλιξη της κοινωνίας και δημογραφία) να 
είναι πολίτες και τα παιδιά, με εκπροσώπησή τους από τους γονείς ώσπου να 
ενηλικιωθούν. Έτσι, οι γονείς τους θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να κληρωθούν 
βουλευτές από εκείνους που ζουν άτεκνοι. Θα πρέπει φυσικά να εξετασθούν πολλά 
ζητήματα πριν ληφθεί τέτοια απόφαση. 

Η θεμελιώδης αντίρρηση για το δημοκρατικό σύστημα διατυπώθηκε εναργώς από 
το Σωκράτη, που δεν έκρυβε τις αντιδημοκρατικές πεποιθήσεις του (αλλά πειθαρχούσε 
στους νόμους της πατρίδας του, όπως διατυπώνονταν από τη δημοκρατία που ο ίδιος 
κατηγορούσε). Η κατηγορία (ότι καινά δαιμόνια εισάγει και τους νέους διαφθείρει) ήταν 
το πρόσχημα για την καταδίκη, ενώ, τελικά, καταδικάστηκε ο «ἀνδρῶν ἁπάντων 
σοφώτατος»  χάρη και στην προκλητική στάση του στο δικαστήριο (ζήτησε σαν ποινή… 
να τον τρέφει δωρεάν η πολιτεία ως το θάνατό του). Οι αντιδημοκρατικές πεποιθήσεις 
του Σωκράτη στηρίζονταν στην ορθή βασικά αρχή, ότι η βούληση πρέπει να ελέγχεται 
από τη Γνώση. Οι πολίτες δηλαδή πρέπει να έχουν επαρκή γνώση για να εκφράσουν τη 
βούλησή τους. «Οὐδεὶς ἑκὼν κακὸς», έλεγε. Γίνεται κακός αυτός που δεν ξέρει. Εμείς, 
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δεν θεωρούμε ότι οι ανήλικοι έχουν επαρκή γνώση, ώστε να έχουν συνειδητή βούληση 
και γι΄ αυτό δεν τους επιτρέπομε να ψηφίζουν ούτε και να παίρνουν άλλες αποφάσεις, 
π.χ. οικονομικές. Η άποψη του Σωκράτη είναι σοφή, αλλά μόνον ενμέρει ορθή. Η 
βούλησή μας πηγάζει αφενός από τη γνώση που εισέρχεται μέσα μας, τελικά από τις 
αισθήσεις μας, αλλά και, αφετέρου, αυτόματα, χωρίς είσοδο σημάτων, όπως εκείνη που 
πηγάζει από βιολογικές ταλαντώσεις μας. Καθορίζεται δηλαδή η βούλησή μας αφενός 
από τους σκοπούς και επιθυμίες μας, αλλά και από τις ανάγκες μας. Θέλω να φτάσω στην 
κορυφή, που έχω τη γνώση πως είναι κάτι το ιδανικό, υπέροχο και απαιτεί εξοντωτική 
προσπάθεια. Ωστόσο, θέλω και να φάω, να πιω, να ουρήσω, επειδή αυτή η βούληση 
πηγάζει αυτόματα από εσωτερική μου ταλάντωση. Π.χ. οι αγράμματοι πεινασμένοι έχουν 
ίσο δικαίωμα να απαιτούν από την πολιτεία τα μέσα να χορτάσουν, με τους 
γραμματισμενους χορτάτους να δημιουργήσουν έργα πολιτισμού. Ωστόσο ο 
προβληματισμός του Σωκράτη είναι πολύ ισχυρός. Πώς αντιμετωπίζεται;  

Καλά και γιατί να αντιμετωπισθεί; Η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική. Ο 
λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του. Κι αυτοί, ως επί το πλείστον έχουν επαρκείς 
γνώσεις, είναι κατά κανόνα πτυχιούχοι κάποιου ΑΕΙ και έχουν επαρκή πείρα στην 
πολιτική. Τι κακό έχει το σύστημά μας; 

Το κύριο κακό του συστήματός μας είναι η «πελατειακή σχέση» που υπάρχει 
αναγκαστικά μεταξύ ψηφοφόρων και βουλευτών. Η βουλή μας δεν εκφράζει τη βούληση 
των πολιτών, αλλά τη βούληση των κομμάτων και των ψηφοφόρων, κι αυτή νοθευμένη. 
Ο βουλευτής έχει πλήρη απασχόληση στην πολιτική – αλλιώς δεν είναι επαρκής. Ζει από 
την πολιτική, με το μισθό του – εξαιρώντας, εφόσον είναι έντιμος, τυχόν παράνομες 
αμοιβές «κάτω από το τραπέζι». Άρα, εξαρτάται από τους ψηφοφόρους του να τον 
ψηφίσουν, για να μπορεί να επιβιώνει. Μ΄ αυτό τον τρόπο είναι αναγκασμένος να 
υπηρετεί τα συμφέροντα των ψηφοφόρων του, που όχι σπάνια μπορεί να είναι σε βάρος 
του συνόλου. Φυσικό είναι ο καθένας να επιδιώκει το συμφέρον του, έστω και αν αυτό 
βλάπτει τα συμφέροντα των άλλων. Αν δεν το κάνουν οι βουλευτές, δεν επιβιώνουν. 
Είναι επαγγελματίες – κι αυτό δεν είναι κακό – εκλέγονται όμως από συγκεκριμένη 
περιορισμένη ομάδα ατόμων, τους ψηφοφόρους τους – και αυτό είναι το κακό. Το 
πρόβλημα είχε εντοπισθεί και αντιμετωπισθεί με επάρκεια από τον καιρό του Κλεισθένη 
με την άμεση δημοκρατία και την εκλογή της βουλής με κλήρο. Αλλά τι γίνεται με την 
ένσταση του Σωκράτη, ότι αυτοί που αποφασίζουν πρέπει να είναι γνώστες; Πόσο 
γνώστες; Η ελάχιστη απαιτούμενη γνώση θεωρώ ότι είναι σήμερα τόση όση συνιστά την 
Ελληνική παιδεία, όση παρέχεται δηλαδή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόση γνώση, 
ισχυρίστηκα, απαιτείται για να είναι πλήρως κάποιος Έλληνας. Αντίστοιχα, πρέπει να 
προδιαγράφονται με απόλυτη σαφήνεια τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ιδιαίτερα της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στην αρχαιότητα μπορούσε να εξαιρεθεί από τη βουλή κάποιος, αφού είχε 
κληρωθεί, για συγκεκριμένους λόγους, βασικά αν είχε παραβιάσει ηθικούς και 
θρησκευτικούς κανόνες. Και από τους ενόρκους μπορούν να εξαιρεθούν κάποιοι για 
ποικίλους λόγους. Αντίστοιχα σε μια σύγχρονη βουλή που εκλέγεται με κλήρο, λογικό 
είναι να εξαιρούνται (μετά την κλήρωση) κάποιοι, όπως π.χ. αν έχουν περιορισμούς 
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ποινικούς, αστικούς (ανικανότητα δικαιοπραξίας), ψυχιατρικούς (π.χ. ψυχώσεις, άνοια 
κλπ) ή άλλους που έχουν προαποφασισθεί με ειδικό νόμο.  

Η απάντηση στα μειονεκτήματα της άμεσης δημοκρατίας έχει δοθεί, αλλά δεν έχει 
προχωρήσει η εφαρμογή της. Έχει αποδειχθεί δηλαδή, ότι, όπως πρέπει να υπάρχει 
ανεξαρτησία μεταξύ νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, έτσι πρέπει να υπάρχει και 
ανεξαρτησία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, μεταξύ βουλής και 
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αποτελείται κυρίως από βουλευτές ενός κόμματος που έχει 
και την πλειοψηφία της βουλής. Για να εκλεγούν οι βουλευτές, εξαρτώνται κυρίως από 
τους τοπικούς ψηφοφόρους τους (πελατειακή σχέση), αλλά και από τον αρχηγό τους, που 
τους επέλεξε και που μπορεί να είναι και ο πρωθυπουργός. Βουλή και  κυβέρνηση έτσι 
συμπίπτουν. Η κρίση της βουλής δεν είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και ο έλεγχος 
της βουλής ποδηγετείται από την κυβέρνηση. Είναι, επομένως, αναξιόπιστος. Το ίδιο, η 
τρίτη εξουσία, η δικαστική, είναι κι αυτή εξαρτημένη, αφού τους επικεφαλής των 
ανώτατων δικαστηρίων ορίζει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι πρέπει και τι 
μπορεί να γίνει; 

Κανένας δεν νοιάζεται για ένα παιδί όσο το νοιάζεται και το αγαπά η μάνα του. 
Όταν αρρωστήσει όμως δεν κάνει αυθαίρετα η μητέρα ό,τι νομίζει, αλλά επιλέγει ένα 
γιατρό. Αν έχω ένα πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, εγώ νοιάζομαι περισσότερο από τον 
καθένα. Δεν κάνω όμως ό,τι μου κατέβει, αλλά επιλέγω ένα γνώστη, ένα δικηγόρο. Όταν 
θέλει κάποιος να χτίσει ένα σπίτι, αυτός ξέρει τις ανάγκες του, αλλά παίρνει ένα μηχανικό 
κι ένα αρχιτέκτονα για να του το κατασκευάσουν. Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχουμε, 
επιλέγομε έναν ειδήμονα και αποφασίζομε τι θα κάνουμε με βάση τις συμβουλές του. Η 
βούληση της κοινωνίας εκφράζεται πιο αξιόπιστα από κάθε άλλον τρόπο από μια βουλή, 
εφόσον αποτελεί τυχαίο δείγμα της. Και τα προβλήματα που θέτει η βούληση της 
κοινωνίας εξυπηρετούνται καλύτερα από μια κυβέρνηση που αποτελείται από έμπειρους 
και γνώστες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τη βουλή, χωρίς να είναι 
μέλη της.  

Με βάση τα παραπάνω, ούτε οι βουλευτές ούτε τα μέλη της κυβέρνησης έχουν 
πελατειακές σχέσεις με ψηφοφόρους. Όμως, αποκλείεται οι βουλευτές, που δεν έχουν 
βέβαια το επίπεδο γνώσεων και πείρας των μελών της κυβέρνησης να είναι επιρρεπείς σε 
λαϊκισμούς και δημαγωγίες που δίνουν προτεραιότητα στις επιθυμίες παρά στις ανάγκες; 
Καθόλου δεν αποκλείεται. Η επιρρέπεια όμως στη δημαγωγία και το λαϊκισμό δεν λείπει 
ούτε από την αντιπροσωπευτική «δημοκρατία». Η κυβέρνηση αποτελείται από έμπειρους 
γνώστες, που έχουν όμως διττή συγκεκριμένη βουλητική τοποθέτηση, αφενός εκείνην του 
κόμματος στο οποίο ανήκουν και αφετέρου εκείνη των ψηφοφόρων τους, που βέβαια δεν 
απηχει τη βούληση του συνόλου λαού. Αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα για να υπάρχει 
λαϊκισμός και στην άμεση δημοκρατία. Όποιος κι αν πάρει κάποιες πολιτικές αποφάσεις, 
ο ηγεμόνας ή ο λαός, ο λαός τελικά θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα γι΄ αυτές τις 
αποφάσεις. Επομένως, σωστό είναι να τις παίρνει ο λαός, καθώς δημιουργείται έτσι μια 
αρνητική ανάδραση, που ευνοεί τη διατήρηση μιας ισορροπίας, μιας τάξης. Απαιτούνται 
επομένως ρυθμιστικοί, ελεγκτικοί, μηχανισμοί.  
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Βλέπω τρεις κύριους μηχανισμούς. Ένας είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, που θα 
πρέπει να λειτουργεί όπως περίπου και σήμερα. Ελέγχει αν οι νόμοι της βουλής, τα 
προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις συμφωνούν με το Σύνταγμα (που 
οφείλει να έχει ψηφισθεί με δημοψήφισμα, από την εκκλησία του δήμου δηλαδή και όχι 
από τη βουλή, για να έχει επαρκή ισχύ). Δεύτερος μηχανισμός είναι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, που στο σύστημα που προτείνω πρέπει να έχει ενισχυμένες εξουσίες. Αυτό 
σημαίνει πως πρέπει να εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία του συνόλου των πολιτών (της 
εκκλησίας του Δήμου των αρχαίων), όπως σε δημοψήφισμα. Αυξημένες εξουσίες έχουν 
π.χ. οι Πρόεδροι της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γι΄ αυτό ακριβώς εκλέγονται άμεσα από 
το σύνολο των πολιτών. Μια τέτοια αρμοδιότητα μπορεί να είναι π.χ. το δικαίωμα να 
αναπέμπει υπό όρους ο Πρόεδρος σε δημοψήφισμα αμφιλεγόμενες αποφάσεις της 
βουλής. Για στατιστικούς λόγους, μια πλειοψηφία 51% ενός τυχαίου δείγματος 300 
ατόμων από ένα μεγάλο σύνολο, αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 46 – 55 %, αν ερωτηθεί το 
σύνολο. Αν λοιπόν μια απόφαση της βουλής λαμβάνεται με ποσοστό 46-55%, με αίτημα 
της κυβέρνησης (αν η πρότασή της έχει καταψηφισθεί) ή της αντιπολίτευσης (αν η 
πρόταση της κυβέρνησης έχει ψηφισθεί), θα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπό όρους και με δική του ευθύνη, να αναπέμψει το 
πρόβλημα σε δημοψήφισμα. Τρίτος ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει, νομίζω, να 
δημιουργηθεί. Μιλώ για μια Γερουσία, αποτελούμενη από καταξιωμένα μέλη της 
κοινωνίας που διορίζονται ex officio, π.χ. πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως πρόεδροι 
δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, πρόεδροι των ανώτατων δικαστηρίων, πρόεδροι της βουλής 
ή ό,τι άλλο θεωρηθεί κατάλληλο από το σύνολο του λαού (συνταγματική επιταγή 
ψηφισμένη από το σύνολο του λαού). Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να 
λυθούν σχετικά. Όπως για τη συμμετοχή στη βουλή μπορούν (ή πρέπει) κάποιοι να 
εξαιρεθούν, έτσι και στη Γερουσία. Π.χ. όπως πολύ νέοι δεν θεωρούνται ώριμοι για να 
ψηφίζουν και να ψηφίζονται, έτσι και πολύ γέροι, μπορεί να μην είναι πια κατάλληλοι για 
μέλη της γερουσίας, καθώς μειώνεται βιολογικά με την ηλικία η ικανότητα της ορθής 
κρίσης. Μια τέτοια Γερουσία θα είναι υπεύθυνη να επεμβαίνει σε αποφάσεις με 
μακροπρόθεσμες συνέπειες από τις πολλές και μάλλον επίκαιρες που αρμόδια είναι η 
βουλή. Τέτοιες αποφάσεις είναι εκείνες που αφορούν στη θρησκεία, τη διάθεση της γης, 
τη γλώσσα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων κλπ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 
βούληση κάθε ατόμου διαμορφώνεται από δύο κύριες αιτίες: μια γνωστική, τι ερεθίσματα 
δέχεται· και μια καθαρά βουλητική, που εγείρεται περιοδικά σαν από ταλάντωση. 
Ανάλογο ισχύει και στην ομαδκή βούληση που διαμορφώνεται από μια βουλή. Η 
αντίδρασή της σε άμεσες ισχυρές επιθυμίες (π.χ. από δημαγωγία) θα πληρωθεί με 
μελλοντικό τίμημα, που οφειλει να εμποδισθεί. Μια γερουσία από καταξιωμένα ex officio 
άτομα είναι ίσως το κατάλληλότερο σώμα για τέτοιο σκοπό. Στις αρμοδιότητές της 
μπορεί να είναι και η εισήγηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναπέμψει σε 
δημοψήφισμα ένα νόμο που ψήφισε (ή καταψήφισε) η βουλή, όταν η πλειοψηφία της 
ήταν οριακή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μ΄ αυτές τις τρεις εγγυήσεις, 
εξουδετερώνονται σε σημαντικό βαθμό τυχόν επιπόλαιες αποφάσεις μιας βουλής τυχαίων 
πολιτών χωρίς πείρα, με βάση τις εισηγήσεις μιας έμπειρης, με γνώση, κυβέρνησης, που, 
ωστόσο μπορεί να είναι προκατειλημμένη προς την κατεύθυνση που την ωθεί η 
κομματική τοποθέτησή της (ή άλλες πελατειακές δεσμεύσεις της).  
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Υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη παράλληλων εξαρτήσεων αυξάνει την ελευθερία, ενώ 
εξαρτήσεων στη σειρά τη μειώνει (βλ. Κοινωνική Ελευθερία). Στις ΗΠΑ και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δύο παράλληλες εξαρτήσεις που αυξάνουν την ελευθερία: 
Βουλή και κογκρέσο στις ΗΠΑ, βουλή κοινοτήτων και λόρδων στο ΗΒ. Η άμεση εκλογή 
του Προέδρου στις ΗΠΑ και η ευρεία εφαρμογή ορκωτών δικαστηρίων (επιπλέον 
παράλληλες εξαρτήσεις) αυξάνουν περαιτέρω τους βαθμούς ελευθερίας. Στην Ελλάδα, 
αντίθετα, υπάρχουν εξαρτήσεις στη σειρά. Ο λαός εκλέγει τη Βουλή και η Βουλή την 
κυβέρνηση. Η εκλογή Βουλής με κλήρωση καταργεί τη μία εξάρτηση, διπλασιάζοντας 
τους βαθμούς ελευθερίας. Αν υπάρχει και η παράλληλη εξουσία μιας Γερουσίας, ο 
Πρόεδρος Δημοκρατίας εκλέγεται άμεσα από το λαό και διευρυνθεί η εφαρμογή των 
ορκωτών δικαστηρίων όπως ήταν παλιότερα, οι βαθμοί ελευθερίας του λαού αυξάνονται 
σημαντικά, ενώ εξασφαλίζεται κατά το δύνατον η σώφρων λήψη αποφάσεων. 
Παράλληλα αυξάνεται η ισοπολιτεία, αφού όλοι έχουν ίσες πιθανότητες να κληρωθούν 
βουλευτές. Αυξάνεται και η ισονομία, με την ίση πρόσβαση στην απονομή δικαιοσύνης. 
Ως προς την ισηγορία, είναι περισσότερο ζήτημα τεχνολογικό. Η δημιουργία ενός 
εθνικού διαδικτυακού ιστότοπου θα πρέπει να εξετασθεί.  

Και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ποιος τον ελέγχει; Μπορεί άριστα, πριν από τη 
λήξη της θητείας του, να πεθάνει, να πάθει άνοια, να παραφρονήσει ή και να εκβιασθεί ή 
εξαγορασθεί. Άνθρωπος είναι κι αυτός! Σε τέτοιες  περιπτώσεις, πλην της κανονικής 
λήξης της θητείας του Προέδρου ή του θανάτου του, ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Με 
σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Κυβέρνησης, της πλειοψηφίας της Βουλής και της 
Γερουσίας, εφόσον έγινε σύννομα, όπως αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα 
μπορούσε να καθαιρεθεί ο Πρόεδρος και να γίνει προσφυγή στο λαό, για πρόωρη αλλαγή 
του. Σ΄ αυτό το διάστημα πρέπει να έχει προβλεφθεί προσωρινή άσκηση της εξουσίας του 
από τον Πρόεδρο της Βουλής ή της Γερουσίας ή του Συμβουλίου Επικρατείας ή, μάλλον, 
τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου (ώστε να μην υπάρχει ιδιοτέλεια στα σώματα που 
ψήφισαν την καθαίρεση του προέδρου). Είναι πολλές οι επιλογές, επαναλαμβάνω, που θα 
πρέπει να συζητηθούν πριν φθάσει το ζήτημα σε δημοψήφισμα. 

Το άλλο πρόβλημα μιας βουλής που εκλέγεται με κλήρο αφορά στη δυσχέρεια να 
πετύχει πλειοψηφία και να πάρει αποφάσεις. Σήμερα αυτό επιτυγχάνεται με 
διαστρέβλωση των δημοκρατικών αρχών, με συστήματα όπως το «πλειοψηφικό» ή 
κάποια «ενισχυμένη αναλογική», όπου οι αντιπρόσωποι κάτω του 40% των πολιτών 
μπορούν να αποτελούν το 51% των βουλευτών. Για παράδειγμα, στις εκλογές της 20 
Σεπτεμβρίου 2015 υπήρξε αποχή περί το 45%. Το πρώτο κόμμα πήρε 145 έδρες με 35% 
επί των ψηφισάντων, δηλαδή με 19% της λαϊκής βούλησης. Είναι εξόφθαλμος η 
αναντιστοιχία μεταξύ της βούλησης του λαού και της βούλησης της βουλής. Να 
σημειώσουμε ότι, αν οι περισσότεροι σ΄ αυτές τις εκλογές είχαν ρίξει λευκό, αυτό θα 
σήμαινε κυρίως απόρριψη όλων των κομμάτων. Οι περισσότεροι όμως απέσχαν. Κι αυτό 
σημαίνει απόρριψη της διαδικασίας, ακόμη και αν η αποχή έγινε από απλή αδιαφορία, 
έστω και αν οι απορρίπτοντες τη διαδικασία δεν έχουν σαφή ιδέα για το ποια διαδικασία 
θα προτιμούσαν. Η δικαιολογία είναι ότι πολύ συχνά στην πολιτική η απουσία απόφασης 
ισοδυναμεί με κακή απόφαση. Είναι προφανές ότι τέτοια αντιπροσώπευση είναι κίβδηλη. 
Διαστρέφεται η βούληση του λαού, αντί να τροποποιείται η πρόταση των κομμάτων, 
ώστε να γίνει ευρύτερα ανεκτή. Η «απλή» αναλογική δεν είναι λύση. Είναι βέβαια 
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αντιπροσωπευτική της βούλησης των κομμάτων, αλλά όχι των πολιτών. Εξάλλου, είναι 
ένα σύστημα, στο οποίο λαμβάνονται αποφάσεις σαφώς πιο δύσκολα από την 
«ενισχυμένη» αναλογική ή το πλειοψηφικό σύστημα. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει; Στην 
απλή, άμεση, δημοκρατία για κάθε θέμα θα μπορούσαν να υποβάλλονται για κρίση 
πολλαπλές προτάσεις. Π.χ. για να γίνει κυβέρνηση, οι βουλευτές μπορεί να πρέπει να 
επιλέξουν μεταξύ 5 κομμάτων. Αν κανένα δεν παίρνει το δημοκρατικό 50%+1, γίνεται 
δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 2 κομμάτων που πλειοψήφησαν. Τώρα υπάρχουν δύο 
μόνον επιλογές, έτσι που η μία αναγκαστικά θα πάρει το 50%+1 των ψήφων όσων 
ψηφίσουν. Κάπως έτσι γίνεται σήμερα στις δημοτικές εκλογές, όπου μπορεί να απαιτηθεί 
επαναληπτική (και πολυέξοδη) ψηφοφορία του λαού. Εναλλακτικά γίνεται κυβέρνηση 
συνεργασίας. Το ίδιο, για κάθε θέμα που θέτει η κυβέρνηση μπορούν να υποβάλλονται 
για ψηφοφορία πολλαπλές προτάσεις από τα κόμματα. Αν καμιά πρόταση δεν πάρει την 
πλειοψηφία, ξαναγίνεται ψηφοφορία μεταξύ των 2 προτάσεων που πλειοψήφησαν. Τώρα 
το αποτέλεσμα θα είναι αναγκαστικά υπέρ της μιας ή της άλλης πρότασης. Ένα 
νομοσχέδιο μπορεί να ψηφισθεί από το 30% της βουλής. Προφανώς δεν μπορεί έτσι να 
γίνει νόμος. Ποιες είναι όμως οι εναλλακτικές λύσεις; Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
αν θέλουν να είναι υπεύθυνα, οφείλουν να υποβάλουν εναλλακτικά νομοσχέδια, αντί να 
λένε απλά «όχι» στα σχέδια που υποβάλλει η κυβέρνηση. Κι αν κανένα από αυτά τα 
εναλλακτικά δεν παίρνει ψήφους πάνω από 50%, ας γίνει δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 
δύο επικρατούντων. Αν στη δεύτερη ψηφοφορία επικρατήσει ένα νομοσχέδιο της 
αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη είτε να κυβερνήσει με νόμους που δεν 
πρότεινε η ίδια ή να παραιτηθεί. Οπωσδήποτε η δημοκρατία λειτουργεί. Εξάλλου, αν δεν 
υπάρχει εναλλακτική πρόταση από την αντιπολίτευση, θα μπορούσε να υποβάλει η ίδια η 
κυβέρνηση δύο ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις, για να μην έχει το πρόβλημα ότι 
η πρότασή της απορρίφθηκε κι έτσι δεν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση ενός 
σοβαρού προβλήματος. Η υποβολή πολλαπλών προτάσεων για τη λύση ενός 
προβλήματος έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι αποφεύγει την πόλωση, που συχνά 
έχει δυσάρεστες συνέπειες. Στην αρχαία Αθήνα, όποτε η βουλή λειτουργούσε σαν 
δικαστήριο, υποβάλλονταν δύο προτάσεις, μία από την πολιτική αγωγή και μία από την 
υπεράσπιση. Η βουλή-δικαστήριο αποφάσιζε τη μία από τις δύο. Υπενθυμίζω ότι όταν η 
βουλή εκλέγεται με κλήρο, δεν υπάρχει αποχή. Όλοι αναγκαστικά μετέχουν στην 
κλήρωση. Αλλιώς διαγράφονται από πολίτες. 

Η κατάσταση σήμερα είναι τέτοια που ευνοεί την αρνητική αντιπολίτευση. Με 
στόχο να πάρει την εξουσία, η αντιπολίτευση λέει «όχι» σε κάθε πρόταση της 
κυβέρνησης. Όποια κι αν είναι. Και φυσικά, κάθε πρόταση έχει τίμημα. Η αντιπολίτευση 
λοιπόν προβάλλει μόνο το τίμημα, χωρίς τα οφέλη, έτσι που μπορεί να λέει «όχι» σε όλα. 
Αν όμως για κάθε θέμα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει μια εναλλακτική πρόταση, 
μετατρέπεται σε θετική αντιπολίτευση. Ο αγώνας μεταξύ των κομμάτων οφείλει να είναι 
άμιλλα, διαγωνισμός, όχι ανταγωνισμός. Να προτείνουν δηλαδή τα κόμματα τις δικές 
τους λύσεις και ο λαός ή η βουλή να αποφασίζουν. Όταν, αντίθετα, απλά τα 
αντιπολιτευόμενα κόμματα καταψηφίζουν κάθε πρόταση της κυβέρνησης, ή απλά 
προβάλλουν καταστροφή που θα επέλθει αν ψηφισθεί το κόμμα της κυβέρνησης, είναι 
σαν ένας δρομέας να βάζει τρικλοποδιά στον άλλο δρομέα μετατρέποντας το στίβο σε 
παλαίστρα. Είναι όπως η εντροπία αντιστρατεύεται το έργο της δημιουργίας ή ο διάβολος 
εναντιώνεται στο θείο έργο του Θεού. Πολύ συχνά, όταν γίνεται εκλογή νέου προέδρου 
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για ένα κόμμα, οι υποψήφιοι προβάλλουν σαν πρωτεύονται στόχο τους όχι την ιεράρχηση 
και τον τρόπο λύσης των προβλημάτων του τόπου, αλλά το ποιος είναι καταλληλότερος 
να νικήσει τον αρχηγό του αντίπαλου κόμματος και να ρίξει την κυβέρνηση. 

Στο σύστημα που παρουσίασα υπάρχει ανεξαρτησία των τριών εξουσιών σαφώς 
μεγαλύτερη από τη σημερινή. Δεν είναι δυνατό, οι μισθοί των βουλευτών και των 
υπουργών να ορίζονται από τη βουλή και την κυβέρνηση ούτε των δικαστικών από τους 
δικαστικούς. Πιο σωστό το θεωρώ οι μισθοί των ανθρώπων με εξουσία, να 
αποφασίζονται από την κρίση ενόρκων. Οι καταγγελίες κατά υπουργών μπορούν να είναι 
το εργαλείο της αντιπολίτευσης, όχι διότι οι υπουργοί είναι πραγματικά «λαμόγια», αλλά 
για να εμποδίσει να κάνει μια κυβέρνηση το έργο της. Αν υπάρχουν τέτοιες, θα πρέπει, 
υποστηρίζω, το κοινό δικαστήριο να αποφασίζει άμεσα, σε 48 ώρες το πολύ, αν πρέπει ή 
όχι να παραμπεμφθεί η υπόθεση σε τακτικό δικαστήριο και παράλληλα να παραπέμπει 
τον καταγγέλλοντα για συκοφαντική δυσφήμιση. Όποια κι αν είναι η έκβαση της δίκης, οι 
προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Η γενική ιδέα είναι πως δεν 
επιτρέπεται ο έχων εξουσία αυτός και να κρίνει τον εαυτό του.  

Τελικά, οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν λύσει το πολιτικό πρόβλημα με την 
άμεση δημοκρατία. Την ψήφο των γυναικών την είχε προβάλει ο Αριστοφάνης 
(εκκλησιάζουσες κλπ)∙ με τους δούλους είχαν ασχοληθεί ο Ευριπίδης και ο Αριστοτέλης, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. Κοινωνική Ελευθερία). Οι μηχανές που υποκαθιστούν τόσο 
τη σωματική όσο και την πνευματική εργασία επινοήθηκαν. Οι άνθρωποι όμως σημερα 
αναγκάζονται να δουλεύουν περισσότερο από άλλοτε, με συνθήκες τόσο εξαναγκαστικές, 
που να μοιάζουν με δούλους έστω κι αν ούτε αγοράζονται ούτε πουλιόνται – αν κι αυτό 
γίνεται στο περιθώριο, π.χ. με ιερόδουλες, με ποδοσφαιριστές κλπ. 

Η τελευταία ένσταση εναντίον ενός συστήματος που στηρίζεται στην αρχαία 
Αθηναϊκή δημοκρατία είναι ότι μπορεί να ήταν κατάλληλο για μια πολύ μικρή κοινωνία 
σε μια πολύ παλιά εποχή. Σήμερα, καμιά πολιτεία δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Αν 
μπορούσε, θα το είχε κάνει. Δεν μας σηκώνει να πειραματιζόμαστε. Αυτό, φυσικά, δεν 
ισχύει. Υπάρχει ένα κράτος που εφαρμόζει ένα Συνταγμα που στηρίζεται στην αρχαία 
Αθηναϊκή δημοκρατία. Το κράτος αυτό έχει αποδειχθεί το πιο σταθερό, που άντεξε 
ακέραιο σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Λέγεται Ελβετία. Και το Σύνταγμά του το είχε 
εισηγηθεί πριν από 2 αιώνες ένας νομοθέτης που (κατά σύμπτωση;) ήταν Έλληνας και 
λεγόταν Ιωάννης Καποδίστριας. 

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν εφαρμόσει την άμεση δημοκρατία. Γιατι όχι κι 
εμείς; Μήπως πρέπει να ξαναβρούμε την άκρη του κομμένου νήματος, για να 
συνεχίσουμε; 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Θα προσπαθήσω να μεταδώσω στον αναγνώστη τα λίγα που εγώ καταλαβαίνω για 
την οικονομία, ελπίζοντας ότι, αφού τα καταλαβαίνω εγώ ο αδαής, θα τα καταλάβει και ο 
αναγνώστης. Μένει βέβαια ερωτηματικό αναπάντητο, μήπως τόσο πολύ τα αγνοώ, που 
μεταδίδω στον αναγνώστη ψευδή γνώση. Γι΄ αυτό προσπαθώ η κατανόηση των 
δυσνόητων πολιτικών και κοινωνικών εννοιών να γίνεται στη βάση επιπέδου βασικών 
επιστημών, έτσι που το τι ισχύει στην πραγματικότητα να προκύπτει κατ΄ αναλογίαν 
μάλλον παρά στη βάση στοιχείων από την ίδια την πολιτική και την οικονομία. 

 Σε μια κοινωνία κάποιοι παράγουν αγαθά. Βόσκουν γιδοπρόβατα ή καλλιεργούν 
φασόλια και ντομάτες ή παράγουν βιομηχανικά προϊόντα ή και ό,τι άλλο. Κάποιοι άλλοι 
παρέχουν υπηρεσίες. Είναι γιατροί, δάσκαλοι, χτίστες, έμποροι ή ό,τι άλλο. Κανένας δεν 
παράγει όσα χρειάζεταιο ίδιος∙ κανένας δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του από την 
παραγωγή του. Όλοι ανταλλάσσουν τα προϊόντα της εργασίας τους με τα προϊόντα 
άλλων. Έτσι, ενώ καθένας κάνει μία μόνο δουλειά, έχει στη διάθεσή του τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν όλοι. Η ανταλλαγή των προϊόντων διευκολύνεται από τους 
εμπόρους που μεταφέρουν τα αγαθά από τον παραγωγό στον καταναλωτή τους. Η όλη 
διαδικασία συντελείται πιο εύκολα με το χρήμα. Με τη χρήση του προκύπτουν δύο ειδών 
οικονομίες. Η μία αφορά στην ανταλλαγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών, με τη 
μεσολάβηση του χρήματος. Η άλλη αφορά στην ανταλλαγή ενός μόνον εμπορεύματος: 
του χρήματος. Η πρώτη είναι η πραγματική οικονομία. Η δεύτερη είναι η οικονομία του 
χρήματος (μονεταρισμός). 

Όπως αναφέρθηκε, (βλ. Κοινωνικές Ταλαντώσεις), η οικονομία αυτορρυθμίζεται, 
ώστε να ισχύει η ισότητα: 

Προσφορά αγαθών = Ζήτηση αγαθών 

Που σημαίνει:  

Παραγωγή = Κατανάλωση 

Η αυτορρύθμιση γίνεται με τίμημα τη διακύμανση των τιμών των προϊόντων: 
Όταν η παραγωγή και η προσφορά μεγαλώνουν, οι τιμές πέφτουν, ενώ όταν λιγοστεύουν, 
οι τιμές αυξάνονται. Η υπέρβαση κάποιων οριακών τιμών είτε προς τα άνω είτε προς τα 
κάτω οδηγεί σε φαύλους κύκλους. 

Ισχύει παράλληλα και άλλη μια παρόμοια εξίσωση: 

Προσφορά (εργασίας) = Ζήτηση (εργασίας). 

Σ΄ αυτή την περίπτωση, η ισορροπία αποκαθίσταται με τίμημα το ύψος των 
μισθών. Και πάλι η υπέρβαση κάποιων ουδών, κρίσιμων τιμών, πυροδοτεί 
καταστρεπτικούς φαύλους κύκλους. Αν η προσφορά είναι σημαντικά μικρότερη από τη 
ζήτηση εργασίας, αυτό σημαίνει πολλούς ανέργους και πολύ χαμηλούς μισθούς. 
Μειώνεται η αγοραστική δύναμη του κοινού, τα προϊόντα μένουν απούλητα, απολύονται 
εργαζόμενοι, μειώνεται κι άλλο η ζήτηση αγαθών και να πάλι ο φαύλος κύκλος. Αν πάλι 
η ζήτηση εργασίας είναι χαμηλή, δεν υπάρχει ανεργία, οι μισθοί είναι πολύ υψηλοί, δεν 
τα βγάζουν πέρα οι οικονομικές μονάδες, αυξάνουν τις τιμές των παραγόμενων αγαθών 
πέρα από τα ανεκτά όρια, με αποτέλεσμα και πάλι φαύλο κύκλο, όπως τον περιγράψαμε 
παραπάνω. Τονίζω ότι οι σχέσεις που περιγράφομε δεν είναι αναλογικές, γραμμικές. Οι 
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μισθοί και οι τιμές επηρεάζονται από πλήθος άλλων παραγόντων. Μπορεί π.χ. να 
μειώνονται οι μισθοί ή να μειώνεται η ζήτηση, αλλά τα προϊόντα στην αγορά να μη 
γίνονται φθηνότερα, επειδή τα περισσότερα απ΄ αυτά εισάγονται, ή επειδή το κόστος της 
μεταφοράς τους μεγαλώνει ή επειδή αυξάνονται οι φόροι της κατανάλωσης κοκ. Αυτή 
είναι μια κακοήθης κατάσταση. Η θεραπεία της ακρίβειας δεν είναι λοιπόν πάντα η 
μείωση των μισθών. Πέρα από τα παραπάνω, είναι και η μείωση των κερδών. Πολύ 
κακοήθης κατάσταση είναι επίσης να αυξάνονται οι τιμές (πληθωρισμός), ενώ η 
παραγωγή και η προσφορά δεν αυξάνονται ή και μειώνονται (ύφεση). Άλλοι παράγοντες 
πρέπει να αναζητηθούν, όπως η ύπαρξη διαφθοράς, γραφειοκρατίας, φοροδιαφυγής, 
σκανδάλων κλπ.  

Ως εδώ μιλούσαμε για την «πραγματική οικονομία», για τη σχέση προσφοράς και 
ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών ή προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Και τι γίνεται με το 
χρήμα; Εδώ είναι μια άλλη ιστορία, ακόμη πιο δυσνόητη, και ίσως πιο δύσκολο να 
αντιμετωπισθεί.  

Το χρήμα βοηθά σημαντικά την οικονομία. Πόσα πρόβατα κάνουν μια αγελάδα; 
Με πόσες κότες θα πληρωθούν οι ιατρικές υπηρεσίες μου; Οι ανταλλαγές σε είδος μόνο 
σε μια πολύ πρωτόγονη κοινωνία μπορούν να εφαρμοσθούν. Το χρήμα βοήθησε 
αφάνταστα τις συναλλαγές και την οικονομία.  

Ως χρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι που είναι ανθεκτικό και καθαυτό 
άχρηστο. Ο χρυσός δεν φθείρεται εύκολα, δε σκουριάζει∙ δεν τρώγεται ούτε είναι 
κατάλληλος για κατασκευή εργαλείων, διότι είναι πολύ μαλακός, είναι επομένως 
άχρηστος. Αυτά είναι που τον κάνουν ελκυστικό για να γίνει χρήμα. Ο άργυρος διαφέρει 
κατά το ότι σκουριάζει στην επιφάνειά του, αυτή η σκουριά όμως προφυλάσσει το 
εσωτερικό του από τη φθορά. Είναι η δεύτερη επιλογή για χρήμα. Ο χαλκός σκουριάζει 
περισσότερο και, μολονότι μαλακός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή σκευών, 
όπλων, εργαλείων. Είναι λιγότερο κατάλληλος για χρήμα. Ο σίδηρος είναι ο πιο 
ακατάλληλος. Σκληρός, κατάλληλος για εργαλεία, χρήσιμος επομένως, σκουριάζει 
εύκολα. Τα σκουπίδια, η κοπριά, τα απόβλητα γενικά, δεν είναι άχρηστα διότι 
ανακυκλώνονται, μπορούν να αποτελούν την τροφή των φυτών μας, ενώ διαρκώς 
φθείρονται. Το χαρτί είναι πολύ μαλακό. Καθαυτό είναι άχρηστο. Όμως φθείρεται. Το 
χαρτονόμισμα μπορεί να αντικαταστήσει το χρυσό, υπό όρους όμως. Οι όροι αυτοί 
μπορούν να αναγράφονται πάνω στο ίδιο το χαρτί, ιδιαίτερα σε τι αντιστοιχεί το 
αναγραφόμενο ποσό. Κι ερχόμαστε σε πιο σύγχρονους τίτλους, στους άυλους, στο 
πλαστικό και στο λογιστικό νόμισμα, που, καθώς είναι άυλο, δεν φθείρεται εύκολα, δεν 
έχει βάρος, μεταφέρεται αστραπιαία διαμέσου των τηλεπικοινωνιών. Είναι το πιο 
αποτελεσματικό είδος χρήματος. Εκείνο που του λείπει είναι η αξιοπιστία, καθώς, ως 
άυλο, δεν επιβεβαιώνεται εύκολα ιδιαίτερα με την αφή, την πιο αξιόπιστη αίσθησή μας. 
Η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά στην πίστη, στην οικονομική πίστη που έχει (ή 
δεν έχει).   

Ο πλούτος, όταν αθροίζεται, μπορεί να γίνει ένα από τα δύο: μπορεί να γίνει 
κεφάλαιο που τίκτει τόκο, δημιουργεί. Ή, μπορεί να αποθηκευθεί αδρανής με σκοπό να 
εξομαλύνει τυχαίες αυξομειώσεις της οικονομίας. Όταν δεν υπάρχει αποταμιευτικός, 
αδρανής πλούτος, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος καταστροφής σε περιόδους ισχνών 
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αγελάδων. (Ο σοφός Ιωσήφ εισηγήθηκε στο Φαραώ, ερμηνεύοντας το όνειρό του, να 
δημιουργήσει ακριβώς μια τέτοια αποθήκη πλούτου, στην περίοδο της ευημερίας, των 
παχειών αγελάδων, για να αντιμετωπισθούν οι περίοδοι ύφεσης, των ισχνών αγελάδων). 
Εδώ όμως παρεμβαίνει ο ψυχολογικός παράγοντας της οικονομίας, που μπορεί να φθάσει 
στον πανικό. Πανικός σημαίνει ότι υπερδραστηριοποιείται κάποιος – και έτσι εξαντλείται 
– χωρίς όμως σαφή στόχο, επειδή, λόγω της επείγουσας κατάστασης και του φόβου, δεν 
έχει χρόνο να σκεφθεί. Ο πανικόβλητος επενδυτής αποσύρει τα χρήματά του από την 
κυκλοφορία, τα αποθηκεύει σε τράπεζες του εξωτερικού που νομίζει ασφαλείς, σε off 
shore εταιρίες ή κάτω από το στρώμα του, για να αντιμετωπίσει την κρίση που φοβάται 
ότι έρχεται. Έτσι όμως εκθέτει τα χρήματά του στον κίνδυνο κάθε είδους ληστείας, τα 
εμπιστεύεται σε τράπεζες που δεν μπορεί να ελέγξει, συμβάλλει σε πτωχεύσεις άλλων 
τραπεζών κλπ, ενώ αυτός έλκει την κρίση να έλθει αποσύροντας τα χρήματά του από τη 
δημιουργική πραγματική οικονομία. Καθώς οι καταστάσεις ταλαντώνονται από τις παχιές 
στις ισχνές αγελάδες, ένα κομπόδεμα είναι απαραίτητο, τόσο για τα άτομα όσο και για τις 
κοινωνίες∙ τέτοιο είναι οι τράπεζες. Η παράλογη αύξηση του «κομποδέματος» όμως 
αποσύρει χρήμα από την κυκλοφορία και γίνεται αιτία για να ενσκήψει ύφεση. Θα τα 
ξαναπούμε παρακάτω. 

Η κοινωνία, χάρη στις φυσικές κυρίως επιστήμες προχωρεί στην ικανοποίηση των 
αναγκών του φυσικού, αισθητού Εγώ. Οι ερευνητές επιστήμονες δουλεύουν 
ακατάπαυστα. Νέα φάρμακα ανακαλύπτονται, νέες μηχανές επινοούνται που μπορούν να 
αντικαταστήσουν τη χειρωνακτική, αλλά και την πνευματική εργασία. Έτσι που, ιδανικά, 
να μείνει στον άνθρωπο κυρίαρχη μόνον η βούλησή του. Να μπορεί να έχει και να κάνει 
ό,τι θέλει. Έτσι, άλλωστε, νιώθει ελεύθερος. Από τη σύλληψη μιας ιδέας ως την 
υλοποίησή της υπάρχει μεγάλος δρόμος.  

Ο Φλέμιγκ ανακάλυψε την πενικιλλίνη το 1928. Ένα τυχαίο γεγονός, η ρύπανση 
μιας καλλιέργειας παθογόνων σταφυλοκόκκων από μια μούχλα, είχε συμβεί πολλές φορές 
σε πολλούς μικροβιολόγους πριν από αυτόν. Ο Φλέμιγκ όμως διέθετε και ιδιοφυΐα και 
αφοσίωση στον ερευνητικό σκοπό του. Αντί να πετάξει στα σκουπίδια την καλλιέργεια, 
όπως θα έκανε κάθε άλλος, πρόσεξε ότι γύρω από τη μούχλα δεν είχαν αναπτυχθεί 
παθογόνοι σταφυλόκοκκοι. Σκέφτηκε μήπως θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να 
θεραπεύει αρρώστους που έπασχαν από παθογόνα μικρόβια. Αυτή ήταν η έμπνευση, η 
σύλληψη της Ιδέας. Προχώρησε στην υλοποίησή της. Απομόνωσε από τη μούχλα την 
πενικιλλίνη. Αυτά όμως δεν αρκούσαν. Εκτός από την ιδιοφυΐα και την τύχη, χρειάζεται και 
άλλος ένας, τρίτος, παράγοντας, η κοινωνική ανάγκη. Η πενικιλλίνη που απομόνωσε ο 
Φλέμιγκ βρισκόταν σε ελάχιστη ποσότητα μέσα στα σωληνάρια του εργαστηρίου του. 
Χρειαζόταν μαζική παραγωγή. Και η μαζική παραγωγή απαιτεί κεφάλαιο, χρήματα. 
Πέρασαν σχεδόν 15 χρόνια. Ο πόλεμος μαινόταν. Οι περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν όχι 
από τις σφαίρες του εχθρού, αλλά από τις μολύνσεις που πάθαιναν τα τραύματά τους. 
Πρωτοφανή ποσά είχαν διατεθεί για τον πόλεμο, και απίστευτο ποσό από αυτά είχε διατεθεί 
για την αποκατάσταση των στρατιωτών που είχαν τραυματισθεί στις μάχες. Ένα ποσό από 
αυτά διατέθηκε για την πενικιλλίνη και, επιτέλους, βρέθηκε ο τρόπος μαζικής και φθηνής 
παραγωγής της. Από την πενικιλλίνη και τους διαδόχους της, τα ποικίλα αντιβιοτικά, έχουν 
σωθεί εκατομμύρια άνθρωποι από τότε. Χάρη στην Ιδιοφυΐα του Φλέμιγκ, την Τύχη και την 
Ανάγκη. Χρειάσθηκαν λοιπόν κεφάλαια γι΄ αυτή την εκπληκτική ανάπτυξη.   
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Γενικά, όλο και περισσότερο ανακαλύπτονται ή επινοούνται νέα μέσα που 
ευκολύνουν τη ζωή μας. Τα νέα μέσα θα τα αγοράσει βέβαια το κοινό. Στο μεταξύ όμως, 
ώσπου η έρευνα να φθάσει στην παραγωγή και στην κατανάλωση περνάει χρόνος πολύς. 
«Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολλή». Μια φαρμακευτική εταιρεία παράγει 
πολλών ειδών νέα φάρμακα, που τα δοκιμάζει πριν αρχίσει να τα πουλάει. Τα πιο πολλά 
από αυτά αποδεικνύεται ότι είναι ακατάλληλα, δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
ή έχουν επικίνδυνες παρενέργειες. Ο Έρλιχ έκανε 606 πειράματα δοκιμάζοντας 
παραλλαγές του φαρμάκου που δημιουργούσε, ώσπου να φθάσει σε εκείνη τη χημική 
ένωση που σκότωνε το μικρόβιο της σύφιλης, χωρίς να σκοτώνει τους ανθρώπους. Όλη 
αυτή η προσπάθεια πρέπει βέβαια να πληρωθεί. Όταν κάποτε φθάσει το προϊόν στην 
αγορά, θα κοστολογηθεί με πολύ υψηλή τιμή, διότι πρέπει να πληρωθούν αναδρομικά 
όλες οι προσπάθειες που έγιναν και απέτυχαν πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. Έτσι, η 
ζωή ακριβαίνει. Κάθε βελτίωση της ζωής μας πληρώνεται. Πώς; Μα γίνονται λίγο 
ακριβότερα το ψωμί, τα ρούχα, τα εισιτήρια, τα σπίτια, τα πάντα. Εξάλλου, οι φορείς των 
νεωτερισμών πρέπει να επιβιώσουν ώσπου τα νέα είδη που παράγουν να φθάσουν στην 
αγορά και να πουληθούν, με δεδομένο ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της προσπάθειάς τους 
θα ευοδωθεί. Και πρέπει να πληρωθούν ακόμη και αν οι προσπάθειές τους αποδειχθουν 
στο τέλος φρούδες. Πώς θα πληρωθούν; 

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται μια αποθήκη χρήματος, τράπεζες 
δηλαδή, που δανείζουν τον κόσμο λεφτά. Μαζεύουν από όποιον του περισσεύουν 
χρήματα και του τα φυλάνε, να μη χαθούν ή κλαπούν ή χάσουν την αξία τους, 
προσφέροντας μάλιστα και κάποιο τόκο. Κάπου εδώ αρχίζει το εμπόριο του χρήματος. 
Αυτά τα χρήματα τώρα τα δανείζουν σε όσους έχουν ανάγκη και μάλιστα με 
πολλαπλάσιο τόκο. Τελικά, για να αποκτήσει η κοινωνία περισσότερα αγαθά, χρειάζεται 
και περισσότερο χρήμα. Οι υπεύθυνοι, τα κράτη δηλαδή, εκδίδουν περισσότερο χρήμα. 
Έτσι, η ζωή διαρκώς βελτιώνεται και ακριβαίνει. Αυτός είναι ο πληθωρισμός, ο 
δημιουργικός πληθωρισμός όμως, αφού τα νέα χρήματα επενδύονται όχι σε χρυσάφι, 
αλλά σε προδοκώμενους νεωτερισμούς που θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Με τα κέρδη που 
θα φέρουν οι νεωτερισμοί, θα αποπληρωθεί το χρέος που δημιουργεί ο πληθωρισμός. Η 
ίδια ανάπτυξη μπορεί να γίνει, φυσικά, και χωρίς να τυπωθεί περισσότερο χρήμα, χωρίς 
πληθωρισμό. Το επιχείρημα των ισχυρών της Ευρώπης είναι ότι χώρες του «τρίτου» 
κόσμου, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ, από τις οποίες αγοράζαμε πάμφθηνα τις πρώτες ύλες, 
άρχισαν να αναπτύσσονται. Τα δευτερογενή προϊόντα που αγόραζαν άλλοτε από την 
Ευρώπη, τώρα πια τα παράγουν. Με τους αφάνταστα χαμηλούς μισθούς που δίνουν στους 
εργαζομένους τους, τα προϊόντα τους είναι πάμφθηνα. Η Ευρώπη, χωρίς πρώτες ύλες και 
με υψηλούς μισθούς δεν μπορεί να τις ανταγωνισθεί. Η δαπάνη της ανάπτυξης λοιπόν, 
της ανταγωνιστικής ανάπτυξης, πληρώνεται με μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. 
Αυτό είναι βέβαια απάνθρωπο. Παράλληλα, όταν επιτέλους επιτύχει η ανάπτυξη, ο 
κόσμος δεν θα έχει χρήματα να αγοράσει τα νέα προϊόντα, με αποτέλεσμα έναρξη 
(συνέχιση μάλλον) φαύλου κύκλου. Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα στην Ευρώπη 
διαιωνίζοντας την οικονομική κρίση. Η τρίτη λύση, εκτός από τον πληθωρισμό και τη 
μείωση των μισθών, είναι να γίνει ανάπτυξη με μείωση των κερδών των επενδυτών, αντί 
της μείωσης των μισθών των εργαζομένων. Μπορούν βέβαια οι επενδυτές να έχουν 
χρηματοδοτηθεί με δανεισμό. Η δυσκολία να επωμισθούν το βάρος του δανείου και της 
ανάπτυξης δρα αποτρεπτικά στην ανάπτυξη. Μπορούν φυσικά να πάρουν τα κεφάλαιά 
τους και να τα πάνε αλλού, όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί. Αυτό ακριβώς είναι που πέτυχε 
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η «παγκοσμιοποίηση»: την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου χωρίς φραγμούς στα σύνορα 
των κρατών. Με μια τέτοια εκβιαστική στάση των επενδυτών δεν μπορούν βέβαια να 
παραπονιούνται αν οι εργαζόμενοί τους απεργούν∙ εκβιάζοντας κι αυτοί. Μια άλλη λύση 
τέλος είναι η επιστημονική ανακάλυψη με την έρευνα τρόπων παραγωγής με λιγότερο 
κόστος. Τελικά, μόνον ο προγραμματισμένος πληθωρισμός με τύπωση χρήματος (και 
υποτίμηση επομένως του νομίσματος) κατανέμει τα βάρη της ανάπτυξης εξίσου σε όλους, 
ενώ η έρευνα μπορεί να προμηθεύσει ανάπτυξη χωρίς μείωση ούτε των κερδών ούτε των 
μισθών. 

Συχνά ακολουθείται λοιπόν το πρότυπο όπου κόβεται πληθωριστικό 
χαρτονόμισμα, που μοιράζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον κόσμο, που έτσι έχει 
χρήματα να αγοράζει, ενώ οι παραγωγοί και οι έμποροι αμείβονται περισσότερο, 
αυξάνουν την προσφορά τους και η κρίση έτσι λύνεται. Εναλλακτικά, αντί του 
πληθωρισμού, μπορεί να δανεισθεί το κράτος, να κάνει επενδύσεις και από τα κέρδη να 
αποπληρώσει το δάνειο. Η κρίση ωστόσο μπορεί να έχει αφήσει πίσω της πτώματα. 
Ανθρώπινα και μη ανθρώπινα. Μεταξύ άλλων, ο πληθωρισμός γίνεται ανεξέλεγκτος, οι 
εργαζόμενοι αμείβονται με χρήμα που την επόμενη στιγμή δεν έχει αξία, ενώ το δάνειο 
καλούνται να το ξεπληρώσουν, με βαρύ τόκο συνήθως, οι επόμενες γενιές. Η ανάγκη του 
χρήματος είναι τόση που μια κρίση μπορεί να έχει κύριο αίτιό της την έλλειψη χρήματος 
που κυκλοφορεί. Το πληθωριστικό χρήμα φυσικά έχει ρίσκο. Όποιος δανείζεται χρήματα 
για να δημιουργήσει κάτι που δεν προϋπήρχε μπορεί τελικά να αποτύχει. Δανείζεται 
χρήματα ο αγρότης για να αγοράσει τρακτέρ, αλλά έρχεται το χαλάζι και του 
καταστρέφει τη σοδιά. Τι γίνεται τότε; Οι τράπεζες έχουν πάρει τα μέτρα τους για τέτοιες 
περιπτώσεις. Όποιος δανείζεται χρήματα, εκτός από τον τόκο που θα πληρώσει όταν τα 
επιστρέψει, βάζει και ενέχυρο ό,τι έχει και δεν έχει. Με τον τρόπο που περιέγραψα, οι 
πλούσιοι έχουν μεγαλύτερες αποθήκες πλούτου, έτσι που οι κακοτυχίες δεν τους 
επηρεάζουν τόσο όσο τους φτωχούς που μόνο κεφάλαιό τους είναι τα δυο τους χέρια και 
το μυαλό τους. Με την κατάσχεση των ενεχύρων οι πλούσιοι γίνονται ολοένα και πιο 
πλούσιοι, ενώ οι φτωχοί ολοένα και πιο φτωχοί. Για να επιζήσουν, πουλάνε και το μυαλό 
τους και τα δυο τους χέρια. Και ακόμη, δανείζομαι εγώ από την τράπεζα της γειτονιάς 
μου, που στο κάτω κάτω βλέπω και τον ταμία και το λογιστή της στην αγορά ή στην 
πλατεία, ανταλλάσσομε «καλημέρα», ανθρώπινα. Το δάνειό μου όμως η τράπεζα το 
πουλάει σε ένα ταμείο που κι αυτή το πουλάει σε μια κρατική υπηρεσία που καλύπτει τις 
απώλειες με χρήματα όλων των φορολογουμένων, ενώ από την κρατική υπηρεσία 
πουλιέται το δάνειο που συνήψα κάπου στην Ιαπωνία ή στις Φαρόες νήσους (πού 
πέφτουν; Δεν ξέρω) και έτσι για το δάνειο που εγώ δεν μπορώ να αποπληρώσω βγαίνει 
στο σφυρί το σπιτάκι μου με απαίτηση του Γιαπονέζου μετόχου της τράπεζάς του. 

Η πολυπλοκότητα του συστήματος της χρηματικής οικονομίας δεν σταματά εδώ. 
Για να γίνει πιο εύκολη η πιστοληπτική ικανότητα κάποιου, δηλαδή για να εκτιμηθεί τι 
πιθανότητες έχει να επιστρέψει τα χρήματα που δανείζεται, έχουν δημιουργηθεί 
κατάλληλοι «Οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας». Όμως αυτοί οι οίκοι μπορούν άριστα να 
επηρεάζονται από τις τράπεζες. Αν μειώνουν την πιστοληπτική ικανότητα κάποιου, οι 
τράπεζες τον δανείζουν με υψηλότερο επιτόκιο. Ας κάνει κι αλλιώς! Κι όμως ούτε εκεί 
σταματά το ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε το παράδοξο ότι όσο μικρότερη 
ήταν η πιστοληπτική ικανότητα κάποιου, τόσο πιο εύκολα τον δάνειζαν οι τράπεζες, ιδίως 
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στην Αμερική. Αυτός όμως δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειο που πήρε. Κι οι 
τράπεζες έβγαζαν τότε στο σφυρί την περιουσία του που την είχε υποθηκεύσει. Κι ούτε 
δω έπαιρνε τέλος η υπόθεση. Υπήρξαν εκείνοι που στοιχημάτιζαν ότι κάποιος ή μια 
επιχείρηση ή ένα ολόκληρο κράτος θα πτωχεύσει. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι 
στοιχημάτιζαν ότι θα πτωχεύσει μια επιχείρηση ή ένα κράτος, ενεργούσε επιβαρυντικά, 
κανένας δεν είχε εμπιστοσύνη, οι τράπεζες είτε δεν δάνειζαν είτε δάνειζαν με εξοντωτικό 
επιτόκιο, έτσι που αυξάνονταν οι πιθανότητες της πτώχευσης. Σειρά από φαύλους 
κύκλους που οδηγούν στο να μεταφερθούν τα χρήματα από τους φτωχούς και αδύνατους, 
στους πλούσιους και ισχυρούς. Εξάλλου, παράλληλα, άλλες «εισπρακτικές επιχειρήσεις» 
ανέλαβαν να εισπράττουν τα χρεωστούμενα από τους «δύστροπους» πελάτες των 
τραπεζών, χρησιμοποιώντας αφόρητες πιέσεις ως ψυχολογικούς εκβιασμούς. Οι 
αυτοκτονίες δεν είναι σπάνιες σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Βέβαια όλα έχουν κάποιο όριο. Όταν το πλήθος των φτωχών γίνει τεράστιο και 
όταν έχουν φθάσει αυτοί στα έσχατα σημεία της αντοχής τους, ξεσπά η βία. Οι λίγοι 
πλούσιοι είναι οι ισχυροί. Όμως οι φτωχοί είναι το ασύλληπτο πλήθος, που ο όγκος τους 
αυξάνει την ισχύ τους. Υπάρχουν και «έντιμοι» πλούσιοι, που δεν μπορούν να 
φαντασθούν ότι υπάρχουν πραγματικά φτωχοί. Η ανάγκη τότε υπάρχει. Αν βρεθεί και ο 
κατάλληλος ιδιοφυής ηγέτης και βοηθήσει κάπως και η τύχη, η κατάσταση οδεύει προς 
την ανατροπή της.  

Αυτή τη στιγμή πολλές χώρες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Σε κάθε χώρα 
υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Το γεγονός όμως ότι είναι πολλές στην ίδια χρονική περίοδο, 
σημαίνει ότι υπάρχουν και πολλά κοινά. Το βασικό κοινό είναι ότι οι χώρες αυτές είναι 
υπερχρεωμένες. Για να πληρώσουν τις δόσεις του χρέους τους, δανείζονται κι άλλα 
χρήματα. Έτσι όμως αυξάνεται κι άλλο το χρέος τους. Ο άλλος τρόπος να αντιμετωπισθεί 
το χρέος θα ήταν να αυξηθεί η παραγωγή με προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Για να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται κεφάλαιο. Όμως, η αβεβαιότητα που υπάρχει κάνει 
τον κόσμο να φυλάει τα χρήματα που έχει αδρανή σε διαφόρων ειδών «σεντούκια», ενώ 
τα δανεικά είναι πανάκριβα ή και απροσπέλαστα. Το πρόβλημα δεν είναι πια να γίνει 
ανταγωνιστική η παραγωγή, αλλά να υπάρχει παραγωγή. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, η 
ανεργία αυξάνεται, δραματικός φαύλος κύκλος. Σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυξανόταν 
το χρήμα που κυκλοφορεί, με τύπωση χρήματος και ελεγχόμενο πληθωρισμό, υπήρχαν 
πολλές πιθανότητες να λυθεί η διεθνής κρίση ως διά μαγείας. Τα κράτη της Ευρώπης 
όμως έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα να εκδίδουν χρήμα στα πλαίσια μιας μεγάλης 
Νομισματικής  Ένωσης. Απαιτούνται λοιπόν άλλες λύσεις. Περισσότερο πολιτικές.  

Αυτοί οι τιποτένιοι, οι ουτιδανοί, οι αγράμματοι, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, 
όλο ζητούν. Βρήκαν αυτό το φαιδρό πρόσωπο, τον ολυμπιονίκη Κύλωνα, προδότη της 
τάξης του, για αρχηγό, που τάζει στον κοσμάκη υποσχέσεις που δεν μπορεί να τις τηρήσει. 
Τελευταία συμμάχησε και με τους εχθρούς της πατρίδας, το Θεαγένη από τα Μέγαρα. Η 
συνωμοσία τους απέτυχε. Κατέφυγαν ικέτες στο βωμό της Αθηνάς οι επαναστάτες. 
Συμφώνησαν με τους νικητές να φύγουν ζωντανοί. Αυτοί όμως, μετά την απομάκρυνση από 
το βωμό, όρμησαν και τους έσφαξαν. Έτσι, για να μάθουν! Ανόσιο έγκλημα! Η θεία δίκη 
έστειλε επιδημίες, στάσεις και ταραχές στην πόλη. Και το φρικτό «κυλώνειο άγος» έμεινε 
στη μνήμη της ανθρωπότητας.  
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Ήταν οι ευγενείς, οι άριστοι, με καταγωγή από τους ήρωες και τους θεούς. Αυτοί 
είχαν τη γη κι αυτοί αποφάσιζαν για τα πάντα. Τελευταία κάποιοι ναυτικοί, έμποροι 
(προστέθηκαν κι οι τεχνίτες σ΄ αυτούς) άρχισαν να πλουτίζουν, αλλά φυσικά δεν είχαν 
δικαιώματα. Αυτό δα έλειπε. Δεν μπορούσαν να παραβιάζουν νόμους και θεσμούς 
καταξιωμένους από το χρόνο με προέλευση από θεούς και ήρωες,. Κι ήταν κι οι τιποτένιοι, 
οι ουτιδανοί, που λέγαμε. Αν είχαν κανένα χωραφάκι κι έρχονταν κακοχρονιά, αναβροχιά, 
χαλάζι ή πλημμύρα, δανείζονταν από τους ευγενείς. Κι έβαζαν ενέχυρο. Πρώτα το 
χωραφάκι τους, ύστερα τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, γίνονταν δούλοι. Ή και 
φυγάδες∙ αν προλάβαιναν. Ή και ληστές, δολοφόνοι, στασιαστές, σαν τους οπαδούς του 
Κύλωνα.  

Ήταν από αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του έχασε την περιουσία του 
κάνοντας αγαθοεργίες. Ο ίδιος, για να επιβιώσει, έγινε έμπορος. Και γυρίζοντας τον κόσμο 
αντάλλασσε εμπορεύματα και γνώσεις. Έγινε γνωστός ο Σόλων για τη σοφία του και την 
ηπιότητα του χαρακτήρα του. Ήταν ήδη γνωστός για την παλικαριά  και τη φιλοπατρία του. 
Αδιαφορώντας για τη ζωή του, παραβίασε το νόμο που επέβαλλε θανατική ποινή σ΄ όποιον 
τολμούσε να παρακινήσει τους Αθηναίους να ανακαταλάβουν τη Σαλαμίνα. Παράστησε τον 
τρελό λοιπόν και με τραγούδια φλογερά, σαν του Μίκη, ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του 
που, αυτή τη φορά, νίκησαν. Ήταν μέγας ποιητής. Η κατάσταση ήταν τώρα τόσο ανώμαλη, 
που σ΄ αυτόν προσέτρεξαν όλες οι τάξεις με μεγάλες προσδοκίες. 

Πρώτη του δουλειά ήταν η σεισάχθεια. Όσοι είχαν γίνει δούλοι από χρέη 
απελευθερώθηκαν κι όσοι είχαν πουληθεί στο εξωτερικό επέστρεψαν. Κι οι φυγάδες για 
χρέη επέστρεψαν κι αυτοί. Και απαγορεύτηκε στο εξής να δανείζονται οι πολίτες με ενέχυρο 
τον εαυτό τους ή τις οικογένειές τους. Με γενναία υποτίμηση της δραχμής διευκόλυνε την 
αποπληρωμή των χρεών. Όποιος χρωστούσε 100 δραχμές, ξεχρεωνόταν πληρώνοντας μόνο 
73. Άφησε ωστόσο τη διοίκηση στους ευπατρίδες, που όμως τους φορολόγησε ανάλογα με 
τον πλούτο τους. Με τα μέτρα του δεν επιδίωξε την επιβολή μιας τάξης πάνω στις άλλες, 
ούτε καν το δίκαιο (ποιο είναι στ΄ αλήθεια;), αλλά το συμβιβασμό, για ν΄ αποφευχθεί ο 
εμφύλιος πόλεμος. Αν έδινε την εξουσία στους πάμφτωχους, που ήταν η πολυπληθέστερη 
τάξη, αυτοί, πολλοί πρώην δούλοι, θα επιδίωκαν εκδίκηση. Και τότε; 

Περίπου το πέτυχε. Όμως καμιά τάξη δεν έμεινε ευχαριστημένη. Οι ευπατρίδες, 
διότι τους αφαίρεσε όσα είχαν κερδίσει (άδικο δεν είναι να χάσουν όσα είχαν συμφωνήσει 
πως θα κερδίσουν;) κι όσα μπορούσαν ακόμη να κερδίζουν. Οι πάμφτωχοι αγρότες και οι 
ναυτικοί και έμποροι, διότι δεν απόκτησαν πολιτικά δικαιώματα. Του ζήτησαν πολλοί να 
μείνει ως τύραννος, για να ερμηνεύει και να επιβάλλει τους ρηξικέλευθους νόμους του. 
«Καλόν χωρίον η τυραννίς, αλλ΄ ουκ έχει απόβασιν», τους απάντησε. Χωρίς διέξοδο η 
τυραννία. 

Οι ουτιδανοί, οι τεμπέληδες! Κάθονται στις ακρογιαλιές με το ουζάκι και το συρτάκι 
τους. Βρήκαν το δημαγωγό τους και ξεσηκώνονται.  

Είναι καταχρεωμένοι. Τους προσφέρομε αλληλεγγύη. Με αντάλλαγμα, φυσικά. (Μα 
αν μπορούσαν να πληρώσουν αντάλλαγμα για ν΄ αγοράσουν αλληλεγγύη, τι τη θέλουν την 
αλληλεγγύη;). Τους δανείζομε κι άλλα για να ξεπληρώσουν το χρέος τους (που έτσι βέβαια 
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αυξάνεται). Με ενέχυρο ασφαλώς. Είναι γέροι άχρηστοι στην κοινωνία και δαπανηροί (κι 
αυτό είναι σωστό). Λοιπόν: 

Δραστική περικοπή συντάξεων και μισθών (μα πώς θα πληρώνουν τότε τους φόρους 
τους για ν΄ αποπληρωθεί το χρέος;). Ελεύθερες απολύσεις. (Σημασία έχει η επιβίωση όχι 
των ανθρώπων, αλλά των επιχειρήσεων. Μα ποιος τρέφει τους ανέργους;). Στο σφυρί κι η 
πρώτη κατοικία. (Μα ποιος θα φροντίσει τότε τους αστέγους;). Και βέβαια, προπάντων, τα 
ενέχυρα, όλες οι επιχειρήσεις τους, ιδιωτικοποιούνται, γίνονται δικά μας, μπιρ παρά, με τα 
κέρδη τους σε μας, τους ευπατρίδες (και από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να 
αποπληρωθούν τα δάνεια;). Αλλιώς, πτώχευση. Και νόμιμα και αυτοδίκαια τότε, όλα τα 
παραπάνω ενέχυρα γίνονται δικά μας, εμάς των ευγενών. Κι αυτοί που με στερήσεις έχτισαν 
το διαμερισματάκι τους χωρίς να χρεωθούν, ακόμη κι αυτοί θα πληρώνουν τερατώδη 
ΕΝΦΙΑ για να αποπληρωθεί το κοινό χρέος. Το σπιτάκι τους; Ποιος τους είπε πως είναι 
δικό τους; 

Να γίνουμε φυγάδες; Σπουδασμένοι, με πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, μάστερ και 
διδακτορικά, να φύγουμε, να πάμε να σωθούμε; Να ξεσηκωθούμε; Έχομε βρει τον ηγέτη 
μας. Να συμμαχήσουμε με κάποιο Θεαγένη ή Βλαδίμιρο; (Το κυλώνειο άγος έχει στήσει στη 
γωνιά καρτέρι). Να μείνουμε δούλοι; Γιατί όχι, αν έτσι επιβιώνουμε; 

Σεισάχθεια! Δεν στηρίζεται σε καμιά νομιμότητα. Γιατί θα τη δεχθούνε; Από 
ευγένεια οι ευγενείς;  Παλιά ήταν η απειλή που τους ανάγκασε να την ανεχθούν. Οι 
ληστείες, οι φόνοι, οι στάσεις, κάθε είδους αναστατώσεις, απειλούσαν με διάλυση την 
ακεραιότητα του κράτους. Και τόσοι εχθροί τριγύρω. Τώρα δεν υπάρχει απειλή. Μμ; Κι αν 
φοβόμαστε, δεν είναι από μέσα, είναι από αλλόδοξους τρομοκράτες ή απλά 
λαθρομετανάστες. Μμ; Κι αν δεν είμαστε ομόψυχοι, πώς θα αντισταθούμε; 

Μια λεπτή, ισορροπία χρειάζεται. Μείωση κερδών των κερδοσκόπων, χωρίς να 
ωθηθούν σε βίαιες ενέργειες με δικτάτορες τυράννους. Περισσότερα δικαιώματα στους 
φτωχότερους, χωρίς δυνατότητα για αντεκδικήσεις. Θα περάσουμε ίσως από κάποιον 
Πεισίστρατο, το φωτισμένο τύραννο, που βοήθησε τη φτωχολογιά (χωρίς να της δώσει 
δικαιώματα – τα φύλαξε για τον εαυτό του), έδωσε ώθηση στις τέχνες, στα έργα και στα 
γράμματα (αλλά δεν είχε «απόβαση»). Θα περάσουμε κι από ένα Κλεισθένη που έφερε, 
ώριμη πια, τη δημοκρατία, τη μόνη πραγματική δημοκρατία, για ν΄ αναπτύξει τη φιλοσοφία, 
την επιστήμη, την τέχνη, τα γράμματα, την πολιτική και ν΄ αντισταθεί στο βαρβαρισμό που 
κουβάλησε ο διάδοχος του Πεισιστράτου. Για ν΄ απλωθεί παντού και για πάντα ο 
μεγαλύτερος πολιτισμός που παρουσιάσθηκε ποτέ στη γη. Η Μεγαλομάτα Ευρώπη βρίσκεται 
στην Ελλάδα, αφότου την έφερε καβάλα πάνω του ο Ταύρος Δίας. Σήμερα κινδυνεύει.  

Πού είσαι, ω Σόλων;52  

Εδώ και πάνω από ένα αιώνα στην εξέλιξη του κόσμου δέσποσαν τρεις 
Γερμανοεβραίοι, ο Αϊνστάιν, ο Φρόυντ και ο Μαρξ. Και οι τρεις πρότειναν μία 
κοσμοθεωρία ο καθένας, με την οποίαν προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα πάντα, όπως ο 
πρόγονός τους Μωυσής ερμήνευσε τα πάντα με μονοθεϊσμό. Και οι τρείς θεωρίες έχουν 
κλονισθεί. Θα ασχοληθώ με το μαρξισμό. 
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Ο Μαρξ στηρίχθηκε στον Ηράκλειτο: «Δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν 
ἐμβαίης. Τά πάντα ρεῖ. Πόλεμος πάντων πατήρ», έλεγε ο μέγας Σοφός, σε αντίθεση με 
τον άλλο μεγάλο Σοφό, τον Πλάτωνα που έβλεπε τις αιώνιες, αμετάβλητες, θείες ιδέες. Τα 
πάντα αλλάζουν λοιπόν και μαζί μ΄ αυτά είναι και οι ιστορικές σταθερές. Μ΄ αυτή την 
έννοια, ο Μαρξ παρατήρησε πως από τότε που άρχισε ο πολιτισμός με την παραγωγή 
τροφής, υπήρχαν αντιμαχόμενες τάξεις: Κύριοι έναντι δούλων∙ ευγενείς έναντι πληβείων∙ 
καπιταλιστές έναντι προλεταρίων κλπ. Με τη βιομηχανική επανάσταση, εδώ και πάνω από 
δυο αιώνες, επικράτησε η τελευταία ταξική διαίρεση: Καπιταλιστές (δεξιοί) έναντι 
εργαζομένων (αριστερών). Οι πάντες υιοθέτησαν το μαρξισμό. Άλλοι 
αυτοτοπροσδιορίσθηκαν δεξιοί και άλλοι αριστεροί. Σήμερα όποιος λέει: «Είμαι 
αριστερός» αυτοπροσδιορίζεται προφανώς ως μαρξιστής, αλλά εξίσου μαρξιστής είναι και 
όποιος αυτοπροσδιορίζεται δεξιός, αφού αποδέχεται τη διαίρεση του Μαρξ. Εξακολουθεί 
όμως να ισχύει αυτή η διαίρεση; 

Η ειρηνική κατάρρευση της σοβιετικής επανάστασης μετέβαλε τη Ρωσία από 
σοσιαλιστικό σε καπιταλιστικό κράτος. Όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας και Δύσης 
δεν σταμάτησε. Συνεχίζεται αμείωτος, όπως όταν εισέβαλλαν στη Ρωσία Σουηδοί, Γάλλοι, 
Γερμανοί. Επομένως η αντιπαλότητα που βιώσαμε εδώ και ένα αιώνα δεν είχε ιδεολογικό 
υπόβαθρο, αλλά κάποιο άλλο, προφανώς γεωπολιτικό. Ακόμη και σήμερα σε όλη την 
Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, βλέπομε να συμμαχούν κόμματα αριστερά και δεξιά, 
εναντίον κεντροδεξιών και κεντροαριστερών στο θέμα της παγκοσμιοποίησης, που στην 
περίπτωσή μας σημαίνει Ενωμένη Ευρώπη. Η διαίρεση του κόσμου σε αριστερό και δεξιό 
ήταν επομένως ένα φάντασμα! Τίποτε άλλο. Ο αυτοπροσδορισμός οποιουδήποτε σε δεξιό ή 
αριστερό είναι ένας αναχρονισμός, ενδεχομένως επικίνδυνος, επειδή ανασύρει 
στοιχειωμένες μνήμες. 

Ένα από τα λάθη του Μαρξ ήταν ότι αγνόησε τον τρίτο παράγοντα στην παραγωγική 
διαδικασία, τον καταναλωτή, που χωρίς αυτόν δεν υπάρχουν ούτε επενδυτές ούτε 
εργαζόμενοι. Ένα άλλο ήταν ότι δεν μπορούσε να προβλέψει την τεχνολογική πρόοδο που 
επέτρεψε άνετες επικοινωνίες και διακίνηση κεφαλαίου. Σήμερα ο κόσμος δεν διέπεται από 
την παραγωγή αγαθών, με κυρίαρχους τους αστούς, αλλά από τη διακίνηση του κύριου 
εμπορεύματος, του χρήματος. Αφεντικά δεν είναι πια οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής, 
αλλά οι «αγορές», δηλαδή οι τραπεζίτες. Ο Μαρξ λοιπόν πέθανε! 

Πέθανε όμως; Η φιλοσοφία του Μαρξ περιέχει και άλλες αρχές, που αντέστρεψαν 
την ιδεαλιστική φιλοσοφία του Εγέλου σε υλιστική. Η εξέλιξη, γίνεται όχι ευθύγραμμα, αλλά 
σα μια έλιξη που περνά από φάσεις. Από μια θέση περνάει στην αντίθεση κι από κει στη 
σύνθεση, που αποτελεί τη θέση για παραπέρα εξέλιξη. Ακόμη παρατήρησε ότι μια ποσότητα, 
όταν αθροισθεί ως ένα κρίσιμο όριο, συνεπάγεται ποιοτική αλλαγή. Για παράδειγμα, όταν η 
αντιπαλότητα έφθασε σε κρίσιμη ένταση μεταξύ ευγενών-αστών, έγινε η Γαλλική 
Επανάσταση και μεταξύ καπιταλιστών-εργαζομένων, η Σοβιετική Επανάσταση. Αυτή η 
θεωρία επιτρέπει να ερμηνευθεί και το φαινόμενο των περιοδικών πολιτικών και 
οικονομικών κρίσεων. Πριν από 90 χρόνια περίπου, ένας Ολλανδός φυσικός, ο Van der 
Pol, περιέγραψε τις ταλαντώσεις χάλασης και τις εξέφρασε μαθηματικά2. Αναπτύχθηκε πιο 
πάνω (βλ. Πολιτική ταλάντωση) πώς η θεωρία του Van der Pol μπορεί να εφαρμοσθεί στη 
θεωρία του Μαρξ, δίνοντάς της μαθηματική έκφραση53.  
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Η οικονομική ταλάντωση είναι γνωστή από τον καιρό του Αβραάμ. Νηστεία 
(λιτότητα), σαν τη Σαρακοστή, για να αθροισθεί και πολλαπλασιασθεί το κεφάλαιο, 
εναλλάσσεται με θυσία (ύφεση), σαν την Πασχαλιά, για να ικανοποιηθεί η κοινωνία και 
να ανανεωθούν (οικολογικά) τα λιβάδια, που αλλιώς θα εξαντλούνταν από την 
υπερανάπτυξη των κοπαδιών. Η ταυτόχρονη λιτότητα με ύφεση είναι καταστροφική. 

Μια σύγχρονη συνετή κυβέρνηση επομένως οφείλει να ακολουθήσει τους νόμους 
των ταλαντώσεων Van der Pol. Μόλις εκλεγεί (περίοδος χάριτος) εφαρμόζει ένα αυστηρό 
καπιταλιστικό πρόγραμμα λιτότητας με ανάπτυξη. Βαθμιαία μεταπίπτει αυτό το στάδιο 
σε σοσιαλιστικό φιλεργατικό. Θα πρέπει να τελειώσει η κυβέρνηση με την 
κομμουνιστική φάση της θυσίας, με μοίρασμα του περισσεύματος σε όλους. Θα 
ακολουθήσει η κρίση που στις δημοκρατίες συντελείται με περιοδική αλλαγή βουλής και 
κυβέρνησης. Τα λέγαμε πιο πάνω (βλ. Πολιτική ταλάντωση).  

Το κράτος, έχοντας σύνορα, ήταν το κύριο εμπόδιο στη διακίνηση του κεφαλαίου 
σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε να καταργηθεί. Επινοήθηκε η «παγκοσμιοποίηση». Η 
τεχνολογία βοηθούσε, έχοντας μάλιστα ανακαλύψει το Ιντερνέτ. Το κεφάλαιο διακινείται 
πια ανεξέλεγκτα από το ένα κράτος στο άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα η 
Νομισματική Ένωση, κατάργησε τα σύνορά των κρατών στη διέλευση του κεφαλαίου. Το 
Κεφάλαιο νίκησε το Κράτος. Δεν ελέγχεται πια από κανέναν. Τα Κράτη, όσα ήθελαν να 
συνεχίσουν τις «σοσιαλιστικές» δραστηριότητές τους, σαν τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα τραίνα 
κλπ, έπρεπε, αργά ή γρήγορα να δανεισθούν από τις «αγορές», δηλαδή από διεθνείς 
τράπεζες – μια και δεν μπορούσαν πια να τυπώσουν χαρτονόμισμα – και να πουλήσουν 
μπιρ παρά  τις κρατικές επιχειρήσεις, να υποδουλωθούν τελικά στους άρχοντες του 
Κεφαλαίου. 

Και ήλθε ξαφνικά, απροσδόκητα η μεγάλη Κρίση. Στην αρχή δεν φάνηκε να είναι 
μεγάλη. Μια τράπεζα στην Αμερική έπεσε έξω. Ε, και τι έγινε; Οι οικονομικοί και 
κρατικοί ταλαντωτές όμως είναι συγχρονισμένοι σε ένα ενιαίο σύστημα πια. Μια 
ανωμαλία κάπου μεταδίδεται παντού με απρόβλεπτη ταχύτητα. Και το Κράτος άρχισε να 
παίρνει τη ρεβάνς. Πρώτη η Γερμανία συνειδητοποίησε ότι να πάει στο καλό (ή όπου 
αλλού) η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Νομισματική της Ένωση και να σωθεί η Γερμανία∙ να 
γίνει ειρηνικά αυτό που απέτυχε να γίνει με τη βία σε δύο μεγάλους πολέμους. 
Deutschland über alles! Πάνω απ΄ όλους η Γερμανία. Οι χώρες που υποφέρουν, από την 
ασωτία τους υποφέρουν. Να τιμωρηθούν. Η τιμωρία τους είναι η αλληλεγγύη που μας 
υποχρεώνει η υπογραφή μας να δείχνουμε. Επιδέξιες κινήσεις. Υποφέρουν οι χώρες 
επειδή υπερχρεώθηκαν. Υπερχρεώθηκαν επειδή ήταν άσωτες και δανείζονταν για να 
ασωτεύουν. Καλά να πάθουν! Η θεραπεία τους είναι να στερηθούν τώρα. Η στέρηση 
είναι η πρέπουσα θεραπεία της ασωτίας. Άντε και να τις βοηθήσουμε τώρα, να τις 
ελεήσουμε. Δεν μπορούν να δανεισθούν χρήματα; Θα τους δανείσουμε εμείς με επιτόκιο 
π.χ. 2%, με χρήματα που θα δανειζόμαστε εμείς από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 0,1%. 
Βοηθάμε με το αζημίωτο. Όσο για τον κίνδυνο να πτωχεύσει η Ελλάδα και να υποστούν 
τις ζημιές οι τραπεζίτες που την είχαν δανείσει, μπορεί να αντιμετωπισθεί. Τον κίνδυνο 
τον χρεώνονται οι φορολογούμενο όλων των κρατών. Τώρα η Ελλάδα δεν χρωστάει στις 
τράπεζες, αλλά στους λαούς των άλλων χωρών. Επομένως αντιμετωπίζεται εχθρικά από 
αυτούς τους λαούς. 
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Κάθε κράτος όμως έχει τις ιδιαιτερότητές του. Σε πολύ γενικές γραμμές, η κρίση 
που βιώνομε βρίσκεται σε συνεχή φαύλο κύκλο. Το τεράστιο χρέος που δημιουργήσαμε 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν επενδύθηκε σε έργα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως 
το μετρό, το αεροδρόμιο, η ζεύξη Ρίου-Αντιρίου, η Εγνατία, η Αττική οδός, κλπ, σε 
Ολυμπιακούς αγώνες (που με εκβιαστικό τρόπο μας υποχρέωσαν να γίνουν πιο 
δαπανηροί από όσο έπρεπε) και μερικά άλλα. Το υπόλοιπο μετατράπηκε σε 
καταναλωτικά αγαθά ή τοποθετήθηκε αδρανοποιημένο σε «σεντούκια», ως πολυτελή 
ακίνητα ή προσωπικά σκάφη, σε τράπεζες του εξωτερικού, σε off shore εταιρίες, σε 
λαδώματα αξιωματούχων, σε συντάξεις πεθαμένων ή συντάξεις σε τυφλούς με άδεια 
οδήγησης και άδεια κυνηγιού κλπ. Έτσι το χρέος μάς έφερε αντιμέτωπους με τους 
πιστωτές μας. Χρέος δεν πρέπει να δημιουργείται παρά μόνον για επένδυση σε 
παραγωγική προσπάθεια, δηλαδή σε επιχείρηση εκεί όπου συμβάλλουν οι ανάγκες, οι 
διαθέσιμοι πόροι και η τεχνογνωσία. Και, φυσικά, για κάλυψη μεγάλων, απρόβλεπτων, 
αναγκών, όπως είναι μια φυσική καταστροφή. Αν χρεωνόμαστε για να εξυπηρετήσουμε 
το χρέος μας, απλά συντηρούμε το φαύλο κύκλο. Συνάπτομε χρέος για το χρέος. Είδαμε 
πιο πάνω τους όρους που μας επιβάλλουν οι «εταίροι» μας για να μας «βοηθήσουν».Τι 
μπορούμε όμως να κάνουμε;  

  



201 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στα προηγούμενα συχνά προσπάθησα να αναλύσω τα κοινωνικά θέματα στη βάση 
των ψυχολογικών και βιολογικών νόμων που διέπουν τα μέλη μιας κοινωνίας και 
λιγότερο των φυσικών. Θα προσπαθήσω σήμερα να δω την κοινωνία από φυσική άποψη. 

Η φυσική ασχολείται με δύο ειδών μεγέθη: ποσότητα και ποιότητα. Ποσότητα 
είναι ο όγκος ενός υγρού, το ηλεκτρικό φορτίο, η θερμότητα κλπ. Χαρακτηριστικό της 
είναι η αθροιστική ιδιότητα. Ποιότητες αντίστοιχα είναι η πίεση, η θερμοκρασία, το 
ηλεκτρικό δυναμικό κλπ. Η ποιότητα δεν αθροίζεται. Αν ανακατέψω 2 λίτρα νερού με 
θερμοκρασία 20ο C και 2 λίτρα νερού με θερμοκρασία 40ο C, θα πάρω βέβαια 4 λίτρα 
νερού. Η θερμοκρασία όμως του μίγματος δεν θα είναι 60ο C, αλλά 30ο C.  Γενικά, η 
ποιότητα μεταβάλλεται αναλογικά με την ποσότητα. Το γινόμενο της ποσότητας επί την 
ποιότητα αποτελεί ενέργεια, το κύριο μέγεθος της φύσης, με το οποίο ασχολείται η 
φυσική. Η σχέση ποσότητας προς ποιότητα είναι η ανεκτικότητα (ή χωρητικότητα ή 
ενδοτικότητα ή ελαστικότητα) και είναι υψηλή όταν μεταβάλλεται πολύ η ποσότητα με 
μικρή μόνο μεταβολή της ποιότητας. Αυτά όταν το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία. 
Όταν υπάρχει διαφορά ποιοτήτων, ποσότητα ρέει από την υψηλή προς τη χαμηλή 
ποιότητα, ώσπου να εξισωθούν οι ποιότητες και η ροή είναι ανάλογη με τη διαφορά 
ποιοτήτων και αντιστρόφως ανάλογη προς την αντίσταση που συναντά η ροή.  

Με τις κοινωνικές ποσότητες ασχολείται η Οικονομία, με τις κοινωνικές 
ποιότητες η Πολιτική. Με τη μεταβολή τους στο χρόνο ασχολείται η Ιστορία. Από την 
αναλογία των κοινωνικών με τις φυσικές επιστήμες μπορούν να προκύψουν κάποιες 
ιδέες. Οργανωμένες αυτές αποτελούν θεωρίες που περιμένουν τη διασταύρωσή τους με 
την εμπειρία για να επιβεβαιωθούν σε επιστημονική γνώση. Να τώρα κάποια 
παραδείγματα. 

Από τις πλούσιες χώρες (με αφθονία ποσότητας χρημάτων) περιουσίες κινούνται 
προς τις φτωχές, με τη μορφή συνήθως επενδύσεων. Αυτές παίρνουν συχνά μορφή άμεσα 
ή έμμεσα αποικιακή (ετεροδικίες, παρουσία στρατιωτικών βάσεων κλπ, πέρα από τη 
μεταφορά τόκου, πρώτων υλών κλπ από τις φτωχές προς τις πλούσιες που γίνονται έτσι 
πλουσιότερες). Επίσης από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες υπάρχει ροή πληθυσμού 
προς τις πιο αραιοκατοικημένες. Ο νόμος είναι αδυσώπητος, όσο και οι αντίστοιχοι 
φυσικοί νόμοι. Η προσπάθεια να εμποδισθεί η ροή χρημάτων ή λαών θα καταλήξει σε 
βία, όταν η διαφορά ποιότητας πάρει επαρκή τιμή, όπως θα γίνει ρήξη των φραγμάτων σε 
τεχνητές λίμνες, αν αυξηθεί η στάθμη τους πάνω από τις αντοχές των φραγμάτων.  

Τα φαινόμενα γίνονται ηπιότερα, λιγότερο βίαια, εφόσον η κοινωνία είναι 
δομημένη με επαρκή ανεκτικότητα. Στη φυσική, η ανεκτικότητα ενός περιέκτη εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι είναι το φυσικό μέγεθός του, η γεωμετρία του (ευρείς 
περιέκτες έχουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα από στενούς με τον ίδιο όγκο), η ελαστικότητα 
των τοιχωμάτων του, γενικά η δομή του. Η ενδοτικότητα μιας κοινωνίας εξαρτάται 
επίσης από ποικίλους παράγοντες. Γενικά, μέτρο της ενδοτικότητας είναι η ελευθερία 
επιλογών. Μια μεγάλη χώρα με ποικιλία εδάφους έχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα από μια 
μικρή και ομοιογενή, καθώς επιτρέπει στους κατοίκους επιλογή φυσικού περιβάλλοντος 
που επιθυμούν να ζήσουν. Θεσμοί που επιτρέπουν μεγαλύτερες ελευθερίες έχουν μεγάλη 
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ανεκτικότητα. Θεσμοί χωρίς φοβικές διατάξεις για τη διαφορετικότητα έχουν υψηλή 
ανεκτικότητα. Επανειλημμένα έχω προτείνει τις αρχές που διαμορφώθηκαν στην αρχαία 
Αθηναϊκή δημοκρατία. Η ανεκτικότητα στην αρχαία Αθήνα ανήλθε αποτομα την εποχή 
του Κλεισθένη, όταν ο μεγάλος μεταρρυθμιστής έκανε πολίτες Αθηναίους μεγάλο αριθμό 
μετοίκων που είχαν συγκεκριμένα προσοντα. Αν οι θεσμοί διαμορφώνονται με όσο 
γίνεται λιγότερες εξαρτήσεις στη σειρά και περισσότερες παράλληλες, αυξάνεται η 
ανεκτικότητα. Αν, αντί να εκλέγει ο λαός τους βουλευτές και αυτοί την κυβέρνηση, οι 
βουλευτές κληρώνονται και έπειτα εκλέγουν κυβέρνηση μεταξύ ειδημόνων και έμπειρων 
πολιτικών, οι βαθμοί ελευθερίας και η ανεκτικότητα θα αυξάνεται. Οι πρόγονοί μας είχαν 
προβλέψει κάποια από τα μειονεκτήματα της κλήρωσης. Για παράδειγμα υπήρχε κάποιου 
είδους «εκλογοδικείο» που, μετά την κλήρωση, εξαιρούσε κάποια άτομα για λόγους 
κυρίως ηθικούς και θρησκευτικούς. Σε σύγχρονες κληρώσεις επίσης για λήψη κρίσιμων 
αποφάσεων, όπως στα ορκωτά δικαστήρια, υπάρχουν διαδικασίες εξαίρεσης κάποιων 
ενόρκων. Αντίστοιχα, αν καθιερωνόταν κλήρωση βουλευτών, θα πρέπει να εξαιρούνται, 
μετά την κλήρωση, άτομα με ψυχιατρικά (π.χ. σχιζοφρένεια, άνοια), ποινικά (π.χ. 
εγκληματίες) ή αστικά (π.χ. ανικανότητα δικαιοπραξίας) προβλήματα ή άλλα 
προαποφασιεμένα με κατάλληλο νόμο.  

Μια γερουσία από καταξιωμένα άτομα, ex officio, για υποθέσεις με 
μακροπρόθεσμες συνέπειες αυξάνει περαιτέρω την ελευθερία προσφέροντας παράλληλα 
στηρίγματα της κοινωνίας. Η ανάγκη εξαιρέσεων από «εκλογοδικείο» υπάρχει και εδώ, 
καθώς η ηλικία των υποψήφιων γερουσιαστών εγγίζει τα όρια που αρχίζουν νοητικά 
προβλήματα των υπερηλίκων. Το σύστημα, θυμίζω, συμπληρώνεται από ένα Συμβούλιο 
Επικρατείας και από ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας με αυξημένες αρμοδιότητες και, 
επομένως, εκλεγόμενο απευθείας από το λαό, τον υπέρτατο άρχοντα.  

Σε ένα σύστημα σαν το παραπάνω, μπορεί να αυξομειώνεται η ποσότητα, ο 
πλούτος του κράτους δηλαδή, χωρίς σημαντικές δονήσεις στην ποιότητα, στους νόμους 
δηλαδή. Υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη διαφορών στην ποιότητα είτε μέσα στο ίδιο το 
κράτος ή μεταξύ κρατών σημαίνει ανισότητα. Και η ανισότητα αποτελεί το κύριο κίνητρο 
δραστηριοτήτων, τόσο δημιουργικών (π.χ. ανάπτυξη) όσο και καταστροφικών (π.χ. βία, 
και πολλά άλλα δεινά που έχομε ξανασυζητήσει). Μια κυβέρνηση νομοθετεί ποικίλων 
ειδών περιορισμούς. Αυτοί αποτελούν το αντίστοιχο της αντίστασης στη Φυσική, στον 
ηλεκτρισμό, στην υδραυλική, στη μηχανική κλπ. Το γινόμενο της αντίστασης επί την 
ανεκτικότητα είναι χρόνος. Ο χρόνος στην κοινωνία λέγεται γραφειοκρατία. Και πάλι 
υπάρχει ένα άριστο, ένα Αριστοτελικό «μέσο». Είναι απαραίτητη. Όταν γίνεται 
υπερβολική όμως, καθυστερεί τα πάντα, ιδιαίτερα την ανάπτυξη. Ο λαός (η γνήσια 
αντιπροσωπευτική βουλή) οφείλει να νομοθετήσει το βαθμό της επιθυμητής 
γραφειοκρατίας. 

Σε κάθε σύστημα υπάρχουν αναγκαστικά μη γραμμικά (μη αναλογικά) στοιχεία 
με λειτουργία σαν του όλου-ή-ουδενός, ουδοί, κατώφλια, που όταν ξεπεραστούν γίνονται 
απότομες ποιοτικές αλλαγές. Όποτε σε ένα σύστημα υπάρχουν μη γραμμικά στοιχεία, 
αντιστάσεις και ανεκτικότητες, το σύστημα ταλαντώνεται και έχομε περιγράψει τις 
ταλαντώσεις χάλασης που ισχύουν στις κοινωνίες. Ταλαντώνεται η οικονομία από την 
ανάπτυξη στην ύφεση, η πολιτική από ένα σαν καπιταλιστικό σε ένα σαν κομμουνιστικό 
σύστημα, η ανισότητα από μέγιστη, σε ελάχιστη. Και πάλι όλα αυτά προγραμματισμένα 
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εξαρχής. Η περίοδος τέτοιων ταλαντώσεων καθορίζεται από το γινόμενο αντίστασης 
(νομοθετημένοι περιορισμοί) επί την ανεκτικότητα (γεωγραφία και θεσμοί κάθε 
κράτους).  Είναι υποχρεωτική για κάθε κοινωνία, αφού εξαρτάται από τη δεδομένη 
γεωγραφία της και οι θεσμοί οφείλουν να την έχουν λάβει υπόψη τους. Η ύπαρξη 
ανερέθιστης περιόδου, δηλαδή περιόδου χάριτος, στις κυβερνήσεις παρέχει το χρόνο για 
να ληφθούν αναγκαία αντιλαϊκά μέτρα, ενώ η προγραμματισμένη διάρκεια μιας περιόδου 
αποτρέπει από ανεπιθύμητες συνέπειες τυχαίων πολιτικών γεγονότων που ποτέ δεν 
λείπουν. Για τη σημασία της ταλάντωσης στα κοινωνικά φαινόμενα συζητήσαμε 
επανειλημμένα πιο πάνω (βλ. Ταλάντωση και Πολιτικές Ταλαντώσεις) 
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση. Χωρίς να μας επιβληθεί με 
τη μορφή μιας κατοχής, ενός πολέμου ή με την επιβολή ξενοκίνητων κυβερνήσεων. 
Υπήρξαν βέβαια προφήτες που έβλεπαν πού βαδίζαμε. Και μας προειδοποιούσαν. 
Σήμερα θριαμβολογούν: «Εγώ τάλεγα». Να μερικές από τις θέσεις τους: 

• Αντί να ενθαρρύνουμε το κέρδος, ώστε να περισσεύουν λεφτά για νέες επενδύσεις και 
καλύτερες αμοιβές των εργαζομένων, το εμποδίζομε με κάθε τρόπο. Η οικονομία μας 
υπονομεύεται με απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, κοπάνες, νωθρότητα, 
τσαπατσουλιά και συνεχείς εκδηλώσεις μίσους για τις ντόπιες παραγωγικές μονάδες, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο στα ξένα προϊόντα και στη δική μας μιζέρια και ανεργία. 

• Οι επιδοτήσεις και το κέρδος, αντί να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, έγιναν 
πολυκατοικίες στην Αθήνα και βίλες με πισίνες στις κορυφές των βουνών και κότερα 
στις μαρίνες∙ αποθηκεύθηκαν σε σεντούκια και off shore εταιρίες και σε τράπεζες της 
Ελβετίας ή κάποιου Λίχτενσταϊν∙ μεταμορφώθηκαν σε εξαγορές συνειδήσεων για 
παραπέρα επιδοτήσεις χωρίς επενδύσεις και για συκοφάντηση των δίκαιων αιτημάτων 
των εργαζομένων. 

• Αφού κατεβάσαμε τις εικόνες του Χριστού από τα δημόσια γραφεία και καταργήσαμε την 
πρωινή προσευχή από τα σχολεία, ο Θεός τώρα μας τιμωρεί. 

• Απολύομε εργαζομένους, όσοι μένουν απεργούν, ποιος έμεινε να εργάζεται; 
• Περικόψαμε άγρια μισθούς και συντάξεις. Μα από τι χρήματα θα πληρώσει ο κόσμος 

τους φόρους του; 
• Και άλλα πολλά 

 Τι, τελικά, φταίει; 

 Το δικό μας πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Και πολιτικό και οικονομικό. Και 
όχι μόνο. Είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Για πολλές δεκαετίες ακολούθησε μια πολύ σαθρή 
δημοκρατία με εκτός νόμου ένα κόμμα και μειωμένα δικαιώματα σε όσους θεωρούσαν οι 
κρατούντες πως ήταν «συνοδοιπόροι» του εκτός νόμου κόμματος. Μειωμένων 
δικαιωμάτων ως το ένα τέταρτο των πολιτών. Ως και στα φρονήματά τους, στη σκέψη 
τους, εφαρμοζόταν λογοκρισία. Καμιά ισονομία. Η δημοκρατία εκείνη οδήγησε στην 
άγρια πολιτική κρίση με τις αλλεπάλληλες εκλογές που δεν μπορούσαν να δώσουν λύση 
(θυμηθείτε την τρώτη φάση στην ταλάντωση χάλασης). Τελικά ήλθε η ανοικτή βία, η 
δικτατορία, με κατάληξη την τραγωδία της Κύπρου. Η μεταπολίτευση δεν έλυσε τα 
πολιτικά προβλήματά μας. Είχε βέβαια θετικά στοιχεία. Απάλλαξε την Ελλάδα από τη 
βασιλεία, μια κατάσταση που πάντα γινόταν αιτία ανωμαλιών στην Ελλάδα, ανατρεπόταν 
και πάντα με τη βία επανερχόταν με την επέμβαση συνήθως ξένων δυνάμεων. Επίσης 
τέλειωσε μια μακρά παράδοση. Αρχικά, μετά το Ναυαρίνο, κυρίαρχος πάνω στην Ελλάδα 
ήταν οι «προστάτιδες» δυνάμεις. Μειώθηκε έπειτα η επιρροή τους και, από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο κι έπειτα η ισχύς μετατοπίσθηκε στους στρατιωτικούς, με 
αλλεπάλληλες δικτατορίες. Ως τη δικτατορία της χούντας. Η μεταπολίτευση αφαίρεσε 
την εξουσία από τους στρατιωτικούς και την έδωσε στα κόμματα. Κι αυτά, με το χρόνο, 
οδήγησαν την κατάσταση στην τρέχουσα κρίση, όπου η πολιτική μας έχει παραδοθεί 
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πρακτικά άνευ όρων ξανά στις «προστάτιδες» δυνάμεις, που τώρα λέγονται «εταίροι», 
για να παρηγορούμε εξαπατώντας τους εαυτούς μας.  

Τι να κανουμε στην Πολιτική 

Η πολιτική κρίση μας έχει σαφή αίτια: Έχομε ένα ανεπαρκές, σαθρό κράτος. 
Εννοώ ότι η διοίκησή μας είναι πρωτοφανώς κακή. Ένα σωστό κράτος οφείλει να μπορεί 
να διοικείται ακόμη και όταν έχει μια μακρά περίοδο χωρίς κυβέρνηση. Ο ρόλος της 
κυβέρνησης οφείλει να είναι κατεξοχήν επιτελικός. Το κράτος, η διοίκηση του κράτους 
δηλαδή, το σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων, οφείλει να είναι το εκτελεστικό μέρος 
της επιχείρησης που λέγεται κράτος. Σε μας δεν είναι. Πού οφείλεται αυτό; Σημαντικό 
πρόβλημα είναι ότι έχομε μια σαφώς πελατειακή σχέση διοικούντων και κοινού. 

Γίναμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας κράτος, μετά την επανάσταση του 1821. 
Προηγουμένως υπήρξαμε ελληνικό κράτος μόνο στη βραχύτατη περίοδο που ο Φίλιππος 
είχε κατακτήσει όλη την Ελλάδα, ως το θάνατό του, που δεν άργησε ναρθεί. Ακολούθησε 
έκτοτε συμμετοχή μας σε ποολυπολιτισμικές αυτοκρατορίες, Μακεδονική, Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή, Οθωμανική.  Έπρεπε λοιπόν, μετά την απελευθέρωσή μας να έχουμε νόμους. 
Τα κράτη που προέκυψαν στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα εξελίχθηκαν βαθμιαία και 
δημιούργησαν τη διοίκηση που τους ταίριαζε. Για να κάνουμε το ίδιο, να μελετήσουμε 
δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος που ταίριαζε στη γεωγραφία, στην ιστορία, στα ήθη και τα 
έθιμά μας και να θεσπίσουμε αντίστοιχους νόμους, θα χρειαζόταν μακρός χρόνος και στο 
μεταξύ το κράτος έπρεπε να διοικηθεί. Γιατί να μην αντιγράψουμε λοιπόν ένα 
επιτυχημένο σύστημα από άλλο κράτος; Αυτό κάναμε κι αυτός ήταν ο σίγουρος τρόπος 
για να αποτύχουμε. Τα ξένα συστήματα ήταν επιτυχημένα επειδή ταίριαζαν στις 
ιδιαίτερες συνθήκες του αντίστοιχου κράτους. Υιοθετήσαμε π.χ. την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία από την Αγγλία, το Συμβούλιο της Επικρατείας από τη Γαλλία, το αστικό 
Δίκαιο από τη Γερμανία, όλα με μικροπαραλλαγές. Παράλληλα δεν έπαψε να ισχύει (ως 
σήμερα!) το Οθωμανικό δίκαιο σε τομείς, όπως η κατανομή της γης, ιδιαίτερα στην 
εκκλησιαστική περιουσία. Η κακοδαιμονία της πολεοδομίας μας δεν είναι εντελώς 
άσχετη. Η κατάργησή του δικαίου εκείνου όμως μπορεί να έχει βαρύτατες και 
απρόβλεπτες επιπτώσεις σε συνθήκες όπως του Αγίου Όρους και στα Πατριαρχεία της 
Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας, Ιεροσολύμων κλπ. Εμείς δεν εξετάσαμε ποτέ αν όλα 
αυτά τα συστήματα, που προέρχονταν από διαφορετικούς τόπους, ήταν συμβατά μεταξύ 
τους. Ούτε μελετήσαμε αν ήταν συμβατά με την ιδιαίτερη, μοναδική, γεωγραφία και 
ιστορία του τόπου μας. Μας άρκεσε το ότι ήταν επιτυχημένα κάπου αλλού. Όμως καμιά 
άλλη χώρα από όσες γνωρίζω δεν έχει τη δική μας χρονική και χωρική ασυνέχεια. Το 
αναλύσαμε παραπάνω (βλ. Είμαι Έλληνας). Όπου κι αν αρρωστήσει κάποιος στη 
Θεσσαλία απέχει το πολύ 1 ώρα από το περιφερειακό νοσοκομείο. Αν αρρωστήσει όμως 
στο Κουφονήσι απέχει μέρες από το νομαρχιακό νοσοκομείο, αφού το πλοίο της γραμμής 
περνάει πολύ αραιά από κει. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί το ίδιο 
πρόγραμμα υγείας παντού. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί το ίδιο 
πρόγραμμα διοίκησης παντού στην Ελλάδα. Συχνά λέγεται ότι ο Έλληνας είναι 
δυσκολοδιοίκητος. Συκοφαντία! Η Ελλάδα, όχι ο Έλληνας, είναι δύσκολο να διοικηθεί. Ο 
Έλληνας όποτε βρεθεί σε ξένο μέρος πειθαρχεί και διοικείται θαυμάσια. Και ξένοι από 
«πολιτισμένες» χώρες που μένουν για ένα διάστημα στην Ελλάδα γίνονται απείθαρχοι, 
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όπως δεν ήταν στη δικιά τους πατρίδα. Εξάλλου, σπάνια στην ιστορία μας είχαμε μια 
μακρά περίοδο συνεχούς εξέλιξης. Πόλεμοι, κατοχές, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι, 
δικτατορίες κλπ διέκοπταν την ομαλή εξέλιξη μας και κάθε φορά αρχίζαμε από την αρχή. 
Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία κλπ, μετά 
ενδεχομένως από μια υπαρξιακή γι΄ αυτές ανατροπή/εμφύλιο πόλεμο πριν από αιώνες, 
δεν ξαναείδαν εχθρό στον τόπο τους ούτε δικτατορία ούτε άλλη αιτία να διακόπτει την 
αδιάλειπτη εξέλιξή τους. Σήμερα έχομε μια σχετικά ήρεμη περίοδο, αλλά έχομε πάψει να 
έχουμε κράτος, αφού το δίκαιό μας υπάγεται στο δίκαιο μιας μείζονος ενότητας, της 
Ενωμένης Ευρώπης και της Νομισματικής Ένωσης. 

Μετά την απελευθέρωση και την κάποια ανεξαρτητοποίηση από την ξένη 
επιρροή, εγκαταστήσαμε ένα πελατειακό κράτος. Κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, 
άλλαζαν και οι υπάλληλοι του κράτους. Οι κυβερνήτες είναι επαγγελματίες πολιτικοί∙ στη 
«δημοκρατία» μας, για να εκλεγούν, πρέπει να ψηφισθούν∙ για να ψηφισθούν πρέπει να 
κάνουν τα κατάλληλα ρουσφέτια στους ψηφοφόρους τους. Πρέπει κάθε βουλευτής να 
διορίζει τους ψηφοφόρους του – πού αλλού – σε μια δημόσια υπηρεσία. Πρέπει επίσης τα 
κόμματα να έχουν τη στήριξη των επιχειρηματιών – και τους κάνουν τις αναγκαίες 
εξυπηρετήσεις. Οι επιχειρηματίες όμως, πολύ συχνά, καρπούνται επιδοτήσεις και 
φοροαπαλλαγές, για να έχουν κέρδη, αντί να κάνουν επενδύσεις. Πρέπει τα κόμματα να 
έχουν και τη στήριξη των συνδικαλιστών. Αυτοί, με τη σειρά τους, έχοντας πελατειακή 
σχέση με τους εργαζομένους τους, πολύ συχνά αγωνίζονται για να έχουν μισθούς, 
αμοιβές οι εργαζόμενοι ψηφοφόροι τους χωρίς να εργάζονται, αντί να επιδιώκουν να 
παίρνουν τις δίκαιες αμοιβές οι εργαζόμενοι όταν εργάζονται (αυτούς τους αντιπαθούν, 
διότι ανεβάζουν τον πήχη). Και στους συνδικαλιστές κάνουν οι πολιτικοί ό,τι ζητήσουν, 
με αντίστοιχα ανταλλάγματα. Αντίστοιχες είναι οι παροχές των κυβερνώντων και προς 
την τοπική αυτοδιοίκηση μια και κάθε βουλευτής εκλέγεται όχι από το σύνολο του 
εκλογικού σώματος της χώρας του (το οποίο όμως εκπροσωπεί) αλλά από τους τοπικούς 
ψηφοφόρους της περιφέρειας (ή του νομού) τους. Για να αντιμετωπισθεί το πιο σοβαρό 
πρόβλημα της αντικατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων σε κάθε αλλαγή υπουργού, 
προβλέφθηκε κάποτε στο Σύνταγμα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το τίμημα 
ήταν σοβαρό. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να αλλάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους, 
μπορούσαν όμως καθεμιά να προσλαμβάνει κι άλλους. Δημιουργήθηκε έτσι ένα 
υπερτροφικό πλήθος υπαλλήλων, που, έχοντας τη μονιμότητα, δεν είχαν ισχυρό κίνητρο 
να εργάζονται. Δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, αλλά μου φαίνεται ότι στους 5-10 περίπου, 
ο ένας εργάζεται, ενώ οι άλλοι είτε αργοσχολούν είτε προσπαθούν να εμποδίσουν αυτόν 
τον ένα πέμπτο ή δέκατο να εργασθεί. Η δουλειά είναι ντροπή! Όταν εργάζεται κάποιος 
πολύ, επειδή έτσι του αρέσει, βλάπτει τους συναδέλφους του, δείχνοντας πως έτσι θα 
μπορούσαν να δουλεύουν κι αυτοί, αυτοί που δεν έχουν τη λόξα να εργάζονται. Άρα, 
είναι περιττοί, θα μπορούσαν να απολυθούν, χωρίς να βλαφθεί το έργο της επιχείρησης ή 
της λειτουργίας. Επιπλέον, για να υπάρχει μια δικαιολογία για το διορισμό τόσων 
υπαλλήλων, δημιουργούνταν θέσεις για δουλειές που δεν ήταν αναγκαίες. Δηλαδή, αντί 
να μελετώνται οι ανάγκες και, αν υπήρχαν, να διοριζόταν κάποιος, για να τις υπηρετήσει, 
πρώτα διοριζόταν κι έπειτα έψαχνε να βρει κάτι να κάνει. Αυτό δημιούργησε τη 
γραφειοκρατία. Κι η γραφειοκρατία οδήγησε στη διαφθορά. Η διαφθορά φαίνεται πως 
είναι η μικρότερη στη Φινλανδία. Εκεί και η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη. Έχει 
μετρηθεί ότι για μια δουλειά που στην Ελλάδα απαιτεί 24 υπογραφές για να γίνει, στη 
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Φινλανδία χρειάζεται μόνο 4. Για να ληφθεί κάποια άδεια να γίνει κάτι στην Ελλάδα, π.χ. 
να χτιστεί μια αποθηκούλα, χρειάζονται πάνω από 20 υπογραφές. Για να μην υπάρξει 
καθυστέρηση, όλο και κάποιο «δωράκι» πρέπει να δοθεί σε καθέναν από τους 20 
αρμόδιους υπαλλήλους σε κάθε υπογραφή. Για να σταματήσει αυτό, δημιουργούνται 
ελεγκτικές υπηρεσίες, αποτελούμενες από «αδιάφθορους» υπαλλήλους. Τώρα χρειάζεται 
ένα πολύ πιο ακριβό «δωράκι» και για τον «αδιάφθορο» ελεγκτή! 

Για να πούμε του στραβού το δίκιο, η Ελλάδα, για τους λόγους που είπαμε 
(γεωγραφική ασυνέχεια κλπ) έχει ανάγκη από την παρουσία δημοσίων υπαλλήλων σε 
κάθε κατοικημένο μέρος, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε π.χ. ότι επειδή στη 
Γερμανία ή στην Ολλανδία για 1 000 000 κατοίκους υπάρχουν τόσοι δημόσιοι 
υπάλληλοι, στην Ελλάδα για 10 000 000 κατοίκους χρειάζομαστε αναλογικά τόσους. 
Προφανώς κάθε μικρό νησάκι με 50 κατοίκους, χρειάζεται το γιατρό του, αφού μάλιστα 
το καλοκαίρι συμβαίνει να έχει 500 κατοίκους, αλλά και κάποιο (ή κάποιους) δημόσιο 
υπάλληλο. Στην αρχαιότητα, για κάθε παιδί υπήρχε ένας παιδαγωγός. Σε μας τους 
πολιτισμένους τώρα, πόσα παιδιά χρειάζονται για να υπάρχει ένας δάσκαλος;  Όπως και 
νάναι πάντως, είναι προφανές ότι ο κρατικός οργανισμός είναι υπερτροφικός σε αριθμό 
υπαλλήλων.  

Για να τελειώνω με τους δημοσίους υπαλλήλους, αν μια λειτουργία θεωρείται ότι 
έχει υπαρξιακή σημασία για το κράτος, οφείλει να είναι δημόσια (π.χ. στρατός). Αφού 
είναι υπαρξιακή η σημασία της, οι υπάλληλοι οφείλουν να είναι μόνιμοι. Μόνον έτσι 
υπάρχει μια υποτυπώδης εξασφάλιση πως δεν θα εκβιασθούν να ενεργήσουν παράνομα. 
Αφού επίσης είναι υπαρξιακή η σημασία της, δεν επιτρέπεται να σταματά ποτέ να 
λειτουργεί και επομένως δεν της επιτρέπεται να διακόπτει τη λειτουργία της για 
οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβάνοντας την απεργία των υπαλλήλων της. Το ποιες 
υπηρεσίες είναι υπαρξιακές για το κράτος, φυσικό είναι να αποτελεί θεμελιώδη διαφορά 
μεταξύ κομμάτων. Όποιο κόμμα όμως κι αν αποφασίσει ο λαός να τον κυβερνήσει, το 
τίμημα της μονιμότητας των εργαζομένων σε δημόσια υπηρεσία οφείλει, ισχυρίζομαι,  
να είναι η απεμπόληση του δικαιώματος της απεργίας. Ισχύει δηλαδή ό,τι και στους 
στρατευμένους.Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να αντιμετωπισθούν και, 
φυσικά, χρειάζεται πολλή μελέτη και συζήτηση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τέτοιων 
μόνιμων υπαλλήλων που δεν μπορούν να απεργήσουν θα πρέπει ενδεχομένως να 
βρίσκονται σε στενή συνεργασία με οργανώσεις των καταναλωτών, έτσι που τα δίκαια 
αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων να μπορούν να διεκδικηθούν από τους καταναλωτές. 
Αν δεν ισχύει αυτό, η απεργία των εργαζομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες σημαίνει ομηρία 
για το λαό, που έτσι γίνεται αντιμέτωπος, όχι σύμμαχος, στη διεκδίκηση των πιθανότατα 
δίκαιων αιτημάτων των υπαλλήλων. Να θυμηθούμε μόνο ότι απεργίες που στρέφονται 
κατά του συνόλου, όπως όταν εργοδότης είναι το κράτος, πέρα από τη σκοπιμότητα και 
την αμφίβολη ηθική βάση τους, μπορούν να γίνουν το όργανο σκοτεινών δυνάμεων, όπως 
έγινε στη Χιλή στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.   

Πέρα από τα παραπάνω, πελατειακή σχέση δεν υπάρχει μόνον μεταξύ 
ψηφοφόρων και βουλευτών, αλλά και μεταξύ βουλευτών και κυβάρνησης. Αν η 
κυβέρνηση δεν κάνει τα ρουσφέτια των βουλευτών του κόμματός της, αυτοί δεν θα την 
ψηφίσουν. 
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Το πελατειακό κράτος βρίσκεται πίσω από την κακοδαιμονία της διαφθοράς και 
της ανεπάρκειας του κράτους. Από όλους τους τρόπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τέτοια προβλήματα, τον πιο αποτελεσματικό μάς τον δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. 
Είναι η εκλογή της Βουλής με κλήρο, όπως αναλύθηκε παραπάνω (βλ. Η Βούληση της 
Κοινωνίας). Πρέπει επιτέλους να ξαναβρούμε την άκρη του νήματος που τόσο απότομα 
κόπηκε πριν από 2500 χρόνια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμά μας για μια τόσο 
θεμελιώδη αλλαγή. Το σύστημα είναι βέβαιο πως μπορεί να εφαρμοσθεί και να 
λειτουργήσει. Το εφάρμοσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας και οδήγησε στον κορυφαίο 
πολιτισμό τους. Άρα είναι εφαρμόσιμο, με κάποιες προσαρμογές σαν αυτές που πρότεινα, 
με βάση τα μαθήματα που μας έδωσε η ιστορία των δυόμιση χιλιετηρίδων. Δεν θα 
επανέλθω να συζητήσω τα ίδια πράγματα. Εδώ όμως θα πω το μεγάλο μειονέκτημα της 
πρότασής μου. Μοιάζει ανέφικτη! Μια ουτοπία σαν εκείνη της πολιτείας του Πλάτωνος. 
Όμως δεν είναι. Αφού εφαρμόσθηκε μια φορά, στις αρχαίες Αθήνες, μπορεί να 
ξαναεφαρμοσθεί. Και εφαρμόσθηκε, όπως είδαμε (βλ. Είμαι Έλληνας), προσαρμοσμένο 
σε πιο σύγχρονες συνθήκες, στην Ελβετία. Το ακροτελεύτειο άρθρο του Συντάγματος 
(«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων») ανοίγει το 
δρόμο, παρέχοντας νόμιμη βάση για τόσο ριζική αλλαγή του Συντάγματος.  

Η άλλη λύση που απομένει είναι η βία. «Η βία που επικράτησε δημιουργεί 
δίκαιο», είναι μια κυνική, αλλά εμπειρικά, ιστορικά, επιβεβαιωμένη παρατήρηση. Εγώ 
όμως αντιπαθώ τη βία, εκτός από εκείνη της άμυνας. Εξάλλου, η βία έχει απρόβλεπτη 
έκβαση. Τότε; Δυστυχώς, φοβούμαι, πως η βία, εδώ που έχομε φθάσει, είναι 
αναπόφευκτη. Ο πόλεμος καραδοκεί. Το Ισραήλ για παράδειγμα είναι έτοιμο να επιτεθεί 
στο Ιράν – ή αντιστρόφως∙ κι αυτό σημαίνει, είναι σχεδόν βέβαιο, παγκόσμιο πόλεμο. 
Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Η Β. Κορέα διέπεται από παρανοϊκή πολιτική και 
διαθέτει πυρηνικά όπλα. Οι αναστατώσεις στο μουσουλμανικό κόσμο που είχε 
παγιωμένες δικτατορίες, με τη βοήθεια των δυτικών (και όχι μόνο) για να βοηθήσουν 
τους λαούς που υπέφεραν από τους τυράννους τους οδήγησαν σε ανατροπή των 
δικτατοριών και επικράτηση ακόμη πιο ακραίων ισλαμικών καθεστώτων. Το αντίθετο 
του κακού μπορεί να μην είναι το καλό, αλλά το χειρότερο. Κι αυτές οι αναστατώσεις 
μοιάζουν να επεκτείνονται επιδημικά. Η οικονομικο-πολιτική αστάθεια που εξαπλώνεται, 
επίσης επιδημικά, σε όλη την Ευρώπη, είναι άγνωστο πού θα οδηγήσει. Σε επαναστάσεις; 
Σε εμφύλιους πολέμους;  Σε δικτατορίες; Ποιος ξέρει. Ξέρομε μόνο πως το κύμα των 
δικτατοριών στην Ευρώπη (Σαλαζάρ, Μουσολίνι, Χίτλερ, Φράνκο, Μεταξάς) μετά τη 
μεγάλη οικονομική κρίση του μεσοπολέμου οδήγησε στη μεγαλύτερη καταστροφή της 
ιστορίας ως τώρα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Μακάρι να βγω ψεύτης. Φοβάμαι 
όμως πως η σημερινή παγκόσμια ανωμαλία, καθώς συντηρείται ήδη για μακρό διάστημα, 
θα οδηγήσει σε βία. Θα είναι πόλεμος; Θα είναι εμφύλιοι πόλεμοι; Θα είναι 
επαναστάσεις; Θα είναι δικτατορίες; Δεν ξέρω. Ειδικά για την Ελλάδα, μια βία για να 
ανατραπεί το υπάρχον καθεστώς και να θεμελιωθούν στη θέση του οι αρχές που ανέφερα 
είναι πιθανό να καταληξει σε βαριά αποτυχία με οπισθοδρόμηση: Οι αρχές που 
αναφέρθηκαν είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για το κατεστημένο όλων των κρατών. Θα 
πνιγόταν στο αίμα κάθε απόπειρά μας να κάνουμε το σωστό. Άλλο θα ήταν αν μια τέτοια 
επανάσταση γινόταν σε μια μεγάλη χώρα, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ. Το 
θεμελιώδες παγκόσμιο πρόβλημα των τεράστιων διαφορών σε δημογραφία, οικονομική 
κατάσταση, και οι αλλαγές κλίματος, με τις συνέπειες στην υγεία και στη διατροφή των 
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λαών, παραμένει και κανένας δεν φαίνεται να ασχολείται σοβαρά με τη λύση του. Δεν 
ξέρω, το ξαναλέω, αν θα γίνουν τέτοια τραγικά απευκτέα πράγματα. Όμως κάποια 
μορφή, έστω έμμεσης, βίας μου φαίνεται αναπόφευκτη. Την έμμεση αυτή βία έχομε 
αρχίσει να τη βιώνουμε. Δεν αποφασίζομε εμείς για μας∙ άλλοι με το μαχαίρι στο σβέρκο 
αποφασίζουν. Στον τόπο μας, μετά από τόσες πολιτικές αναστατώσεις βλέπομε να 
ανθίζουν η ναζιστική νοοτροπία και ο ασύνετος αριστερισμός και να μεταδίδονται τέτοιες 
συμπεριφορές από τον ένα στον άλλο σα χολέρα ή σαν τους ρινόκερους του Ιονέσκο. 
Έτσι, καταλήγω, κάποιας μορφής βία μού φαίνεται αναπόφευκτη. Ήδη έχει αρχίσει να 
εισβάλλει στο Δυτικό κόσμο, είτε με τα γεγονότα των Δίδυμων πύργων είτε με τις 
τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στη Μόσχα και αλλού 
είτε με αντίθετες παρανοϊκές επιθέσεις φασιστικού τύπου, όπως στη Σουηδία, αλλά και 
με την άνοδος νεοναζιστικών κομμάτων σε Γαλλία, Ελλάδα και αλλού. Και η 
πρωτοβουλία της Ρωσίας να τελειώνει με το Ισλαμικό κράτος και η παραζαλισμένη 
αντίδραση άλλων κρατών, όπως η Τουρκία που υφίσταται επιθέσεις από τους ισλαμιστές, 
αλλά ρίχνει ρωσικό αεροπλάνο, μαζί με δυτικά κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία που 
πουλούν όπλα και εκπαιδεύουν ισλαμιστές από τους οποίους υφίστανται επιθέσεις όλα 
αυτά τίποτε καλό δεν προμηνύουν. Την πίεση της μαζικής προσφυγιάς την δέχεται η 
Ευρώπη, με πρώτη απ΄ όλες τις χώρες την Ελλάδα. 

Όταν μας επιβληθεί η βία, ακόμη και χωρίς εμείς να την έχουμε επιδιώξει, τότε 
έχομε κάθε δικαίωμα να αμυνθούμε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι τότε να 
επιδιώξουμε τις ριζικές αλλαγές που σημαίνει η πρότασή μου. Στο μεταξύ, εκείνο που 
έχει σημασία είναι, μου φαίνεται, οι σκέψεις που έχω διατυπώσει να επεκταθούν, να 
συζητηθούν, να γίνει η κριτική τους, να διατυπωθούν οι αντιρρήσεις, να προταθούν οι 
βελτιώσεις, να διαμορφωθεί ένα καινούριο σχέδιο διακυβέρνησης. Ιδέες στη βάση αυτών 
που έχομε πει ως τώρα θα πρέπει να επεκταθούν ακόμη και έξω από την Ελλάδα. Αν μια 
ανατροπή του κατεστημένου ηχεί ουτοπική για την Ελλαδίτσα, ίσως να μην είναι αν 
αφορά π.χ. όλα μαζί τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου κινούμενα στη βάση μιας 
σταυροφορίας. Επανειλημμένα έχω δηλώσει πως είμαι αντίθετος στην αρνητική στάση. Η 
απλή θέση «όχι στη βία» δεν με καλύπτει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε, όχι 
μόνο τι θέλομενα καταργήσουμε, αλλά προπάντων τι επιδιώκομε να επιτύχουμε. 
Αναρωτιέμαι: Πώς να διαδώσω τις σκέψεις μου με σκοπό τη συζήτησή τους; Αν πάλι, 
τελικά, δεν επέλθει βία, ε, τότε δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην πολιτική μας. Καλά 
είμαστε όπως είμαστε! Κι αν δεν είμαστε πολύ καλά, η απουσία βίαιων ανατροπών, θα 
δώσει χρόνο, σιγά σιγά, ολοένα και κάτι να βελτιώνεται.  

Αν όμως είναι απαραίτητη η βία για να εφαρμοσθεί μια Ουτοπία σαν αυτή που 
προτείνω, γιατί να μην επιδιώξουμε εμείς αυτή τη βία; Ένα είναι ότι, όπως 
επανειλημμένα έχω δογματικά διακηρύξει, είμαι αντίθετος στη βία, εκτός αν πρόκειται 
για άμυνα, δηλαδή βία για την απόκρουση βίας παρούσας και άδικης. Δεύτερο, όταν 
βρίσκεσαι απέναντι σε ένα αντίπαλο εμφανώς ισχυρότερο από σένα, η βία εναντίον του 
είναι η χειρότερη, όχι σπάνια προδοτική, επιλογή. Η βία σου γίνεται πρόκληση, 
προβοκάτσια, θα ξεσηκώσει τη δική του βία, που σ΄ αυτή την περίπτωση θα 
νομιμοποιείται ως άμυνα, ενώ, ως ισχυρότερος θα επικρατήσει κάνοντας την κατάστασή 
σου ακόμη χειρότερη ή και επιφέροντας την τελική καταστροφή. Χρειάζεται, επομένως, 
διαρκής εγρήγορση, με σχολαστική αποφυγή της βίας, ώσπου να υπάρξουν οι κατάλληλες 
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συνθήκες. Και τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος και να αμυνθείς με βία και να εφαρμόσεις 
τις αρχές, την Ουτοπία που πιστεύεις. Ξεκινώντας μια βίαιη ανατροπή για να υλοποιήσεις 
ένα όραμα, ξεκινώντας μια επανάσταση δηλαδή, σημαίνει πως: α) έχεις έτοιμο το σχέδιο 
του τι πας να εγκαταστήσεις ανατρέποντας την υπάρχουσα κατάσταση∙ β) έχεις έτοιμο 
ένα σχέδιο για το πώς θα επιτύχεις το εγχείρημά σου∙ γ) έχεις υπολογίσει την κατάλληλη 
στιγμή, ούτε πολύ νωρίς όταν δεν θα είσαι πλήρως έτοιμος, ούτε πολύ αργά, όταν τα 
σχέδιά σου θα έχουν αποκαλυφθεί∙ δ) έχεις επίγνωση και έχεις αποδεχθεί ότι ξεκινώντας 
μια επανάσταση βαζεις υποθήκη τη δική σου ζωή. Το έκαναν κάποιοι. Από το Σωκράτη 
και τον Ιησού ως τον Τσε Γκεβάρα και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Κι αν η βία του άλλου 
είναι παρούσα και άδικη, αλλά είναι αυτός εμφανώς ισχυρότερος, τι μπορείς να κάνεις; Η 
παθητική αντίσταση σαν εκείνη που προτείνει ο Μπρεχτ, είναι ίσως η πιο κατάλληλη 
στάση: Υπακούεις, ώσπου η βία να αυτοκαταστραφεί. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, μεταξύ 
άλλων και επειδή υπάρχει πάντα και άλλη ανταγωνιστική βία. Οι τύραννοι είναι πολλοί κι 
ο καθένας πολεμά ενάντια στον άλλον. Στο μεταξύ ένα πράγμα δεν πρέπει να κάνεις: να 
μην ανταλλάξεις ούτε μία λέξη με τον τύραννό σου, όπως λέει ο Μπρεχτ.  

Αναφέρθηκε παραπάνω πως η ιδεολογική διαίρεση του κόσμου σε αριστερά, 
δεξιά και ενδιάμεσες θέσεις έχει χάσει την ισχύ της. Όσοι αναλώνουν λίγο περισσότερη 
σκέψη αντιλήφθηκαν ότι τα άκρα συναντώνται στη βία («…ταύτιση συμπεριφοράς (έστω 
κι αν το θεωρητικό τους όραμα ξεκινά από άλλες βάσεις) της αναρχοαριστεράς με την 
ακροδεξιά»), όπως γράφει ο Δ. Δαββέτας54. Η δεξιά οδήγησε παλιότερα στις Ευρωπαϊκές 
δικτατορίες με αποκορύφωμα το Χίτλερ και πιο τελευταία στους Θάτσερ και Ρήγκαν που 
εξελίχθηκαν σε φασιστικά-ναζιστικά μορφώματα, σαν τη Χρυσή Αυγή∙ Η αριστερά 
οδήγησε στο Στάλιν και τελικά στην κατάρρευση του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού», αλλά 
και σε μορφώματα σαν την 17 Νοέμβρη και τους Πυρήνες της Φωτιάς. Τέτοια ακραία 
βίαια μορφώματα φύονται αυτόματα στην κοπριά της ανεπάρκειας των δημοκρατιών, 
όπως είναι οι παρούσες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Η καταστολή 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπισή τους, αλλά δεν αρκεί. Έχει ήδη αποτύχει. 

Αναφέρθηκε παραπάνω (Οικονομία) ότι στην εποχή της εκβιομηχάνισης δεν 
υπάρχουν δύο, αλλά τρεις τάξεις. Είναι βέβαια οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αλλά 
είναι και οι καταναλωτές, οι πελάτες, που για χάρη τους υπάρχουν η βιομηχανία, οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Οι καταναλωτές είναι το λιγότερο οργανωμένο σύνολο. 
Τόσο, που δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ σαν «τάξη». Ούτε η φωνή του ακούγεται ούτε 
μπορεί να εκβιάσει εύκολα τους άλλους δύο συνεταίρους. Όταν παλεύουν οι 
παραδοσιακές «τάξεις», οι καταναλωτές είναι που υποφέρουν. Λείπουν προϊόντα από την 
αγορά τόσο με τις απεργίες των εργαζομένων, όσο και από τα λουκέτα που βάζουν οι 
εργοδότες. Κι όταν συμβιβάζονται, οι καταναλωτές πληρώνουν την αύξηση κερδών και 
μισθών. Οι ενδιαφερόμενοι είναι λοιπόν τρεις, όχι δύο. Πρέφα. Η αντικειμενική εκτίμηση 
αυτής της αξίας απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση και όχι μόνο την ισορροπία 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

Έτσι βλέπω πως το πολιτικό θέμα δεν είναι μονοδιάστατο (αριστερά-δεξιά). 
Φυσικά και οι καταναλωτές, όλοι εμείς, δεν είμαστε αγγελούδια. Κι αυτή η δεύτερη 
διάσταση, η κάθετη σ΄ εκείνην της αριστερο-δεξιάς, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μια είναι 
προς την επιδίωξη ικανοποίησης των αναγκών και η άλλη προς την ικανοποίηση 
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επιθυμιών. Και πάλι τα άκρα οδηγούν σε απαράδεκτες καταστάσεις: Η επιδίωξη μόνον 
των επιθυμιών οδηγεί στην εξάντληση των πόρων, στον αυτοκαταστροφικό ηδονισμό. Η 
επιδίωξη μόνον των αναγκών οδηγεί στην κοινωνία του Big Brother και στην 
αυτοκαταστροφική κατάθλιψη. Και πάλι, σ΄ αυτή την άλλη διάσταση, τα άκρα τείνουν να 
συμπέσουν στην αυτοκαταστροφή. 

Μου φαίνεται πιθανό πως ο χώρος της πολιτικής είναι σφαιρικός τρισδιάστατος. 
Ο ένας πόλος της τρίτης διάστασης είναι η βία και ο άλλος ο διάλογος (εικ 20). Σ΄ ένα 
τέτοιο χώρο, στην επιφάνεια της σφαίρας, κάθε πολίτης μπορεί και πρέπει να τοποθετηθεί 
κάπου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Η πραγματικότητα λοιπόν έχει τρεις διαστάσεις, όχι μία. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη 
να βρεθεί τρόπος να ακουσθεί η φωνή των καταναλωτών, που εκπροσωπούν την 
προσωπική, ελεύθερη, όψη της προσωπικότητάς μας. Θα είναι αυτό ένα Κόμμα των 
Καταναλωτών ή ένας Πανελλήνιος Σύλλογος Καταναλωτών ή άλλος τρόπος; Υπάρχουν 
ποικίλες επιλογές. Έτσι, όταν αδικούνται π.χ. οι λιμενεργάτες, αντί να απεργήσουν και να 
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Εικόνα 20. Τρισδιάστατο πολιτικό σχήμα 
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επισύρουν τη μήνυ των νησιωτών εναντίον τους, να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις των 
Καταναλωτών και αυτοί να ξεσηκωθούν εναντίον των εργοδοτών, που μπορεί να είναι 
και η ίδια η κυβέρνηση. Αν πάλι δεν μπορούν οι οποιοιδήποτε λιμενεργάτες να πείσουν 
αυτούς τους ουδέτερους εταίρους, ας μην περιμένουν δικαίωση στα προβλήματά τους. 
Μπορεί και να μην είναι όλο το δίκιο με το μέρος τους, όσο κι αν αδικούνται. Όπως το 
όπλο του εργοδότη είναι η απόλυση ή και το κλείσιμο της επιχείρησης, όπως το όπλο του 
εργαζομένου είναι η απεργία, έτσι και το όπλο του οργανωμένου καταναλωτή οφείλει να 
είναι η αποχή από κατανάλωση. Φυσικά, μια τέτοια οργάνωση είναι δύσκολη. Είναι, 
ωστόσο, υποστηρίζω, απαραίτητη. 

Το ρόλο του διαιτητή στην αντιπαράθεση εργοδότη-εργαζομένου παίζει, ή 
θάπρεπε να παίζει, η κυβέρνηση, εκλεγμένη από το σύνολο των πολιτών. Η κυβέρνηση 
όμως εκλέχθηκε με την οικονομική βοήθεια των πλουσιοτέρων, έτσι που κατά κανόνα 
κλίνει προς το μέρος του κεφαλαίου. Στις σπανιότερες περιπτώσεις που εκπροσωπεί 
περισσότερο τους εργαζομένους, πάλι κλίνει προς το μέρος των συνδικαλιστών. Προς το 
μέρος των καταναλωτών πότε κλίνει; Πώς θα μπορούσε μια κυβέρνηση να παίζει το ρόλο 
του «συνηγόρου του πολίτη», όπως ζητά ο Γιανναράς55; Η οργανωμένη εκπροσώπιση 
των καταναλωτών είναι απαραίτητη. Η εκλογή κυβέρνησης από μια βουλή σχηματισμένη 
με κλήρο λύνει το πρόβλημα. 

Ως εδώ θέλησα να δείξω ότι, χωρίς σωστή διοίκηση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
φύγουμε από την κρίση που μας μαστίζει. Το πρόβλημά μας δηλαδή είναι έντονα 
πολιτικό. Αυτή ακριβώς είναι η μία ιδιαιτερότητα της δικής μας οικονομικής κρίσης, ενώ 
έχομε παράλληλα τα κοινά προβλήματα και των υπόλοιπων χωρών. Οι λύσεις που 
προτείνω απαιτούν ριζική αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι τεχνικά δύσκολο να 
γίνει. Δύσκολο όμως, όχι αδύνατο! Ποια είναι λοιπόν τα άλλα προβλήματα; 

 

Τι να κάνουμε στην Οικονομία 

Πριν από πολλά χρόνια μπήκα σ΄ ένα ψιλικατζίδικο την ώρα που έβγαινε ένα παιδί 
10 χρονών περίπου. Όταν έφυγε το παιδί, ο ψιλικατζής σχολίασε: 

«Μπήκε και με ρώτησε: ‘Τι μπορώ να πάρω μ΄ ένα χιλιάρικο (συνηθισμένο 
χαρτζιλίκι για ένα δεκάχρονο παιδί εκείνη την εποχή);’ «Δηλαδή», συνέχισε ο ψιλικατζής 
«αυτό το παιδί δεν ήλθε για ν΄ αγοράσει κάτι που ήθελε, αλλά για να ξοδέψει ένα 
χιλιάρικο!» 

 Τη σοφία εκείνου του ψιλικατζή φοβούμαι πως ελάχιστοι, ακόμη και πολιτικοί 
μας, την έχουν. Προσπαθούν να βρουν λεφτά χωρίς να ξέρουν τι θα τα κάνουν. 
Επανειλημμένα η Ελλάδα έχει πάρει τεράστια βοήθεια, που σπαταλήθηκε χωρίς 
σημαντικό όφελος. Επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες προέκυπτε το πρόβλημα: 
«Πρέπει επειγόντως να βρούμε πώς να ξοδέψουμε συγκεκριμένο ποσό, αλλιώς το 
χάνομε!». Για να μην το χάσουμε, το διοχετεύομε στους ημετέρους, που τυχαίνει να είναι 
και ψηφοφόροι μας. Είναι προφανές πως πρώτα πρέπει να έχουμε σχηματίσει κάποιο 
σκοπό κι ύστερα να αναζητήσουμε τους πόρους και τα χρήματα για να τον επιτύχουμε. 
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Μια ικανή κυβέρνηση οφείλει να προγραμματίσει την ανάπτυξη. Θυμηθείτε: Όπως στα 
άτομα, έτσι και στις κοινωνίες, η απουσία συγκεκριμένου σκοπού κάνει εύκολη την 
υποτέλεια σε αλλότριους σκοπούς, την απώλεια ελευθερίας. Η απρογραμμάτιστη 
«ανάπτυξη» σημαίνει να παίρνει χρήματα όποιος λάχει (συνήθως οι φίλοι του 
κυβερνώντος κόμματος) για ανάπτυξη του τύπου «ανοίγω ένα μπαράκι» ή «αγοράζω ένα 
διαμερισματάκι» και τα χρήματα σπαταλιόνται σε καταναλωτικά αγαθά. Αλλιώς, τα 
παίρνομε και τα βάζομε αδρανή σ΄ ένα σεντούκι, που έχει ποικίλα ονόματα, όπως βίλα, 
κότερο, ελβετική ή άλλη βολική τράπεζα, off shore επένδυση κλπ. Όχι σπάνια σημαίνει 
να παίρνουμε χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε όπως μας υπαγορεύουν εκείνοι που 
τα δίνουν (χωρίς να το πολυκαταλαβαίνουμε, συνήθως). Προγραμματισμένη ανάπτυξη 
όμως σημαίνει το εξής: Ποιες είναι οι ανάγκες μας; Ποιοι είναι οι πόροι μας; Ποια είναι 
η τεχνογνωσία μας; Εκεί που συνυπάρχουν οι τρεις αυτοί παράγοντες (εικόνα 21), εκεί 
και μόνον εκεί, πρέπει να γίνονται επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, φοροαπαλλαγές και 
άλλες διευκολύνσεις για ανάπτυξη. Μόνον εκεί και πουθενά αλλού. Να σημειωθεί πως 
κάθε δυνητικός χρηματοδότης πρόθυμα δίνει δάνεια ή και επιδοτήσεις εκεί όπου 
προσδοκά ότι τα ποσά που δίνει θα πιάσουν τόπο, θα μετατραπούν σε ωφέλιμο έργο και, 
επομένως, τελικά θα τα πάρει πίσω. Οι ανάγκες εξασφαλίζουν ότι θα υπάρξει ζήτηση για 
τα παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Η ύπαρξη πόρων (π.χ. φθηνών ή και δωρεάν πρώτων 
υλών) εξασφαλίζουν χαμηλή δαπάνη παραγωγής και επομένως ανταγωνιστικότητα. Και η 
τεχνογνωσία εξασφαλίζει επιτυχία στην οικοδόμηση και λειτουργία της οικονομικής 
μονάδας.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 21. Η απόφαση για επιλογή χρηματοδότησης για ανάπτυξη πρέπει να 
λαβαίνει υπόψη της την ύπαρξη αναγκών, πόρων και τεχνογνωσίας. Όταν 
υπάρχουν και οι τρεις παράγοντες, η προτεραιότητα είναι απόλυτη.  
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για επενδύσεις 
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Συχνά ακούμε: Να αυξήσουμε τη ρευστότητα του χρήματος για να κινηθεί η 
οικονομία. Λάθος! Κάποιοι θα πάρουν αυτά τα χρήματα και θα τα κάνουν ό,τι προλάβουν 
για να μην περάσουν οι προθεσμίες και τα χάσουν. Θα τα αδρανοποιήσουν δηλαδή ή και 
θα τα χρησιμοποιήσουν για να εξαγοράσουν συνειδήσεις κλπ. Θα έλθει όμως κάποια 
στιγμή πολύ οδυνηρή να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και δεν σηκώνει παλικαριές του 
τύπου «δεν πληρώνω». Απαραίτητη είναι η ρευστότητα και η ανάπτυξη, αφού όμως έχει 
προηγηθεί αυστηρός προγραμματισμός της ανάπτυξης, της στοχευμένης ανάπτυξης. Η 
ανάπτυξη πρέπει να «έλκει» το χρήμα κι όχι το χρήμα να σπρώχνει την ανάπτυξη. Το 
πρώτο προάγει την ελευθερία∙ το δεύτερο τη σκλαβιά. 

Συχνά ακούμε επίσης: Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Άλλο ένα λάθος. 
Θέσεις εργασίας σημαίνει να πληρώνονται εργαζόμενοι με χρήματα που συνήθως 
δανειζόμαστε. Αν η εργασία δεν μεταφράζεται σε προγραμματισμένη ανάπτυξη, που θα 
αποφέρει κέρδη, τα ποσά για τις δικές μας θέσεις εργασίας θα τα πληρώσουν τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας. Η προγραμματισμένη ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας. Το 
αντίστροφο δεν ισχύει. Ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς να 
λαβαίνει υπόψη τις ανάγκες, πόρους και τεχνογνωσία, όχι μόνο δεν μπορεί να 
αυτοσυντηρηθεί, αλλά και ευνοεί την αργομισθία, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά. Ισχύει 
βέβαια πως, αν οι εργαζόμενοι έχουν χρήματα, θα αγοράζουν προϊόντα, η αυξημένη έτσι 
ζήτηση θα προαγάγει την παραγωγή και πάει λέγοντας. Αυτό είναι όμως μια αναπτυξιακή 
φούσκα που μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά 
όχι το πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας. Κάποια στιγμή τα αγαθά που δεν 
ανταποκρίνονται σε επιθυμίες και ανάγκες δεν θα αγοράζονται. Οι πιστωτές θα ζητήσουν 
πίσω τα λεφτά τους. Και τότε αρχίζει καταστροφικός φαύλος κύκλος.  

Ακούμε ακόμη: Να αυξηθούν οι μισθοί και να δοθούν καταναλωτικά δάνεια 
αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση, τη ζήτηση, που θα αποτελέσει το κίνητρο για 
ανάπτυξη. Και πάλι λάθος, φυσικά! Αν τα χρήματα που θα δανεισθούμε γίνουν 
κατανάλωση, τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να τα ξεπληρώσουν. Δεν είναι δυνατό να 
καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγομε. Δεν είναι δυνατό να δανειζόμαστε για 
να καταναλώνουμε. Το δάνειο επιτρέπεται είτε για να μεταμορφωθεί σε επιχείρηση που 
τα έσοδά της θα επιτρέπουν την αποπληρωμή του είτε για να αντιμετωπισθούν 
επείγουσες απρόβλεπτες ανάγκες. Ακούμε από ξένους υπευθύνους, ότι δεν μπορεί να 
γίνεται ανάπτυξη με δανεικά. Μα, αν δεν χρησιμοποιώ τα δάνεια για ανάπτυξη, για τι τα 
χρειάζομαι; Για κατανάλωση; Αυτό είναι μια πολύ δυσνόητη οικονομία που εγώ δεν την 
κατανοώ. Ίσως διότι δεν είμαι ξένος υπεύθυνος. 

Να τα δώσουμε στις Τράπεζες για να τα διαχειρισθούν κερδοφόρα. Αυτές ξέρουν. 
Ασφαλώς λάθος! Από τις Τράπεζες άρχισε η τρέχουσα κρίση. Δηλαδή να τα δώσουμε 
στις Τράπεζες δωρεάν, και όταν τα χρειαζόμαστε, να τα δανειζόμαστε απ΄ αυτές 
πληρώνοντας τόκο!  

Εξάλλου, συχνά ακούμε ότι δεν μπορούμε να δανειζόμαστε, όταν χρωστάμε. 
Πρέπει επομένως να κάνουμε οικονομίες. Αυτό οδηγεί προφανώς στην ύφεση, στη 
μείωση της παραγωγής, στην ανεργία, στη μείωση των κερδών, στην αδυναμία, 
επομένως, να αποπληρωθούν τα δάνεια. Ο συνδυασμός λιτότητας με ύφεση μου 
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φαίνεται από τις μεγαλύτερες ανοησίες. Η λιτότητα καλό είναι να εφαρμόζεται για να 
δημιουργούνται κεφάλαια που θα οδηγήσουν σε παραγωγή.  

Ποιο είναι τέλος πάντων το σωστό; 

Πραγματικά ελεύθεροι είμαστε όταν έχουμε επιλέξει σκοπό με ελεύθερη 
βούληση. Ισχύει δηλαδή και για την κοινωνία ό,τι και με το νοητό Εγώ. Όπως η ελεύθερη 
επιλογή σκοπού γίνεται με βάση την ιστορία του Εγώ που έχει προηγηθεί, τα φυσικά και 
εξαρτημένα αντανακλαστικά που ήδη υπάρχουν, έτσι και η επιλογή σκοπού από την 
κοινωνία πρέπει να γίνει με βάση την ιστορία της κοινωνίας, δηλαδή τις ανάγκες της, 
τους φυσικούς και επίκτητους πόρους της και την τεχνογνωσία της. Η πραγματική 
ελευθερία χαρακτηρίζεται από το ότι προηγείται η ύπαρξη σκοπού και ακολουθεί ο 
προγραμματισμός για το πώς θα υλοποιηθεί ο σκοπός και πώς θα γίνει η αξιολόγηση 
της επίτευξής του. Αν προηγείται ο τρόπος για να γίνει κάτι, χωρίς να έχει προϋπάρξει 
σκοπός, είναι προφανές ότι αυτό τον τρόπο, κάποιος άλλος τον έχει ετοιμάσει για μας. Μ΄ 
αλλά λόγια, οδηγεί σε απώλεια ελευθερίας.  

Για τον προσδιορισμό σκοπού, σημαντικό είναι να δοθεί προτεραιότητα στις 
ανάγκες μάλλον παρά στις επιθυμίες. Η αντιστοιχία σε ατομικό επίπεδο είναι ότι οι 
ανάγκες που καθορίζονται από τα «ένστικτα», από τα φυσικά αντανακλαστικά δηλαδή 
του αισθητού Εγώ, είναι ανελαστικοί. Αντίθετα, οι σκοποί, στοχοποιημένες αρκετά 
μόνιμες επιθυμίες μας, καθορίζονται από τα εξαρτημένα αντανακλαστικά μας, από το 
νοητό Εγώ και είναι περισσότερο ελαστικές. Θυμίζω ότι, για να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες του νοητού Εγώ, ή της κορυφής στην πυραμίδα του Maslow, πρέπει να έχουν 
ικανοποιηθεί στοιχειωδώς τουλάχιστον οι ανάγκες του αισθητού και του κοινωνικού Εγώ. 
Σε επίπεδο κοινωνίας μιλάμε για ανάγκες και επιθυμίες, για δημοκρατία από τη μια και 
λαϊκισμό ή δημαγωγία από την άλλη (Πίνακας ΙΙ). Θα πρέπει, ωστόσο να σημειωθεί άλλη 
μια φορά, ότι ναι μεν, χωρίς στοιχειώδη ικανοποίηση αναγκών, είναι αδύνατο να 
λειτουργήσουν ανώτερα κίνητρα, αλλά και ότι η επιλογή σκοπού είναι η κατεξοχήν 
λειτουργια που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Ο σκοπός, υπενθυμίζεται, διαφέρει 
από τις κοινές επιθυμίες προπάντων κατά το ότι απορρέει από την ελεύθερη βούληση του 
καθενός, αντίθετα από τις επιθυμίες που προκύπτουν συνήθως από εξωτερικά ερεθίσματα 
ή απλά από ταλαντώσεις του θυμικού και της βούλησης.  

Έδειξα παραπάνω την ανάγκη προγραμματισμού στην ανάπτυξη. Άλλα κράτη 
μπορεί να έχουν την πολυτέλεια να τους αρκεί η ανάπτυξη για να βγουν από την κρίση. 
Αυτό σημαίνει ότι μια απλή αύξηση στη ρευστότητα του χρήματός τους θα αρκούσε. Αν 
δεχθούν η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης ή της Αμερικής να τυπώσουν χαρτονόμισμα, 
θα πάρει μπρος η οικονομία, θα μειωθεί η ανεργία, θα αυξηθεί η ζήτηση, θα αυξηθούν τα 
έσοδα, θα ξεπληρωθούν τα χρέη, θα γίνει ευκολότερος (με μικρότερο επιτόκιο) ο 
δανεισμός, θα ενισχυθεί κι άλλο η ανάπτυξη. Αυτή είναι περίπου η πρόταση του P. 
Krugman56.  Σε μας όμως χρειάζεται επιπρόσθετη προσπάθεια. Ο πληθωρισμός είναι 
απαραίτητος για να αναπτυχθεί η οικονομία, αναφέρθηκε όμως παραπάνω (βλ. 
Οικονομία) ότι όταν υπερβεί κάποιο όριο, ανοίγει ένα κακοήθη φαύλο κύκλο. Ένα άλλο 
σφάλμα, νομίζω, του Krugman είναι ότι η οικονομία χρειάζεται ταλάντωση από την 
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ανάπτυξη (που μπορεί να διευκολυνθεί με τον πληθωρισμό) στην ύφεση και πάλι 
ανάπτυξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑΣ 

Δημοκρατία Λαϊκισμός – δημαγωγία 
Ικανοποίηση πρώτιστα αναγκών Ικανοποίηση πρώτιστα επιθυμιών 
Κοινωνία-λαός Αγέλη-όχλος 
Συνεργασία και άμιλλα Ανταγωνισμός ή απουσία αγώνα 
Ανάπτυξη μας Παρεμπόδιση της ανάπτυξης των άλλων 
Τέχνη  Θεάματα 
Σχολεία που παρέχουν παιδεία και εκπαίδευση Σχολεία που χορηγούν απολυτήρια ή κάνουν πλύση 

εγκεφάλου 
Δημιουργία επιστημόνων που επίστανται 
(γνωρίζουν) 

Χορήγηση πτυχίων σε φοιτητές που δεν φοιτούν 

Εκπαίδευση που αυξάνει τις δυνατότητες επιλογής Πλύση εγκεφάλου που περιορίζει τις δυνατότητες 
επιλογής 

Επενδύσεις με κέρδη ανάλογα με τις επενδύσεις Κέρδη χωρίς επενδύσεις (π.χ. με επιδοτήσεις) – 
επενδυτές χωρίς να επενδύουν 

Εργασία με αμοιβή ανάλογα με το έργο Μισθοί χωρίς εργασία – εργαζόμενοι που δεν 
εργάζονται – εργασία χωρίς την πρέπουσα αμοιβή. 

Επισήμανση και αντιμετώπιση φοροφυγάδων Αύξηση  φορολογίας των φορολογουμένων 
Ταχεία εφαρμογή ποινών στους πραγματικούς 
ενόχους⋅ αθώωση αθώων. 

Αυστηρές ή επιεικείς ποινές ανεξάρτητα από την 
ικανοποιητική απόδειξη ενοχής. 

Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία ανάλογα με το τι 
έκανε κάποιος 

Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία ανάλογα με το ποιος 
είναι ή σε ποια ομάδα ανήκει αυτός που έκανε κάτι  

Φυλακές που σωφρονίζουν-εκπαιδεύουν σε έναν 
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο ζοής. 

Φυλακές που τιμωρούν 

Νοσοκομεία που παρέχουν υγεία. Νοσοκομεία που παρέχουν ξενοδοχειακή άνεση. 
Διαφήμιση που γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους 
καταναλωτές τις διαθέσιμες υπηρεσίες και αγαθά  

Διαφήμιση που αποβλέπει στη δημιουργία  
καταναλωτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και αγαθά.  

Κλπ Κλπ 
 

 

Με κάθε θυσία, πρέπει να κάνουμε προγραμματισμένη ανάπτυξη. Που σημαίνει: 
Πρώτο, επιλογή αναπτυξιακών στόχων. Αναφέρθηκαν (βλ. Εργασιακή Κατανομή του 
Αντικειμενικού Χρόνου και Χώρου) τα πλαίσιά τους επανειλημμένα: ανάγκες, πόροι, 
τεχνογνωσία. Αναφέρθηκε σαν παράδειγμα η εκμετάλλευση της άφθονης καθαρής 
ενέργειας που διαθέτομε. Το κόστος των εγκαταστάσεων είναι μεγάλο και η απόδοσή της 
είναι χαμηλή. Οι πρώτες ύλες όμως είναι ανεξάντλητες και δεν ρυπαίνουν. Θα πρέπει να 
υπολογισθούν καλά τα υπέρ και τα κατά πριν ληφθεί απόφαση. Τα συμφέροντα υπέρ 
ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας είναι πολλά και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την απόφαση. Ειδικά σήμερα, αφενός με την πρόσφατη λήψη αποφάσεων για μείωση της 
αύξησης της θερμοκρασίας και αφετέρου με το ιστορικό του Τσερνομπίλ και της 
Φουκοσίμα, η ανάγκες για παραγωγή χρήσιμης ενέργειας από ανέμους, ήλιο, κύματα, 
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υδατοπτώσεις κλπ γιαγαντώνονται. Έχομε αφθονία από όλα αυτά.  Έτσι κι αλλιώς, τα 
πλαίσια ανάγκες, υπάρχοντες πόροι και τεχνογνωσία ισχύουν για ό,τι κι αν 
αποφασίσουμε.  Κάνω την πρόταση κάθε χρηματοδότηση οικονομικής μονάδας, 
τουλάχιστον από το κράτος, να συνοδεύεται από την υποχρέωση η οικονομική μονάδα 
να διαθέτει ένα ποσοστό για πολιτιστικό σκοπό, περιλαμβάνοντας κάποιο 
Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο για έρευνα και νεωτερισμό αλλά και χορηγίες για 
πολιτιστικά έργα τέχνης. Η έρευνα μπορεί φυσικά να έχει σχέση με τις δραστηριότητες 
της οικονομικής μονάδας, έτσι που να ευνοείται η δημιουργία καινοτομίας. Ακόμη και 
φαινομενικά «άχρηστες» επιστήμες, μπορούν και πρέπει να χρηματοδοτούνται μ΄ αυτό 
τον τρόπο. Οι δημιουργοί τέχνης (εικαστικής ή μουσικής) μπορούν να χρηματοδοτούνται 
από τους δήμους. Αν και η Τέχνη δεν ικανοποιεί πρακτικές ανάγκες, η ύπαρξή της σε μια 
κοινότητα την συντονίζει συναισθηματικά τονώνοντας την ομαδική βούλήσή της, ενώ 
είναι ισχυρός πόλος έλξης για τον τουρισμό που προάγει τα οικονομικά του δήμου. Όπως 
μου έλεγε ένας Κερκυραίος, αν δεν μετέχεις σε μια χορωδία (ή σε μια ορχήστρα) δεν 
συνειδητοποιείς συναισθηματικά την αξία της συμμετοχής σε ομάδα. Η συμπληρωματική 
χορηγία όμως είναι απαραίτητη και επανέρχεται ο αρχαίος θεσμός της. Οι πλούσιοι 
(αυτοί είναι που επιδοτούνται) υποχρεούνται να γίνουν χορηγοί του πολιτισμού. 

Η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να έχει ταχύτητα για να συντηρείται και 
επομένως συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η ανάπτυξη όμως πρέπει να έχει επιτάχυνση για να 
αυξάνεται, που σημαίνει έρευνα. Και η επιτάχυνση απαιτεί δαπάνη. Ένα άλλο είδος 
ενέργειας είναι η βιολογική, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ιχθυοκαλλιέργεια κλπ. Δεν 
διαθέτομε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Διαθέτομε όμως μια εκπληκτική ποικιλία 
εδάφους και κλίματος, που σημαίνει πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε μικρές 
ποσότητες σχεδόν ο,τιδήποτε μπορεί να καλλιεργηθεί πάνω στη γη. Η στεριανή Ελλάδα 
διαθέτει άφθονο νερό, ενώ στη νησιωτική, η αφαλάτωση του άφθονου θαλασσινού νερού 
(που υπάρχουν παραδείγματα ότι, με δική μας τεχνογνωσία και τις δυνατότητές μας, 
μπορούμε να την κάνουμε) μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς εξάρτηση από 
ξένους παράγοντες. Και διαθέτομε ποτάμια, λίμνες, και θαλάσσιες ακτές, όπου μπορεί να 
γίνει μοναδική ιχθυοκαλλιέργεια και καλλιέργεια κάθε είδους θαλασσινών, 
οστρακοδέρμων, μαλακίων, σπόγγων, κοραλιών, οστρακοειδών κλπ. Η επεξεργασία των 
λυμάτων μας εξάλλου είναι ένας άλλος πλούτος που, ασυγχώρητα, τον έχομε αφήσει 
τελείως ανεκμετάλλευτο και πολλαπλά επιζήμιο. Μπορεί να μας παράσχει ενέργεια, αλλά 
και «τροφή» για το έδαφος, με ταυτόχρονο καθαρισμό του περιβάλλοντος και μείωση 
των πυρκαγιών. Σπατάλη είναι το να έχουμε πολλά σκουπίδια∙ οικονομία το να 
ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια μας. Τα απορρίμματά μας κινδυνεύουν να καταστρέψουν 
το φυσικό περιβάλλον μας, που είναι από τα πιο καθαρά και όμορφα στον κόσμο. Ας μην 
ξεχνούν οι τοπικοί παράγοντες ότι οποιαδήποτε οικονομική μονάδα κι αν δημιουργηθεί 
στην περιοχή τους, που θα μειώσει την ανεργία και θα αναβαθμίσει οικονομικά τον τόπο, 
δημιουργεί ρύπανση. Είναι το σοβαρότερο τίμημα της ανάπτυξης. Κι η ρύπανση πρέπει 
να αντιμετωπισθεί. Μονάδες επεξεργασίας των παραγόμενων ρύπων πρέπει να 
δημιουργηθούν παντού, με προνόμια στους κατοίκους των τόπων όπου εφαρμόζεται (π.χ. 
δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση, πέρα από την απασχόληση των ντόπιων σε 
θέσεις χρήσιμης εργασίας). Κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης οφείλει να περιλαμβάνει τον 
τρόπο αντιμετώπισης της ρύπανσης που συνεπάγεται.  
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Σ΄ αυτό το σημείο παρεμβαίνει η οικολογία. Είμαι γενικά υπέρ μιας θετικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Κάθε εργοστάσιο που δημιουργείται με την 
οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να αυξάνει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, μια 
από τις μεγαλύτερες ρυπάνσεις της ατμόσφαιρας. Η οικολογική λύση δεν είναι, 
ισχυρίζομαι, να εμποδισθεί η δημιουργία και λειτουργία του εργοστασίου, αλλά να 
υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης να αναπτύξει, παράλληλα με το εργοστάσιό του, και ένα δάσος 
σε μια χέρσα περιοχή, που να απορροφά αντίστοιχη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα 
μετατρέποντάς το σε ζωή. Η ξυλεία, οι καρποί, και η συνοδός πανίδα (π.χ. λαγοί, 
φασιανοί, πέρδικες και ό,τι άλλο) που, φυσικά θα ανήκουν στον επιχειρηματία (είτε 
ιδιώτη είτε δήμο είτε κράτος) αποζημιώνουν αποφασιστικά για τη δαπάνη που γίνεται. Αν 
οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν προβλήματα στα αγριοπούλια, η λύση δεν είναι να 
εμποδίσουμε την ανάπτυξη μιας από τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, όπως είναι η 
αιολική, αλλά να δημιουργηθούν εναλλακτικά πάρκα-καταφύγια για τα πουλιά ή άλλες 
μορφές ανεμόμυλων που δεν ενοχλούν την πανίδα. Κι η αρχαιολογική υπηρεσία, αντί να 
καθυστερεί ή να εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, πρέπει αυτή να έχει προλάβει να 
κάνει τις ανασκαφές της όπου την καθοδηγεί η επιστημονική γνώση – για να μην 
καταστρέψει τα ευρήματα το αδηφάγο κεφάλαιο. Αν, παρόλα ταύτα, εκεί που σκάβεται η 
γη για να δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο, ένα νοσοκομείο ή ένα εργοστάσιο, βρεθούν 
απρόβλεπτα αρχαία, η λύση δεν είναι να εμποδισθεί η οικοδόμηση, αλλά να τροποποιηθεί 
το σχέδιο με τις υποδείξεις των αρχαιολόγων, ώστε στους χώρους του κτηρίου να 
αναπτυχθεί και κατάλληλος αρχαιολογικός χώρος (που, πέρα από τη γνώση που 
προσφέρει θα αποφέρει και κέρδη σαν τουριστική μονάδα). 

Το επόμενο στάδιο είναι να βρούμε το αναγκαίο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 
συγκεντρώνεται γενικά με ποικίλους τρόπους: κάνομε οικονομίες (λιτότητα)∙ αυξάνομε 
την αποδοτικότητα της δουλειάς μας (εκπαίδευση)∙ κληρονομούμε το θείο που πέθανε 
άκληρος στην Αμερική∙ δανειζόμαστε·  κλέβομε, ληστεύομε, κάνομε πόλεμο και (αν 
νικήσουμε) αρπάζομε τον πλούτο που συγκέντρωσαν άλλοι κλπ. Απ΄ όλους αυτούς τους 
τρόπους μόνο ο τελευταίος απορρίπτεται εκ προοιμίου. 

Λέγαμε (βλ. Κοινωνική Ελευθερία) ότι όσο περισσότερες παράλληλες εξαρτήσεις 
έχομε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ελευθερία μας.  Ένα είδος δανεισμού είναι ο 
δημιουργικός πληθωρισμός. Το «δάνειο» του πληθωρισμού θα αποπληρωθεί από την 
επόμενη γενιά, με τα κέρδη που θα αποδώσουν στην επόμενη γενιά οι επιχειρήσεις που 
θα επενδύσει το πληθωριστικό χρήμα. Πληθωριστικό χρήμα όμως δεν μπορούμε να 
εκδώσουμε. Απεμπολήσαμε αυτό το δικαίωμα, με την είσοδό μας στην Κοινή Αγορά. Θα 
μπορούσε, βέβαια, η Κοινή Αγορά, αν το δεχθούν οι εταίροι μας, να τυπώσει 
πληθωριστικά ευρώ, όπως η Αμερική τύπωσε πληθωριστικά δολάρια, σταματώντας έτσι 
τον οικονομικό κατήφορο. Αυτό όμως δεν είναι στο χέρι μας να το κάνουμε μόνοι μας. 
Μπορούμε βέβαια να το εισηγηθούμε και να το υποστηρίξουμε, με τη συμμαχία όλων 
όσοι σήμερα υποφέρουν και θα ωφεληθούν. Πολλοί υποστηρίζουν την ανάγκη να 
εκδώσει η Κοινή Αγορά πληθωριστικό, αναπτυξιακό, χρήμα. Άλλοι, οι ισχυρότεροι, 
αντιδρούν και τονίζουν, αντ΄ αυτού, την ανάγκη για λιτότητα, καθώς με το πληθωριστικό 
χρήμα δεν μπορούμε να ανταγωνισθούμε τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους γίγαντες, 
Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ. Αντί της λιτότητας των εργαζομένων, υπάρχει και η μείωση 
των κερδών των επενδυτών. Αυτό βέβαια οι ισχυροί δεν το συζητούν. Αναρωτιέμαι 
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μήπως, αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε λιτότητα, θα έπρεπε να την εφαρμόσουμε 
επιλεκτικά, αποφεύγοντας να αγοράζουμε προϊόντα από χώρες που αντιδρούν στην 
έκδοση πληθωριστικού, αναπτυξιακού χρήματος; Η κυβέρνησή μας δεν μπορεί να 
υποστηρίξει τέτοια θέση. Θα είχε βαριές συνέπειες για τη χώρα μας, αφού δεσμευόμαστε 
από συνθήκες που έχομε υπογράψει. Εμείς, όμως, οι καταναλωτές, εσείς κι εγώ, μήπως 
θα έπρεπε να διαδόσουμε αυτό το μήνυμα με το διαδίκτυο σε όσους γνωρίζομε, ζητώντας 
τους να επεκτείνουν τη διάδοσή του και όχι μόνο μέσα στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες 
χώρες που σαν και μας υποφέρουν; Καλύτερα θα μπορουσε να το κάνει μια οργάνωση 
καταναλωτών, σαν κάποιου είδους Πανελλήνιο Σύλλογο Καταναλωτών που αναφέρθηκε 
πιο πάνω (βλ. Τι να κάνουμε στην Πολιτική). 

Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε δάνειο από παράλληλες εξαρτήσεις. Δάνειο από 
Αμερική, Ρωσία, Κίνα κλπ. Αλλά κι αυτή τη δυνατότητα την έχομε περιορίσει σημαντικά 
(ή μηδενίσει) με τις συμφωνίες που έχομε συνάψει με το μηχανισμό διάσωσης και το 
Νομισματικό Ταμείο, ενώ σιγουρα θα εξεγείρει όλους τους «εταίρους» μας εναντίον μας. 

Μπορούμε βέβαια να κάνουμε επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους γείτονές μας. 
Παράδειγμα είναι η αναζήτηση πετρελαίου σε συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ. Η 
υπόθεση του αερίου με Ρωσία και Βουλγαρία δεν πήγε καλά. Κρίμα! Ας ελπίσουμε να 
πάει καλύτερα με άλλον τρόπο. Κάποιες επιχειρήσεις πάντως θα έπρεπε να κάνουμε σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους γειτόνους μας, Αλβανούς, Φυρομινούς, Βουλγάρους, 
Τούρκους ή και δυτικούς γείτονες κι εταίρους μας. Κι αυτό, με προσεκτικές συμφωνίες, 
χωρίς τις φοβίες ότι αυτοί όλοι έρχονται να καταλάβουν τη χώρα μας. Αν δεχόμαστε 
Γάλλους ή Γερμανούς να ανοίξουν επιχειρήσεις στις πλουτοπαραγωγικές περιοχές μας 
(καρπούμενοι αυτοί από τα κέρδη τη μερίδα του λέοντος), γιατί να αρνηθούμε στους 
γείτονές μας, αν έχουν κι αυτοί τη διάθεση να συνεργασθούν δημιουργικά μαζί μας και 
μάλιστα όταν δεν μπορούν να μας επιβάλλουν ληστρικές προς όφελός τους συμφωνίες; 
Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Με έναν περίπου ισοδύναμο γείτονα, αν τσακωθούμε, μπορούμε 
να τα βγάλουμε πέρα πιο εύκολα από έναν απόμακρο, πανίσχυρο «εταίρο». Προπάντων, 
ας μη μας τρομάζει το όνομα του γείτονα.  

Αν έχουμε ένα καλά μελετημένο σχέδιο, δεν αποκλείεται να πετύχουμε ένα δάνειο 
ή επιδότηση ή και άλλου είδους χορηγίες. Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο. Όλα όσα 
ανέφερα παραπάνω εξαρτώνται σημαντικά από άλλους, που το κλειδί για να τους 
πείσουμε είναι αφενός ένα άριστα μελετημένο σχέδιο (που είναι αδήριτη ανάγκη να το 
ετοιμάσουμε) και η αξιοπιστία μας, που πρέπει να περάσει καιρός για να την 
ανακτήσουμε. Έφθασε η αξιοπιστία μας στο ζενίθ με τους Ολυμπιακούς αγώνες κι 
αμέσως μετά δηλώσαμε από επίσημα χείλια (προδοσία;) ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι και 
ξανά ότι είμαστε διεφθαρμένοι (άλλη προδοσία;). Ακολούθησε κατάρρευση της 
αξιοπιστίας του κράτους μας σε μας τους ίδιους, όταν ισχυριζόμαστε πως «λεφτά 
υπάρχουν» και πριν από κάθε αναγγελία μείωσης μισθών και συντάξεων είχαμε δηλώσει 
ότι δεν «θα υπάρξουν άλλα μέτρα» για τους μισθούς και τις συντάξεις. Μένει να κάνουμε 
κι άλλες θυσίες εμείς οι ίδιοι. Πρώτα να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την 
εισφοροδιαφυγή. Ομολογώ πως ελάχιστα μ΄ ενδιαφέρει να βάλουμε στη φυλακή τους 
φοροφυγάδες. Το σημαντικό είναι να δώσουν στο κράτος, σε εμάς όλους, τα χρήματα που 
χρωστάνε, τα χρήματα που έχουν κλέψει. Με οποιονδήποτε τρόπο. Με διαπραγμάτευση∙ 
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με ανακάλυψή τους σε συνεννόηση με τα κράτη όπου έχουν μεταφέρει τα παράνομα 
κέρδη τους∙ με διαπόμπευσή τους∙ με κατάσχεση περιουσιών∙ με αφαίρεση της 
ιθαγένειας∙ και βέβαια, προπάντων, με ένα φορολογικό σύστημα που αποκλείει όσο 
γίνεται τη συνέχιση της φοροδιαφυγής. Η ηλεκτρονική διακίνηση του κεφαλαίου είναι 
απαραίτητη. Επειδή αυτή η διαδικασία μπορεί να χρονίσει (προς Θεού, δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να ατονίσει), χρειάζονται άμεσα μέτρα. Δεν έχομε χρονικά περιθώρια. 
Ως τώρα τα άμεσα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι: α) η μείωση των μισθών και 
συντάξεων, που σημαίνουν μείωση της αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας μας και, 
επομένως, ενίσχυση του φαύλου κύκλου∙ β) η αύξηση των φόρων που πληρώνουν οι 
νόμιμοι φορολογούμενοι, που σημαίνει μείωση της παραγωγής, που ενισχύει έτσι το 
φαύλο κύκλο, ή, ακόμη και άμεση μείωση εσόδων, διότι αυξάνεται ο αριθμός όσων δεν 
μπορούν αντικειμενικά να πληρώσουν τους φόρους και γίνονται γι΄ αυτό ακούσιοι 
φοροφυγάδες∙ γ) η μείωση μισθών και συντάξεων∙ δ) η αύξηση των φόρων∙ ε) η μείωση 
μισθών και συντάξεων∙ στ) η αύξηση των φόρων … κλπ. Ετοιμάζονται – γίνονται – 
μαζικές απολύσεις, που σημαίνουν περαιτέρω μείωση της παραγωγής και της 
αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας μας. Σημειώνεται ότι η αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών δεν αποδίδει έσοδα, μεταξύ των άλλων και επειδή δεν θίγει τους 
φοροφυγάδες που είναι εκείνοι με τα μεγαλύτερα έσοδα ή και επειδή το φορολογικό 
φορτίο είναι τόσο τεράστιο που η φοροδιαφυγή, γι΄ αυτό το λόγο, μπορεί να αυξηθεί. Τι 
μπορεί να κάνει π.χ. το κράτος όταν ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμου δηλώνει «δεν 
έχω να πληρώνω»;  Όταν δεν μπορώ να επιβιώσω με τόσους φόρους που πληρώνω, θα 
φροντίσω προφανώς να κάνω μια δουλειά που να μην τη δηλώνω στην εφορία. Υπάρχουν 
τέτοιες, όπως είναι η επαιτεία, η πορνεία και, φυσικά, η ληστεία! Απλούστερα, το 
«μαύρο», αδήλωτο, χρήμα, δουλειά χωρίς έκδοση αποδείξεων. Εναλλακτικά, υπάρχει και 
η αυτοκτονία. Τη δεκαετία που βίωσε η Αμερική την κρίση αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες 
στις ηλικίες των εργαζομένων κατά 28% έναντι της προηγούμενης δεκαετίας. Στην 
Ελλάδα μεταξύ του 2007 και του 2009 αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες, οι δολοφονίες και οι 
θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα κατά 22,7%, 27,6% και 13,2% αντίστοιχα57. Να 
σημειώσουμε άλλη μια φορά, πως οσοδήποτε αυστηρές ποινές και αν θεσπισθούν, ποτέ 
και σε κανένα μέρος του κόσμου δεν τιμωρήθηκαν οι παραβάτες του νόμου: 
τιμωρήθηκαν μόνον όσοι απ΄ αυτούς συλλήφθηκαν και καταδικάστηκαν. Αντίστοιχα, όσο 
υψηλούς φόρους και αν θεσπίσουμε, ο φόρος που εισπράττεται από φοροφυγάδες, είναι, 
εξ ορισμού, μηδέν.   

Επειδή χρειαζόμαστε επειγόντως κι άλλα χρηματικά ποσά για να σχηματίσουμε 
κεφάλαιο για ανάπτυξη, το μόνο που μένει είναι και πάλι, δυστυχώς, να το πληρώσουν οι 
ίδιοι, οι νόμιμοι φορολογούμενοι. Πώς; Να ένας τρόπος, λέω εγώ. Αντί να περικόπτονται 
οι μισθοί και συντάξεις, να επιβληθεί ένα είδος αναγκαστικού δανείου ή «κουπονιού». 
Π.χ. ένα μάλλον μικρό ποσοστό του μισθού κάθε μήνα να πληρώνεται με ένα «κουπόνι», 
που θα εξαργυρώνεται από σε ένα (για τους συνταξιούχους) ή και σε πέντε (για τους 
εργαζομένους) χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο. Εναλλακτικά ή και παράλληλα, ένα μέρος 
του μισθού να καταβάλλεται σε μορφή μετοχών στην επιχείρηση που θα αναπτυχθεί. Ας 
πούμε, αν αναλάβει η ΔΕΗ τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την 
αιολική, την ηλιακή, την κυματική ενέργεια, τις υδατοπτώσεις, τη διαχείριση των 
λυμάτων ή την εξόρυξη πετρελαίου, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ να πληρώνονται ένα μέρος 
του μισθού τους με μετοχές ή με ομόλογα της ΔΕΗ. Η απόδειξη για την είσπραξη του 
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ομολόγου θα πρέπει να γίνεται δεκτή από τη ΔΕΗ ως ένα μέρος πληρωμής των 
λογαριασμών της. Από τη στιγμή που η ΔΕΗ δέχεται να πληρώνεται μέρος των 
λογαριασμών της με τα «κουπόνια» που εξέδωσε, θα τα δέχεται σαν να ήταν χρήμα, όλος 
ο κόσμος που πληρώνει λογαριασμούς της ΔΕΗ. Περιττό να πούμε ότι πρέπει να γίνει 
ενδελεχής ορθολογισμός στην οργάνωση των κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που 
σημαίνει επιστημονική μελέτη. Αντί π.χ., όπως λέγαμε, να απολύει εργαζομένους μια 
κρατική επιχείρηση, να επεκτείνει τις παραγωγικές δραστηριότητές της χωρίς 
πρόσληψη άλλου προσωπικού, αλλά με ανακατανομή του, από τις άχρηστες στις 
χρήσιμες δραστηριότητες. Οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι μη αποδοτικές, κυρίως επειδή 
έχουν περισσότερους υπαλλήλους από όσους δικαιολογούν οι δραστηριότητές τους. Αν 
αυξηθούν οι τελευταίες χωρίς αύξηση του προσωπικού, γίνονται αυτόματα αποδοτικές. 
Οι απολύσεις και απάνθρωπες είναι (έτσι που είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν) και 
αντιπαραγωγικές, αφού μειώνουν την παραγωγή, ενώ επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με 
επιδόματα ανεργίας και μειώνουν τη ζήτηση, επιτείνοντας το φαύλο κύκλο. Έτσι 
αποφεύγεται και ο σκόπελος της κατάργησης της μονιμότητας που είναι 
αντισυνταγματικός. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν τάχιστα, σήμερα∙ καλύτερα χτες! 
Ο κόσμος θα δυσφορήσει, αλλά θα το ανεχθεί, έστω και δυσανασχετώντας, αν: πρώτο, 
βλέπει ότι αρχίζει η ανάπτυξη (που θα το νιώσει βλέποντας να μειώνεται η ανεργία και 
βλέποντας να θεμελιώνονται τα νέα έργα)∙ δεύτερο, αν πεισθεί αξιόπιστα ότι την 
«καπιταλιστική» σαρακοστή της λιτότητας θα την ακολουθήσει τελικά η πασχαλιά, η 
τρίτη φάση της ταλάντωσης, με την «κομμουνιστική» κάλυψη των αναγκών, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. Κοινωνικές Ταλαντώσεις)∙ και, τρίτο, αν δει ότι τέλειωσε η 
αδικία (π.χ. απολύονται από το δημόσιο, με σχετική αποζημίωση βέβαια, όσοι 
προσλήφθηκαν παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ, όπως πρότεινε ο Χ. Γιανναράς, αρχίζουν να 
προωθούνται στη δικαιοσύνη οι ύποπτοι για κλοπή του δημοσίου, με τάχιστη και ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης, αθώωση ή καταδίκη).  Στο ενδιάμεσο θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν τα εργατικά αιτήματα, όπως η θέση ορίων για τη δυνατότητα απολύσεων, 
κατώτατο μισθό, απαγόρευση της αύξησης των ωρών εργασίας χωρίς αύξηση αποδοχών 
κλπ. Το κυλιόμενο ωράριο είναι μια λύση, μόνο που απαιτεί αυστηρά επιστημονική 
μελέτη, ώστε και  η επιχείρηση να βελτιώνει την απόδοσή της και ο εργαζόμενος να μην 
αδικείται και προφανώς να ωφελείται ο καταναλωτής. Και το κυλιόμενο ωράριο πρέπει 
πρώτα πρώτα να το εφαρμόσει το κράτος. Αν μια επιχείρηση είναι τόσο αναγκαία για την 
ύπαρξή μας, που να χρειάζεται να είναι δημόσια και όχι ιδιωτική, αυτή οφείλει να είναι 
διαθέσιμη στο κοινό το μεγαλύτερο μέρος του 24ώρου, ακόμη και ολόκληρο, ενώ οι 
υπάλληλοί της θα εργάζονται βέβαια πολύ λιγότερο ο καθένας. Δεν μας είναι ξένη η ιδέα. 
Έτσι εργάζονται ο στρατός, η αστυνομία, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ κλπ, χωρίς κυλιόμενο ωράριο 
όμως, χωρίς επαρκή ικανοποίηση των αναγκών του κοινού επομένως. Έτσι πρέπει να 
εργάζονται σχεδόν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Με βελτιώσεις βέβαια. Δε φθάνει να 
λειτουργεί η εφορία όλο το 24ωρο. Πρέπει η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη στο κοινό, αν 
όχι όλο το 24ωρο, πάντως 12-18 ώρες καθημερινά (και όχι π.χ. 5 ώρες την ημέρα 4 ½ 
μέρες την εβδομάδα, ή και λιγότερο, όπως γίνεται συχνά). Η ηλεκτρονική 
μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, η χρησιμοποίηση γενικά της καλπάζουσας τεχνολογίας 
θα βελτιώσει τεράστια την κατάσταση, με επέκταση των δραστηριοτήτων μιας 
επιχείρησης, χωρίς απολύσεις εργαζομένων, που θα πρέπει, ωστόσο, να μετεκπαιδεύονται 
διαρκώς και να είναι έτοιμοι να μετατίθενται κατά τις ανάγκες, με αντίστοιχη, φυσικά, 
αποζημίωση. 
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Έχομε παράλληλα ένα πολύπλοκο πρόβλημα: των μεταναστών και προσφύγων. 
Κάποιοι από αυτούς θέλουν να γίνουν Έλληνες. Ανέφερα παραπάνω (Εξέλιξη της 
Κοινωνίας και Δημογραφία) τους αναγκαίους όρους: Αν έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν 
εκπαιδευθεί εδώ και έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους εδώ, γίνονται Έλληνες, εφόσον το 
επιθυμούν. Αν δεν έχουν γεννηθεί εδώ, μένει να καθορισθεί ο τρόπος απόκτησης της 
ιθαγένειας με αυστηρά τηρούμενους όρους που μένει να ορισθούν.  

Μια αλβανή ήλθε στην Ελλάδα πριν από χρόνια φέρνοντας μαζί της το γιο της, 12 
ημερών τότε. Πέρασαν τα χρόνια, το παιδί στο δημοτικό και, μια μέρα, γυρίζει στο σπίτι και 
λέει στη μητέρα του: 

-Σήκω όρθια. Εκείνη σηκώνεται. 
-Τα χέρια σου τεντωμένα στο πλάι. Εκείνη υπακούει. 
-Ακίνητη! 
Και τότε αρχίζει να της τραγουδάει τον Εθνικό μας Ύμνο. 

Υπάρχει όμως και η κατηγορία των νόμιμων ή και λαθρομεταναστών. Στην 
περίπτωση που επιδιώκουν τη μόνιμη, νόμιμη εγκατάστασή τους εδώ, ενδεχομένως και, 
τελικά, τον εξελληνισμό τους, το βρισκω λογικό σαν πρώτο μέτρο να εφαρμοσθεί και σ΄ 
αυτούς η στοιχειώδης υποχρέωση κάθε Έλληνα. Να υπηρετήσουν μια θητεία 
συγκεκριμένου χρόνου σε μονάδες κατασκευής έργων (σαν τις παλιές ΜΟΜΑ), με 
παροχές και υποχρεώσεις ίδιες με εκείνες των Ελλήνων κληρωτών. Στα τόσα έργα που 
προτάθηκαν εδώ ότι πρέπει να αρχίσουν να τελούνται θα μπορούσαν να εργάζονται οι 
λαθρομετανάστες, υπηρετώντας μια «θητεία» με όρους σαν των κληρωτών που 
υπηρετούν ως αντιρρησίες συνείδησης. Οι μέτοικοι μπορούν να χρησιμεύσουν για φθηνό 
εργατικό δυναμικό με ανθρώπινους όρους. Εννοείται ότι τόσο η συντήρησή τους σε 
κατάλληλα στρατόπεδα όσο και η εργασία τους, δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνον 
εφόσον το επιθυμούν. Μετά τη θητεία τους και εφόσον έχουν μείνει για 
προαποφασισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα μας ως μέτοικοι (με υποχρεώσεις και όλα 
τα δικαιώματα των πολιτών πλην των πολιτικών) μπορούν να ζητήσουν και βάσιμα να 
τους δοθεί η ιθαγένεια. 

Οι τρόποι για να αντιμετωπισθεί η παράνομη μετανάστευση δεν είναι απλοί. 
Καθόλου απλοί. Υπάρχουν οι φονταμενταλιστές. Έχουν εξαίρετα οργανωμένη 
προπαγάνδα, που τη βοηθεί το διαδίκτυο, ιδίως με τη δυνατότητα που δίνει στο λήπτη να 
προωθεί τα μηνύματα που λαβαίνει, ανώνυμα, ασυζήτητα. Η προπαγάνδα τους, στην 
καλύτερη περίπτωση, χωρίς να λέει ψέμματα, επιλέγει αποκλειστικά τα γεγονότα που 
στηρίζουν τις απόψεις τους, ιδιαίτερα τέτοια που να μιλούν στο θυμικό μάλλον παρά στο 
λογικό μας, ενώ αποσιωπά όλως διόλου τα γεγονότα που τις αντικρούουν (δεν τα 
συζητούν για να τα απορρίψουν, απλά τα αποσιωπούν, ως ανύπαρκτα). Τέτοια 
προπαγάνδα στρέφει τη μήνη του κόσμου προς στοχευμένες μερίδες κόσμου, 
εκτρέποντάς την από τις πραγματικές αιτίες, όπως είναι  η ανισότητα, δημογραφική, 
οικονομική κλπ. Η οργανωμένη μειοψηφία μπορεί να επιβληθεί στην ανοργάνωτη 
πλειοψηφία. Αυτό είναι ο φασισμός. 

 Ένας τρόπος για να αντιμετωπισθεί η μετανάστευση προς τη χώρα μας είναι 
βέβαια να αυξήσουμε τη δική μας γεννητικότητα, για να μειωθεί η δημογραφική διαφορά. 
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Ένας άλλος τρόπος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ξένους να αναπτυχθούν στον 
τόπο τους, ώστε να μη θέλουν να φύγουν από εκεί. Αυτό δεν γίνεται με εξαγωγή και 
ανάπτυξη οικονομικών μονάδων στη χώρα τους (με εκμετάλλευση των ντόπιων), αλλά με 
εξαγωγή τεχνογνωσίας. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει συνοριακός έλεγχος, ώστε να 
καταγράφεται η είσοδος ξένων, έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τόπο μας 
προς όφελος της ανάπτυξής μας, εφόσον είναι διατεθειμένοι να προσαρμοσθούν στις 
συνταγματικές επιταγές μας. Να θυμόμαστε πάντως, ότι τα σύνορά μας έχουν απίστευτο 
μήκος σε σχέση με το εμβαδόν της χώρας μας. Ειδική μέριμνα στο σύνταγμά μας πρέπει 
να λαμβάνεται ακριβώς για τις μειονότητες. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε στους 
ξένους τις συνήθειές μας, αν δεν θέλουν, ούτε φυσικά να επιτρέπουμε σ΄ αυτούς να 
επιβάλλουν σε μας τις συνήθειές τους. Δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να κάνουν το 
σταυρό τους όπως εμείς ή να μη φοράνε μαντήλα οι γυναίκες τους∙ ούτε να δεχθούμε να 
μας επιβάλουν αυτοί τις συνήθειές τους, π.χ. να απαγορευθούν κάποιες τροφές από τις 
καντίνες των σχολείων, αν απαγορεύει σ΄ αυτούς τη βρώση η θρησκεία τους. Δεν 
μπορούμε να τους απαγορεύσουμε να μιλάνε και να διδάσκονται τη δική τους γλώσσα, 
αλλά επιβάλλεται να μαθαίνουν να επικοινωνούν με μας στην Ελληνική γλώσσα. 

Υπάρχει και το αντίστροφο, οι Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, οι ομογενείς, 
που κάποτε ήταν κι αυτοί μετανάστες στη χώρα που τώρα είναι εγκαταστημένοι. Είναι 
πάνω από 10 000 000 σε διάφορες χώρες. Βαθμιαία αφελληνίζονται. Ακόμη, σ΄ αυτή τη 
γενιά, πολλοί διατηρούν την αίσθηση της επαφής με τη χώρα της προέλευσης των γονιών 
τους, τη χώρα μας. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε σ΄ αυτούς. Θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν με ποικίλους τρόπους: Δωρεές ή χαμηλότοκος δανεισμός στο κράτος ή στις 
Ελληνικές Τράπεζες, είναι ένα τρόπος∙ αγορά μετοχών στις επιχειρήσεις που έχει 
λεπτομερώς προγραμματισθεί πώς θα αναπτυχθούν, είναι ένας άλλος τρόπος, 
ενδεχομένως πιο αποδοτικός. Η δημιουργία δοσοληψιών με την Ελλάδα θα ξυπνήσει το 
ενδιαφέρον και θα αναβιώσει το δεσμό με τη χώρα μας, τη χώρα της προέλευσής τους, 
εφόσον προσδοκούν και κάποιο κέρδος, οσοδήποτε μικρό. Σε ανταπόδοση, διακρατικές 
συμφωνίες για αναβάθμιση της θέσης τους στη δεύτερη πατρίδα τους.  Περιττό να 
τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για συνεργασία του Υπουργείου 
Εξωτερικών με την Εκκλησία, αλλά και με τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας, 
δηλαδή της Κυβέρνησης, για ένα τόσο σοβαρό και παραμελημένο θέμα. Η χρήση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι αναγκαία για την επιβίωση και ανταγωνιστική για τη 
χρήση της μητρικής γλώσσας που για τις εκεί συνθήκες είναι άχρηστη. Γίνεται ξανά 
χρήσιμη, όταν αρχίσουν ανταλλαγές μεταξύ ποικίλων Ελλήνων, π.χ. των 
Ελληναυστραλών με τους Ελληνορώσους κλπ. Θα το κουβεντιάσουμε παρακάτω (βλ. 
Εκπαίδευση). 

Παράλληλα με την άντληση κεφαλαίων, απαιτείται φυσικά και λιτότητα, εφόσον 
όμως αυτή μεταφράζεται σε επενδύσεις. Η οικονομία είναι μια ταλάντωση και το κύμα 
της ταλάντωσης μεταδίδεται από τη μια χώρα στην άλλη. Άρχισε από την Αμερική, 
μεταδόθηκε στην Ελλάδα, τον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης και με απροσδόκητη 
ταχύτητα μεταδόθηκε στα PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain) που εγώ προτιμώ να 
λέγονται ΙΠΕΙΣ (Ιταλοί, Πορτογάλοι, Έλληνες, Ιρλανδοί, Σπανιόλοι). Αν και οι 
περισσότερες χώρες εκτός από εμάς έχουν συνέλθει από την κρίση, όλη η Ευρώπη, ιδίως 
ο νότος, βρίσκεται σε δύσκολη μοίρα.  
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Όλα τα παραπάνω που σκιαγράφησα προκαλούν φυσικά αντιρρήσεις, 
συνεπάγονται τιμήματα που πρέπει να πληρωθούν, όμως αποτελούν μια λύση. Η 
συνηθισμένη αντίρρηση λέει απλά: «Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται!».  Μπορεί να 
υπάρχουν κι άλλες λύσεις με λιγότερο κόστος και λιγότερες αντιρρήσεις. Αν υπάρχουν, 
να συζητηθούν – όχι να επιβληθούν με τη βία. Εκείνο που τονίζω για πολλοστή φορά 
είναι ότι το πρώτο αναγκαίο είναι ο στοχευμένος προγραμματισμός, όπως τον όρισα. 
Για να γίνει η χρηματοδότηση των επιχείρησεων, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, όλοι, 
φυσικά, δύσκολοι και επώδυνοι, με δυσβάστακτα τιμήματα και ανταλλάγματα. Ο 
περισσότερο συμφέρων όλων είναι εκείνος που μειώνει λιγότερο την ελευθερία μας, 
χωρίς να αυξάνει την ανισότητα.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άλλα προβλήματα. Ζητά απεξάρτηση από το 
κράτος, αλλά συχνά αρνείται την αυτοδύναμη οικονομία με δημοτικά τέλη και 
εκμετάλλευση των δημοτικών πόρων. Ζητά χρήματα για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη 
σημαίνει μεταξύ άλλων και σχηματισμό αποβλήτων που αρνείται να τα διαχειρισθεί. 
Πρέπει να ωριμάσει, να ενηλικιωθεί. Οι δήμοι πρέπει να έχουν ποικίλες, διαφορετικές 
οικονομικές δραστηριότητες, παράγοντας ο καθένας διαφορετικά απόβλητα. Η 
διαχείρηση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται έτσι που να κατανέμεται σε όλους τους 
δήμους, όπως κατανέμεται σε όλους τους δήμους η δραστηριότητα της ανάπτυξης. 
Κρατική επιβολή οφείλει να είναι η διαχείριση των αποβλήτων από τους δήμους, καθώς 
αυτά επηρεάζουν την υγεία και τη ζωή όλης της χώρας. Η αποβολή στη θάλασσα ή στα 
ποτάμια π.χ. ρυπαίνει πολύ ευρύτερες περιοχές από εκείνες ενός δήμου. Ρυπαίνει ακόμη 
και άλλα κράτη, με τις όποιες συνέπειες. 

Να θυμίσω την παραδοσιακή οικολογική εμπειρία. Στις χέρσες περιοχές των 
νησιών, καθώς οι άνεμοι παίρνουν το χώμα και το σκορπίζουν στη θάλασσα, για να 
εξοικονομήσουν οι άνθρωποι λίγο χώμα και να καλλιεργήσουν λίγη γη, έπρεπε να 
απαλλαγούν από τις πέτρες του χωραφιού του ο καθένας. Τις βγάζει από το χωράφι του 
και – τι να τις κάνει; Να τις πετάξει στο χωράφι του γείτονα κι εκείνος στο δικό του 
χωράφι; Η λύση είναι να τις σωρεύσουν κι οι δυο στα σύνορα του χώρου τους, 
καταλαμβάνοντας το λιγότερο δυνατό χώρο, χτίζοντας ντουβαράκια ξερολιθιά. Τα 
ντουβαράκια, μια που χτίζονται, εξυπηρετούν ένα σωρό σκοπούς. Πέρα από το ότι 
αφήνουν πίσω τους χώμα που μπορεί να καλλιεργηθεί, χωρίζουν τις περιουσίες∙ 
εμποδίζουν τα χώματα να φεύγουν∙ περιορίζουν τις κατσίκες να μην το σκάσουν κλπ. Και 
η διαχείριση των αποβλήτων σημαίνει δημιουργία εργοστασίων παραγωγής ενέργειας ή 
παρασκευή φυσικής κοπριάς, πολύτιμης για την παραγωγή εκλεκτών παραδοσιακών 
προϊόντων, ανακύκλωση υλικών για να ξαναγίνουν χρήσιμα, δημιουργία θέσεων 
εργασίας των ντόπιων κλπ. Έτσι κι αλλιώς, η ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης στην πατρίδα 
μας, με τις δύσκολες συγκοινωνίες μεταξύ των ποικίλων δήμων, απαιτεί αυξημένες 
ελευθερίες της. 

Η εξέλιξη έχει λοιπόν πολλαπλούς φαύλους κύκλους που αλληλεπηρεάζονται. 
Κάθε φαύλος κύκλος πρέπει να εξουδετερώνεται πλήρως, αλλιώς αυτοδημιουργείται. Σαν 
τον Ανταίο που μόλις τον εξουδετέρωνε ο Ηρακλής και τον ξάπλωνε στη γη, αυτός 
έπαιρνε δύναμη από τη μάνα του τη Γη και ξαναγεννιόταν. Οι φαύλοι κύκλοι αφορούν 
τους πάντες. Ένας πλούσιος δεν μπορεί να αδιαφορεί που οι γείτονές του έχουν 
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φυματίωση, AIDS, ελονοσία ή πολιομυελίτιδα, επειδή αυτός έχει λεφτά και νομίζει ότι 
μπορεί να αντιμετωπίσει άνετα τη νόσο, αν προσβάλει αυτόν τον ίδιο. Η παρουσία μιας 
επιδημίας σε οποιαδήποτε γωνιά της γης μπορεί να εξαπλωθεί παντού, τόσο στους 
φτωχούς όσο και στους πλούσιους. Μπροστά σε μια θεομηνία σαν αυτές της 
Αποκάλυψης, δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Μπροστά στο Θεό, μπροστά στη 
θεομηνία. Επομένως, για την αντιμετώπιση των φαύλων κύκλων, πρέπει να βάλουν το 
χέρι στην τσέπη όλοι όσοι έχουν. Οι φαύλοι κύκλοι απειλούν τους πάντες. Η δυσκολία 
βρίσκεται στη σωστή ιεράρχηση, επειδή διαφορετικοί άνθρωποι θεωρούν διαφορετικές 
καταστάσεις ως πιο απειλητικές γι΄ αυτούς. Ανέχομαι να μην έχει την πρώτη θέση το 
αίτημά μου, αρκεί, αυτή τη στιγμή, να έχει ολοκληρωθεί αξιόπιστα μια ιεράρχηση, που 
δίνει στο αίτημά μου κάποια θέση. Το ανέχομαι ακόμη πιο εύκολα, αν τεκμηριώνεται 
στον προγραμματισμό ότι προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το αίτημά μου είναι να έχει 
προηγηθεί η ικανοποίηση ενός άλλου. Σε αδρές γραμμές, ωστόσο, η ιεράρχηση παίζει 
μικρότερο ρόλο, συγκριτικά με την απόφαση να καταπολεμηθεί πλήρως ένας φαύλος 
κύκλος κάθε φορά. Όπως ο Ηρακλής δεν αρκούνταν να κόβει τα κεφάλια της Λερναίας 
Ύδρας που αναγεννιόνταν, αλλά και τα έκαιγε, όταν επιχειρούσε τα μεγαλεπήβολα 
αρδευτικά έργα του στη Λέρνη. 

Σ΄ όλα τα παραπάνω τόνισα, άμεσα ή έμμεσα, την ανάγκη για μια θετική στάση: 
Τι να κάνουμε, αντί του τι να μην κάνουμε. Για να επιστρέψω στη σημερινή δεινή 
κατάσταση που βρισκόμαστε, το πραγματικά σημαντικό είναι να σχεδιάσουμε και να 
εφαρμόσουμε λύσεις σαν τις παρακάτω:  

• Εξυγίανση της πολιτείας μας στη βάση της αρχαίας Αθηναϊκής δημοκρατίας, 
εκλέγοντας τους βουλευτές με κλήρο, φυσικά με όρους. Δημιουργία παράλληλης 
γερουσίας. Διατηρηση Συμβουλίου Επικρατείας. Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με 
αυξημένες αρμοδιότητες από το λαό.  

• Προγραμματισμός ανάπτυξης με ταλάντωση από μια επενδυτική φάση λιτότητας σε 
εξασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων και τελικά καταμερισμό των όποιων κερδών 
στο σύνολο των πολιτών. Επανάληψη του προγραμματισμού με την επόμενη βουλή. 

• Εστιασμός ανάπτυξης όπου συμπίπτουν ανάγκες, πόροι και τεχνογνωσία. 
• Χρηματοδότηση της προσπάθειας με: αναγκαστικό «δάνειο» και αναγκαστική αγορά 

μετοχών στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις· κτηματολόγιο· μεγάλη αύξηση της 
φορολόγησης κληρονομιάς και δωρεών με μεγάλη μείωση του φόρου εργασίας· 
φόρος «αλληλεγγύης» στο πλουσιότερο δέκατο του πληθυσμού και εφάπαξ εισφορά 
στην αύξηση του πλούτου που συνέβηκε στη διάρκεια της κρίσης (όπως έγινε μετά 
τον πόλεμο στη Γαλλία)15· σταθερό φορολογικό σύστημα με μηχανοργάνωση που 
ελαχιστοποιεί τη φοροδιαφυγή· καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εκτεταμένη 
αυτοματοποιημένη μηχανοργάνωση· επέκταση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του 
δημοσίου χωρίς πρόσληψη νέων υπαλλήλων, με κατάργηση άχρηστων, 
αναχρονιστικών, δραστηριοτήτων, αντί της απόλυσης εργαζομένων του δημοσίου· 
μέτρα κάθε είδους για επανάκαμψη των κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό· 
αναγκαστική χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού των μετοίκων σε συνδυασμό 
με προγραμματισμένο εξελληνισμό τους· οργάνωση ομογενών του εξωτερικού προς 
όφελος του συνολικού Ελληνικού έθνους· συνεργασία με γειτονικά κράτη· δανεισμός 
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από μεγάλα κράτη ή διεθνείς τράπεζες· κλπ. Προαπαιτείται εμφανής λιτότητα των 
κυβερνώντων. 

• Αναβάθμιση παιδείας (με έμφαση στην έρευνα) και υγείας 
• Η εναλλακτική λύση για τους εταίρους μας είναι να μην πληρώσουμε τα χρέη μας. 

Ζημιά πολύ σημαντική και για μας, αλλά και γι΄ αυτούς. Από την άλλη, ένας λόγος 
που μας επέβαλαν όρους που υποχρεωθήκαμε να υιοθετήσουμε, αλλά αδυνατούμε να 
εφαρμόσουμε, ήταν ότι δεν μπορέσαμε να προτείνουμε εμείς ένα ολοκληρωμένο 
πειστικό σχέδιο. Η συνεπής τεκμηριωμένη πορεία μας θα αποκαταστήσει αργά, αλλά 
σταθερά, τη βαρύτατα πληγείσα αξιοπιστία μας, που, εφόσον περιλαμβάνει τελικά 
την αποπληρωμή των χρεών μας, θα βοηθήσει να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Το 
κλειδί είναι να έχουμε να προτείνουμε δικό μας σχέδιο για τη λύση του προβλήματος. 
Αυτή είναι η σημαντική διαφορά από τη στάση μας των τελευταίων ετών που ζητά 
απλά «δανείστε μας χρήματα, μειώστε μας το χρέος μας και μεις θα τα βγάλουμε 
πέρα».  

• Σεισάχθεια, στο μέτρο που θα τη δεχθούν οι πιστωτές μας. 

Ο «στόχος» ήταν αρχικά πολύ αόριστος, ένα όραμα. Διαμορφώθηκε έπειτα σε 
συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός αναλύθηκε σε βήματα για την επίτευξή του. 
Συνοδεύθηκαν αυτά από σχεδιασμό ενός τρόπου αξιολόγησης. Εκεί ολοκληρώνεται το 
επιτελικό μέρος και αρχίζει το εκτελεστικό. Σ΄ αυτή τη φάση, όταν το επιτελικό σχέδιο 
είναι καλά μελετημένο χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις και πειστικό ότι θα φθάσει σε ένα 
κοινά αποδεκτό στόχο, και όταν έχει αρχίσει αξιόπιστα να εφαρμόζεται το εκτελεστικό 
μέρος, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πείσει τους εταίρους μας (ή και άλλους 
ισχυρούς της υφηλίου που δεν είναι εκ προοιμίου αρνητικά διατεθειμένοι εναντίον μας) 
να συνδράμουν. Θα ξέρουν ότι από την επιτυχία μας, με τη συνδρομή τους, θα έχουν να 
κερδίσουν. Στο τέλος του εκτελεστικού μέρους, επανέρχεται το επιτελικό με αξιολόγηση 
των όσων έγιναν. 

Σημειώστε, παρακαλώ. Τα περισσότερα από όσα ανέπτυξα παραπάνω στο «τι να 
κάνουμε» δεν προϋποθέτουν τη σύμπραξη άλλων. Απλά, αν μας συμπαρασταθούν (και με 
όσα ανέπτυξα, αυξάνονται οι πιθανότητες να μας συμπαρασταθούν) θα επιταχυνθεί η 
επίτευξη των στόχων μας, που θα γίνει όμως έτσι κι αλλιώς, έστω και αργότερα, ακόμη 
και χωρίς τη συνδρομή τους. Αρκεί να εργασθούμε σκληρά, πνευματικά και σωματικά, με 
το σύνολο της προσωπικότητάς μας, το νοητό Εγώ, το αισθητό Εγώ και το κοινωνικό 
Εγώ μας. 

  

Εκπαίδευση 

Ξεκίνησε το πλοίο να πάει στο Βόρειο Πόλο. Προχωρούσε ολοένα προς το 
Βορρά, αλλά η πυξίδα που το καθοδηγούσε  παρέκλινε ανεπαίσθητα, αλλά σταθερά. 
Ύστερα από πολύν καιρό, το πλοίο είχε παρεκκλίνει τελείως από τον προορισμό του. 
Χάθηκαν στο πέλαγος. Κάποιος υπενθύμισε στον Καπετάνιο την κατεύθυνση που 
πήγαιναν όταν ξεκίνησε το πλοίο, όμως εκείνος και όλοι οι άλλοι εξανέστησαν. «Εμείς 
προχωράμε σταθερά στην ίδια πάντοτε πορεία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ρότα». 
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Κάπως έτσι έχομε ξεφύγει από την πορεία που είχαν οι πρόγονοί μας. Και τώρα 
αρνούμαστε να ακολουθήσουμε τα διδάγματά τους, πιστεύοντας ακράδαντα πως 
συνεχίζομε την παράδοσή μας! 

Όλοι φωνάζουν και κόπτονται για την εκπαίδευση. Όλοι, ωστόσο, αντιδρούν στη 
λήψη μέτρων για την ουσιαστική βελτίωσή της. Διότι απαιτεί θυσίες. Όχι μόνο αισθητές, 
οικονομικές, συμφερόντων, αλλά και πνευματικές, θυσίες καλά θεμελιωμένων 
προκαταλήψεων.  Θα αφιερώσω παρακάτω ένα υποκεφάλαιο για το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα και ένα άλλο ειδικά για τη γλώσσα μας.  

Τονίσθηκε παραπάνω (βλ. Ελευθερία της Βούλησης ή Νοητή Ελευθερία/ Σκοπός) 
η κεφαλαιώδης ανάγκη για παιδεία, εκπαίδευση και έρευνα. Κατά τον Πλάτωνα, όπως 
αναλύει ο Συκουτρής58  η παιδεία δεν είναι μετάγγιση γνώσεων ή παραγέμισμα ψυχικού 
περιεχομένου, αλλά εκμαίευση οργανική, εξέλιξη προϋπαρχουσών και προκαθορισμένων 
κατά το πλείστον δυνατοτήτων.  Αυτά σε αντιπαραβολή με τις γνώσεις που 
απομνημονεύονται, αποθηκεύoνται, θησαυρίζονται.  

 Εκπαίδευση59 θεωρείται σήμερα ότι είναι η στοχευμένη διαδικασία με την 
οποίαν αποκτά ο εκπαιδευόμενος την ικανότητα να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να 
κάνει προηγουμένως. Μπορεί να θεωρηθεί πως αφορά σε τρία πεδία: γνωστικό, 
πρακτικό (πρακτικών δεξιοτήτων), και συναισθηματικό ή στάσεων και δεξιοτήτων 
συμπεριφοράς.  Στο γνωστικό πεδίο, η εκπαίδευση αφορά στην ικανότητα για ανάκληση, 
ερμηνεία γεγονότων και στη λύση προβλημάτων. Στο πρακτικό πεδίο αφορά στη μίμηση 
των πράξεων του εκπαιδευτή (μάστορα), σε πράξεις στη βάση οδηγιών, και, τελικά, σε 
αυτοδυναμία στην τέλεση πράξεων. Στο συναισθηματικό πεδίο αφορά στην ικανότητα 
για στροφή της προσοχής, ανταπόκριση και εσωτερίκευση φαινομένων, που σημαίνει ότι 
αυτά ταξινομούνται σε μια εσωτερική κλίμακα αξιών. Η διαδικασία με την οποίαν 
δημιουργείται η κλίμακα των αξιών ονομάζεται παιδεία, ενώ καλλιέργεια (ή κουλτούρα) 
είναι αυτή η κλίμακα. Ένας Γάλλος ορίζει ότι «κουλτούρα είναι ό,τι μένει όταν όλα έχουν 
ξεχασθεί»60.  

Η κατώτατη εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο ή ακόμη και νηπιαγωγείο) οφείλει, 
ισχυρίζομαι, να στοχεύει στην παιδεία, στη διαμόρφωση στάσεων περισσότερο και 
λιγότερο στην απόκτηση γνώσεων. Το παιδί σ΄ αυτές τις ηλικίες δεν έχει ακόμη 
αναπτύξει τις ικανότητές του για λογική σκέψη (που, όπως έχομε πει, υπάρχει μόνο στον 
άνθρωπο). Αντίθετα η δυνατότητα για συναισθηματική επικοινωνία (που υπάρχει και στα 
υπόλοιπα ζώα) είναι παρούσα από τη στιγμή της γέννησής του. Η μέση και ανώτατη 
εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων. Η μέση παιδεία, ικανοτήτων 
γνωστικών, αισθητικοκινητικών και στάσεων. Η ανώτατη εκπαίδευση έχει σκοπό όχι 
μόνο τη διάδοση της γνώσης, αλλά και την παραγωγή γνώσης, όχι μόνο την άσκηση σε 
δεξιότητες, αλλά και σε επινόηση νέων δεξιοτήτων. Υπάρχει επομένως ποιοτική 
διαφορά μεταξύ των τριών επιπέδων της εκπαίδευσης. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σκοπός είναι, υποστηρίζω, η απόκτηση 
Ελληνικής και ανθρώπινης παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται 
σε άμεση σχέση με όσα όρισα σα χαρακτηριστικό των Ελλήνων στο «Προσκλητήριο των 
Ελλήνων» (βλ. Εξέλιξη της Κοινωνίας και Δημογραφία) ή με όσα αντίστοιχα θα έχει 
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αποφασίσει η Ελληνική πολιτεία ότι συνιστούν τον Έλληνα. Θυμίζω ότι αφορά σε τρεις 
τομείς: Συμμετοχή στη διαμόρφωση κοινής βούλησης και ετοιμότητα για την επίτευξή 
της (πρακτικός τομέας)∙ επικοινωνία με τους υπόλοιπους έλληνες με την ελληνική 
γλώσσα (γνωστικός τομέας)∙ και συναισθηματική ενότητα με τους υπόλοιπους Έλληνες 
(συναισθηματικός τομέας), που σημαίνει περηφάνεια για ό,τι καλό, και ντροπή για ό,τι 
κακό έχουν κάνει ή κάνουν οι Έλληνες και, αντίστοιχα, διεκδίκηση της τιμής που 
απορρέει από την περηφάνεια και αποδοχή της ευθύνης για αποκατάσταση ή αποζημίωση 
που απορρέει από την ντροπή. Καίριο σημείο σ΄ αυτούς τους στόχους είναι η Ελληνική 
γλώσσα και θα ασχοληθώ μ΄ αυτήν παρακάτω. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη παιδεία σημαίνει «την μόρφωσιν τοῦ ἕλληνος 
ἀνθρώπου». Νοείται με όλο το εύρος της, ώστε να περιλαμβάνει όλον τον ελληνικό 
πολιτισμό, και αποτελεί μια μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας, γιατί σε καμιά 
γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει ο αντίστοιχος όρος που να εκφράζει αντίστοιχο πλούτο 
εννοιών61. Στο ίδιο άρθρο61 επισημαίνεται ότι, με τον όρο παιδεία αποδόθηκε στη 
μετάφραση των Εβδομήκοντα η Εβραϊκή λέξη mûsār που σημαίνει πειθαρχία. Και μ΄ 
αυτή την έννοια, με την εισαγωγή του Χριστιανισμού στην Ελληνική παράδοση, η λέξη 
παιδεία έφθασε να σημαίνει τον κολασμό ως μέσο για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
από τον πατέρα και γενικά των ανθρώπων από το Θεό. Κι ο «παιδεμός» έγινε κολασμός.  

 

Εκπαιδευτικό σύστημα 

Ανεξάρτητα από τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αυτή, όπως και κάθε έργο 
περιλαμβάνει ένα επιτελικο και ένα εκτελεστικό μέρος. Το επιτελικό συντελείται 
ερήμην του αντικειμένου του έργου. Το επιτελικό μέρος της εκπαίδευσης συντελείται 
χωρίς επαφή με τους μαθητές. Αντίθετα, το εκτελεστικό, συντελείται σε επαφή με το 
αντικείμενό του, τους μαθητές στην προκειμένη περίπτωση.  

Το επιτελικό μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 1. Τη διατύπωση των σκοπών 
της, των εκπαιδευτικών αντικειμένων δηλαδή. Θυμίζω το βασικό που έχομε τονίσει 
επανειλημμένα ότι η διαμόρφωση σκοπού είναι καθαρά νοητική λειτουργία· 2. Το 
πρόγραμμα, τις διαδικασίες δηλαδή από τις οποίες πρέπει να περάσει ο εκπαιδευόμενος 
για να επιτύχει τους σκοπούς της εκπαίδευσης· και 3. Την αξιολόγηση, δηλαδή τη 
διαδικασία με την οποία θα εκτιμηθεί αν επιτεύχθηκαν αυτοί οι σκοποί. Το εκτελεστικό 
μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και της 
αξιολόγησης.  

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα έχουν κυρίαρχο χαρακτήρα, καθώς, αν δεν είναι 
διατυπωμένος με σαφήνεια ο σκοπός, δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τα επόμενα στάδια 
της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δηλώνουν τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει 
ο εκπαιδευόμενος μετά από μια εκπαιδευτική περίοδο που δεν μπορούσε να το κάνει 
προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι διατυπωμένος ο σκοπός με όρους του 
αισθητού μάλλον παρά του νοητού Εγώ, που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Για παράδειγμα: 
η έκφραση «ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τα…» έχει αρκετή ασάφεια, καθώς δεν είναι 
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προφανές πώς θα ξέρει ο αξιολογητής ότι ο μαθητής τα γνωρίζει. Ανάλογα με την 
περίπτωση, πιο σαφές είναι να πούμε: «ο μαθητής πρέπει να μπορεί να πει… ή να 
γράψει… ή να απαριθμήσει τα…» Αυτά τα τελευταία τα ακούμε ή τα βλέπομε. Είναι 
αρκετά ασαφές να λέμε ότι «ο μαθητής πρέπει να κατανοεί…». Πιο σαφές είναι να πούμε 
ότι «ο μαθητής πρέπει να μπορεί να ερμηνεύει…», καθώς δεν είναι δυνατό να ερμηνεύσει 
χωρίς να έχει κατανοήσει, αλλά την ερμηνεία που κάνει την ακούμε ή τη βλέπομε (π.χ. με 
προφορική ή γραπτή εξέταση), ενώ την κατανόησή του δεν μπορούμε να την 
παρατηρήσουμε.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του σύγχρονου δασκάλου, που 
εφαρμόζει το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα δεν είναι να «διδάσκει», να μεταδίδει 
δηλαδή στο μαθητή γνώσεις. Είναι να τον βοηθήσει να μαθει να κάνει κάτι 
προδιαγεγραμμένο. Σήμερα οι πηγές της γνώσης είναι ασύλληπτες. Τόσο, που δεν μπορεί 
να τις έχει ο δάσκαλος. Αυτός πρέπει να καταστήσει ικανό το μαθητή να αποκτά τις 
γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που ορίζουν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Ο τρόπος με 
τον οποίον ενεργεί γι΄ αυτό το σκοπό, στην εκτελεστική φάση ο δάσκαλος είναι που 
συντελεί στην απόκτηση παιδείας από το μαθητή.  

Η αξιολόγηση μπορεί να έχει ποινικό/αμυντικό χαρακτήρα ή αμιγώς παιδευτικό, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω (βλ. Ασωτία και ποινή).  

Η εκπαίδευση είναι ένα συνεχές. Βολικό είναι όμως να διαιρείται σε 5 στάδια: 
Προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και συνεχιζόμενη (ή διαβίου) 
εκπαίδευση. Παρά τη συνέχεια της εκπαίδευσης, υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ 
των παραπάνω σταδίων, όπως αναφέρθικε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η εκπαίδευση 
αρχίζει από το σπίτι. Πρώτα το παιδί μαθαίνει κυρίως από τη μάνα του να μιλάει και να 
επικοινωνεί έτσι λογικά με τους άλλους. Συγχρόνως αποκτά κάποιες συνήθειες που 
επικρατούν στο σπίτι και στη γειτονιά του. Οι πράξεις του ακολουθούνται από μια 
αντίδραση επιδοκιμαστική, ευχάριστη ή αποδοκιμαστική, δυσάρεστη από το περιβάλλον 
του. Η αντανακλαστική παράσταση της επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας τη στιγμή που 
διαμορφώνει μέσα του την εικόνα μιας πράξης του την οδώνει (ενισχύει) ή την 
αναστέλλει. Ήδη έχουν σχηματισθεί στο παιδί πριν πάει στο σχολείο συγκεκριμένες 
στάσεις, έστω και σε σπερματικό στάδιο, όπως ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα 
χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, ανδρεία, 
προσαρμοστικότητα, φιλαλήθεια κλπ. Σε σπερματικό στάδιο, είπαμε. Φυσικά, η ποινή και 
η ανταμοιβή (αποδοκιμασία, επιδοκιμασία) στηρίζονται σε ανάπτυξη πρωτοβάθμιων 
αντανακλαστικών. Δεν είναι οι μόνοι τρόποι με τους οποίους αποκτά το παιδί ποικίλες 
στάσεις. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος να αναπτύσσει και δευτεροβάθμια εξαρτημένα 
αντανακλαστικά. Μπορεί να μαθαίνει π.χ. με μιμητική και συμπληρωματική 
συμπεριφορά. Μιμείται, διότι του μεταδόθηκε εξωλογικά κάποιο συναίσθημα από 
κάποιον άλλον και, επειδή ο άλλος εκδηλώνει κάποια αντίδραση στο πρωτογενές 
συναίσθημά του, εκδηλώνει κι αυτός παρόμοια αντίδραση. Μιλάει επειδή πέρασε αρκετή 
ώρα και έχει αναπτυχθεί μέσα του η τάση να μιλήσει ως αν η ανάγκη να εξωτερικευθεί με 
μιλιά να είχε αυτοματισμό σα να ήταν ταλάντωση. Ή μπορεί να μιλάει απαντώντας σε μια 
ερώτηση ή επειδή δέχθηκε κάποιο ερέθισμα (συμπληρωματική συμπεριφορά).  
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Κι έρχομαι στα δικά μας δεδομένα, στο δικό μας νόμο για την παιδεία. Υπάρχουν 
πολλά σημεία που χρειάζονται συζήτηση, αλλά δεν μπορούν να συζητηθούν όλα εδώ. 

Λέει λοιπόν ο νόμος ότι: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από 
φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.». Σωστά επισημαίνεται η αντιρρατσιστική 
πρόταση για ανεξαρτησία από φύλο και καταγωγή. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές 
ποιες είναι οι διανοητικές και ψυχοσωματικές δυνάμεις. Θα ήταν, μου φαίνεται, 
σαφέστερο, αν μιλούσε για ευφυΐα ή άλλες (π.χ.συναισθηματικές) «δυνάμεις», για τις 
οποίες υπάρχουν δοκιμασίες που εκτιμούν τέτοιες ιδιότητες της προσωπικότητας.  

Στο διάστημα μεταξύ διαδοχικών σταθμών του εκπαιδευτικού συνεχούς πρέπει να 
γίνεται ικανός ο μαθητής να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ο νόμος μας όμως βάζει μαζί το 
σκοπό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα δεν είναι 
σαφές τι διαφέρει η απόκτηση της «ικανότητας ορθής χρήσης του προφορικού και 
γραπτού λόγου» (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) από την καλλιέργια της «γλωσσικής τους 
έκφρασης, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με 
σαφήνεια και ορθότητα» (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).  

Υπάρχουν όμως πραγματικά ποιοτικές διαφορές μεταξύ των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. Κάποια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους και άλλη δεν είναι. Η 
υποχρεωτική περιλαμβάνει προφανώς τι θέλομε να μπορούν να κάνουν όλα τα 
ελληνόπουλα υποχρεωτικά. Στη μη υποχρεωτική μπορεί να εμφιλοχωρεί σημαντικά η 
επιλογή του μαθητή. Όμως εμείς ορίσαμε αυθαίρετα εννεαετή υποχρεωτική που τη 
διαιρούμε σε εξαετή πρωτοβάθμια (δημοτικό), τριετή υποχρεωτική δευτεροβάθμια 
(γυμνάσιο) και τριετή προαιρετική δευτεροβάθμια (λύκειο). Μάλλον μπερδεύομαι. Πιο 
απλό θα το έβλεπα να έχουμε εννεαετή υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τριετή 
δευτεροβάθμια προαιρετική.  

Υπάρχουν όμως και αντιφάσεις στο περιεχόμενο των σκοπών. Για παράδειγμα, 
πόσο συμβατό είναι να εκπαιδεύονται τα παιδιά να «διακατέχονται από πίστη προς την 
πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης» με το 
απαραβίαστο τις «ελευθερίας της θρησκευτικής τους συνείδησης»; Δεν δημιουργείται 
έτσι μια ομάδα ελληνόπουλων με ξεχωριστά χαρακτηριστικά, δηλαδή η ομάδα των 
παιδιών που δεν είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν κάποιο μάθημα (θρησκευτικά); 
Και δεν υπάρχει έτσι μια ομάδα Ελλήνων πολιτών (θεολόγοι άλλης θρησκείας ή 
δόγματος) που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα του δασκάλου κι έτσι δεν 
έχουν τα ίδια δικαιώματα με των υπόλοιπων Ελλήνων πολιτών; Το πρόβλημα βέβαια 
λύνεται εύκολα αν αντικατασταθεί το μάθημα των θρησκευτικών με μάθημα 
θρησκειολογίας, όπως αναφέρθηκε (βλ. Είμαι Έλληνας), που θα είναι υποχρεωτικό στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και θα διδάσκεται από θεολόγους κάθε 
θρησκεύματος.  
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Όπως λέγαμε, η διατύπωση του σκοπού οφείλει να είναι συμβατή με τον ορισμό 
του Έλληνα. Ο ορισμός που πρότεινα υπονοεί ότι η ελληνικότητα δεν συμπληρώνεται με 
την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά απαιτεί και μια υποχρεωτική θητεία, στην οποίαν για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όλοι και όλες αναλαμβάνουν ρολους που τους 
ανατίθενται από το κράτος μας, χωρίς δικαίωμα να απαλλαγούν από αυτούς (φυσικά με 
ρητές εξαιρέσεις, όπως λόγοι υγείας, γονικότητας κλπ). Τέτοιοι ρόλοι δεν είναι 
απαραιτήτως ένοπλοι για όλους. Η θητεία μ΄ άλλα λόγια έχει, μεταξύ άλλων, και 
παιδευτικό χαρακτήρα. Σαν υποχρεωτική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Τονίσθηκε παραπάνω η ανάγκη για εκπαίδευση σε στάσεις, καθώς και σε αρχές 
και σε τέχνες εικαστικές και/ή μουσικές. Η χρησιμότητα τέτοιας εκπαίδευσης δεν είναι 
εύκολο να τεκμηριωθεί με λογικά επιχειρήματα. Έχει όμως αναφερθεί ότι, π.χ. η Τέχνη 
είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην συναισθηματική αρτίωση μιας κοινωνίας. 
Η απόκτηση αρχών επίσης, κυρίως διαμέσου των ανθρωπιστικών επιστημών, συμβάλλει 
στη διεύρυνση των δυνατών επιλογών του νοητού Εγώ, στην ανάπτυξη δηλαδή της 
ελευθερίας της βούλησης. Εξάλλου, καμιά άλλη εκπαίδευση δεν μπορεί να συμβάλλει 
τόσο, όσο η διαμόρφωση σωστών στάσεων στη μετέπειτα ποιότητα της ζωής των 
ατόμων, αλλά και της κοινωνίας. Στόχος είναι η ικανότητα των παιδιών για 
ενσυναίσθηση (δηλαδή να νιώθουν τα συναισθήματα των άλλων), για έλεγχο στην 
εκδήλωση των συναισθημάτων τους, για λεκτική έκφραση αυτών των συναισθημάτων,  
και για να μην υπερβαίνουν κάποια προδιαγεγραμμένα όρια στην συμπεριφορά τους62. 
Να σημειώσουμε ότι η εκπαίδευση σε φαινομενικά «άχρηστες» δραστηριότητες, όπως 
είναι οι «καλές» τέχνες, έχει πάντοτε χρησιμότητα, μόνο που είναι άγνωστο πότε αυτή θα 
φανεί.  Το μέτρο της χρησιμότητας διατυπώθηκε με ενάργεια από τον Περικλή: 
«Φιλοκαλοῦμεν μετ΄ εὐτελείας και φιλοσοφοῦμεν ἂνευ μαλακίας». Που σημαίνει πως 
ό,τι κάνομε  χωρίς πολυτέλεια (επειδή το θεωρούμε χρήσιμο), το κάνομε με φιλοκαλία. 
Και φιλοσοφούμε χωρίς αυτοϊκανοποίηση (αλλά για κάποιο θετικό σκοπό).  

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα στη δευτεροβάθμια (προαιρετική) εκπαίδευση 
(λύκειο) οφείλουν να είναι εμπλουτισμός προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις των 
γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα επιτρέπουν στον απόφοιτο να ασκήσει κάποιο 
επάγγελμα ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αδρή 
διαίρεση των αντικειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ήταν η κατεύθυνση των 
θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η πρώτη δίνει έμφαση στους 
νόμους της φύσης, φυσική, χημεία, βιολογία κλπ που αφορούν στη σχέση μεταξύ τους 
των στοιχείων που μας αποτελούν (κύτταρα, μόρια, άτομα κλπ). Η δεύτερη δίνει έμφαση 
στους νόμους των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ μας (ιστορία, κοινωνιολογία, πολιτική, 
οικονομία κλπ). Και η τρίτη στους νόμους που διέπουν τα στοιχεία που απαρτίζουν τον 
ίδιο τον άνθρωπο (ψυχολογία, υγιεινή, κλασική παιδεία κλπ). Γνώσεις που εξυπηρετούν 
όλες τις κατευθύνσεις οφείλουν να παρέχονται σε όλες τις κατευθύνσεις (μαθηματικά,  
λογική, χρήση υπολογιστών και πληροφορίας, ξένες γλώσσες κλπ). Σε όλες τις 
κατευθύνσεις ακόμη πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για άσκηση σωματική και για 
τέχνες, μουσικές και/ή εικαστικές, ιδιαίτερα σε όσους τυχαίνει να έχουν ταλέντο και 
θέληση. Ο απόφοιτος τέτοιου λυκείου είναι έτοιμος να εργασθεί.    
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Η μέση εκπαίδευση έχει σκοπό, λέω, να εξοπλίσει τους μαθητές με γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις που είναι αναγκαίες για να αναλάβουν ένα κοινό κοινωνικό ρόλο, 
να ασκήσουν ένα επάγγελμα που απαιτεί στοιχειώδη εξειδίκευση και να μετάσχουν 
ενεργητικά στην κοινωνία. Να μπορούν επίσης να κρίνουν ό,τι διαβάζουν ή ακούν και να 
εκφράζονται προφορικά και γραπτά με τρόπο σαφή και κατανοητό από τους άλλους. Το 
απολυτήριο του λυκείου είναι, θεωρώ, το κύριο τυπικό στοιχείο για να γίνει κάποιος 
δημόσιος υπάλληλος. Πρέπει επίσης να προετοιμάζει το μαθητή για να παρακολουθήσει 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με επιλογή αντίστοιχων μαθημάτων. 

Η διαφορά της τριτοβάθμιας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ποιοτική. 
Σκοπεύει όχι μόνο στη μετάδοση, αλλά και στην παραγωγή της γνώσης. Αυτή η διαφορά 
έξηγεί ως ένα βαθμό γιατί γίνεται πιο εύκολα ανεκτή η ιδιωτική παιδεία στη 
δευτεροβάθμια από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα χρειάζεται χρηματοδότηση. Ο 
χρηματοδότης αποκτά έτσι μια εξουσία πάνω στις γνώσεις που παράγονται και έτσι τις 
κατευθύνει. Το ζευγάρωμα παραγωγής και διάδοσης της γνώσης απαγορεύει στα ΑΕΙ να 
παράγουν απόρρητη γνώση. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ιατρική έρευνα που γίνεται 
και δημοσιεύεται με ιδιωτική χρηματοδότηση είναι πιο προκατειλημμένη από εκείνην με 
δημόσια χρηματοδότηση. Όπως αναφέρθηκε σε προηγουμενο κεφάλαιο  (βλ. Αισθητή 
Ελευθερία), η γνώση προσδίδει ισχύ στον κάτοχό της. Όταν αυτή η ισχύς είναι προσιτή 
σε λίγους και όχι σε όλους, προάγεται η ανισότητα και η κυριαρχία αυτών των λίγων 
πάνω στους πολλούς, προάγεται δηλαδή η υποβάθμιση της ελευθερίας της κοινωνίας. Τα 
δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντική άμυνα έναντι της 
κυριαρχίας των πλουσιότερων τάξεων διαμέσου της γνώσης. Οποιοσδήποτε (π.χ. 
υπουργείο άμυνας, επιχειρήσεις που υπάγονται στο υπουργείο υγείας, εμπορίου κλπ) 
μπορεί να διεξάγει απόρρητη έρευνα σε ερευνητικά ιδρύματα, όχι όμως στα ΑΕΙ.  

Το κράτος, ως ένα βαθμό μπορεί να ελέγχει τις μεταδιδόμενες γνώσεις, εφόσον 
κρατά για τον εαυτό του το δικαίωμα της αξιολόγησης των αποφοίτων ως προς την 
ικανότητά τους να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες του. Την έρευνα όμως δεν 
μπορεί να την ελέγχει (κι ούτε πρέπει). Από την άλλη, η κρατική εξουσία μπορεί επίσης 
να κατευθύνει την έρευνα μακριά από την αντικειμενική αλήθεια για σκοπούς που 
διευκολύνουν την πολιτική της, ιδιαίτερα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Π.χ. δόθηκε 
έμφαση στην έρευνα για τις κληρονομούμενες ιδιότητες στη ναζιστική Γερμανία, και 
αντίθετα για τις επίκτητες στη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Από κάθε δημόσια 
χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιχείρησης, ένα ποσοστό οφείλει να γίνεται υποχρεωτικά 
χορηγία για έρευνα και/ή καλλιτεχνική δημιουργια. Εξάλλου, η «δωρεάν» παιδεία 
προτιμώ να μη γίνεται με παροχή της εκπαίδευσης «τζάμπα», αλλά με υποτροφίες σε 
όλους τους φοιτητές. Θα πληρώνουν από αυτές για να καλύπτουν έξοδα εγγραφής, 
σπουδών, εξετάσεων, κλπ καθώς και τα βασικά έξοδα της διαβίωσής τους. Μ΄ αυτό τον 
τρόπο έχει το κράτος το δικαίωμα να απαιτεί από το φοιτητή να φοιτά (αλλιώς του κόβει 
την υποτροφία) και οι φοιτητές να τους παρέχεται εκπαίδευση από το ΑΕΙ (αλλιώς παύει 
να το πληρώνει). Θα πρότεινα μια συνταγματική ρύθμιση της χρηματοδότησης της 
παιδείας, αφού δεχόμαστε ότι η εθνική κληρονομιά μας είναι Γνώση και Τέχνη. 
Σκέφτομαι πως θα μπορούσε π.χ. το Σύνταγμα να προβλέπει ένα ελάχιστο ποσοστό του 
προϋπολογισμού να κατευθύνεται στην εκπαίδευση. 
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Επειδή ο κίνδυνος ολοκληρωτικού καθεστώτος, είναι πάντοτε ένα ενδεχόμενο, 
ιδιαίτερα με έμμεση μορφή, πρέπει να μην μπορεί να επηρεάσει την ανώτατη παιδεία. 
Ένας τρόπος επηρεασμού είναι η οργώνωση των φοιτητών, που όμως συχνά καταλήγει σε 
καταστροφικές ενέργειες στον τύπο του «όχι στην εντατικοποίηση της εκπαίδευσης, όχι 
στην αριστεία κοκ». Είναι φυσικό δηλαδή οι φοιτητές να παλεύουν για χαμήλωμα του 
πήχη μάλλον παρά για αύξηση των επιδόσεων πάνω από υψηλότερους πήχεις. Ο άλλος 
τρόπος είναι βέβαια η παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ. Η άμιλλα τότε των 
δημόσιων με τα ιδιωτικά ΑΕΙ μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εκπαίδευση. Αν 
επιτραπούν τα ιδιωτικά ΑΕΙ, θα πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα που αποκλείουν 
την οικονομία να παίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία τους. Εννοώ π.χ. ότι εξίσου, όπως 
και στα δημόσια, η παραγωγή γνώσης θα είναι συζευγμένη με τη διάδοσή της, ότι η 
παραγόμενη γνώση δεν θα είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ΑΕΙ κλπ. 
Επιπλέον, επειδή τα ιδιωτικά ΑΕΙ θα έχουν ενδεχομένως καλύτερη χρηματοδότηση από 
τα δημόσια, μπορεί και το προϊόν τους, οι επιστήμονες που δημιουργούν, να έχουν 
καλύτερες επιδόσεις, κι έτσι να εγκαθίσταται φαύλος κύκλος: Πλούσια παιδιά αντέχουν 
να πάνε σε καλύτερα εκπαιδευτήρια που δίνουν στα παιδιά πλουσιότερα εφόδια κοκ. 
Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα πρέπει να φροντίζει να μην υπάρχει εξαρχής σημαντική 
ανισότητα μεταξύ των πολιτών της με ποικίλα μέσα (βλ. Η Ανισότητα ως Κίνητρο). Για 
τους παραπάνω λόγους δεν είμαι απόλυτος στο να απαγορευθεί η λειτουργία ιδιωτικών 
ΑΕΙ, μολονότι έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Τα ιδιωτικά ΑΕΙ μπορούν να ασκούν 
κατάλληλη προπαγάνδα υπέρ των συμφερόντων του ιδιοκτήτη τους, αλλά από την άλλη, 
ιδίως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί το κράτος να διοχετεύει στους φοιτητές 
ολοκληρωτική, προκατειλημμένη παιδεία. Εξάλλου, η λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ 
μπορεί να δυσκολεύει περισσότερο και από τα δημόσια τη δημιουργία ολοκληρωτικών 
καθεστώτων ή, αν υπάρχουν τέτοια, η ύπαρξη των ιδιωτικών ΑΕΙ δυσκολεύει την 
εφαρμογή εκπαίδευσης και έρευνας στα ΑΕΙ κατευθυνόμενης από το κράτος, αν και 
μπρορεί να διευκολύνει την κατεύθυνσή τους από ιδιωτικά συμφέροντα. 

Με τις κάθε είδους πανελλήνιες εξετάσεις εισάγονται στα ΑΕΙ όχι τα πνευματικά 
ικανότερα παιδιά, αλλά εκείνα που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε 
καλύτερα φροντιστήρια. Τέτοιες εξετάσεις έχουν ικανοποιητική αντικειμενικότητα, αλλά 
προκρίνονται εκείνοι που έχουν αποθηκευμένες πολλές γνώσεις μάλλον, παρά εκείνοι 
που έχουν κρίση, που κανονικά απαιτείται για την παρακολουθηση ανώτατων σχολών. Η 
αξιολόγηση με βάση την κρίση και όχι την απομνημόνευση μπορεί να γίνει όταν οι 
εξετάσεις γίνονται με ανοιχτό βιβλίο. Για τα μαθηματικά, τη φυσική κλπ είναι απλό: 
ζητείται η λύση προβλημάτων και όχι η περιγραφή θεωρημάτων, νόμων κλπ. Για 
μαθήματα όπως η ιστορία ή η γεωγραφία κλπ τα θέματα που πρέπει να ζητούνται από τον 
αξιολογούμενο θα μπορούσαν να είναι στον τύπο: «περιγράψετε τις ομοιότητες και 
διαφορές μεταξύ της Αθηναϊκής και της 1ης Γαλλικής Δημοκρατίας». Με τη βοήθεια των 
βιβλίων του, αν δεν έχει μελετήσει το θέμα, στο δοσμένο χρόνο, είναι προφανές ότι ο 
ανέτοιμος υποψήφιος δεν μπορεί να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις που απαιτούν κρίση. 

Οι «πανελληνιες» (όπως κι αν αλλάζουν όνομα κατά διαστήματα) εξετάσεις με 
τους όρους που αναφέραμε αποτελούν ικανοποιητική ένδειξη για τις ικανότητες που έχει 
αποκτήσει ο απόφοιτος του λυκείου. Για την εισαγωγή όμως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την αξιολόγηση πρέπει να την κάνουν τα ίδια τα τριτοβάθμια ιδρύματα, που 
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αυτά γνωρίζουν τι προαπαιτείται για να γίνει παρακολούθηση των σπουδών τους. Ένα 
από τα απαραίτητα στοιχεία είναι φυσικά η επίδοσή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, 
αλλά όχι το μόνο. Τέτοιες επιδόσεις π.χ. έχουν ελάχιστη αξία για σχολές υδραυλικών, 
ηλεκτρολόγων, επιπλοποιών, κομμωτών κλπ. Από την άλλη, σωματικές μειονεξίες δεν 
φαίνονται με τις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ μπορεί να είναι απαγορευτικές για κάποιες 
σχολές. Σε κάποιο βαθμό εξάλλου, μπορούν να ισχύουν και κάποια κοινωνικά κριτήρια 
(π.χ. εντοπιότητα, συνυπηρέτηση με αδελφό κλπ). Είναι προφανές ότι για τα ΤΕΙ η 
επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις έχει σημαντικά μικρότερη σημασία για την 
αξιολόγηση του εισαγομένου. 

Μήπως όμως πρέπει να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
όσοι θέλουν; Τα τριτοβάθμια ιδρύματα μπορούν, με τη δομή που έχουν, να εκπαιδεύουν 
συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών. Επομένως πρέπει να γίνει διαλογή πριν από την 
εισαγωγή των φοιτητών. Εφόσον δεν γίνεται παράκαμψη της εισιτήριας αξιολόγησης, οι 
Σχολές και τα Τμήματα αναλαμβάνουν σιωπηρά την υποχρέωση να δώσουν πτυχίο 
πρακτικά σε όλους όσους εισήγαγαν, με ανοχή κάποιων καθυστερήσεων για εύλογους 
λόγους. Πέρα από αυτές τις καθυστερήσεις, παύει η υποτροφία του φοιτητή. Η φοιτητική 
ταυτότητα πρέπει να έχει σαφείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης και να ανανεώνεται 
τακτικά. Εναλλακτικά εγγράφονται στις τριτοβάθμιες σχολές όλοι όσοι θέλουν και η 
διαλογή γίνεται μεταξύ πρώτου και δεύτερου έτους. Τα μειονεκτήματα είναι κυρίως ότι, 
α) το πρώτο έτος μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το σύνολο των φοιτητών 
που εισαχθήκανε και, β) η διαλογή θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα σε μικρότερη 
ηλικία, με μεγαλύτερη δυνατότητα επαγγελματικής προσαρμογής του νέου που απέτυχε.  

Η εκπαίδευση στα ΤΕΙ θα πρέπει να γίνεται (ανάλογα και με την περίπτωση) 
στους χώρους εργασίας. Ο υδραυλικός να εκπαιδεύεται δίπλα στο μάστορά του, όπου 
γίνονται υδραυλικά έργα, ο μάγειρας σε μαγειρείο κλπ. Η σύνδεση των ΤΕΙ με την 
παροχή υπηρεσιών γίνεται έτσι πιο απαραίτητη από των ΑΕΙ. Κι εκείνων όμως θα ήταν 
απαραίτητη σε σημαντικό βαθμό. Αν θέλουμε να πιστοποιεί το πτυχίο ότι ο πτυχιούχος 
όχι μόνο έχει γνώσεις, αλλά και την ικανότητα να εκτελεί κάποιες επαγγελματικές 
πράξεις, θα πρέπει να τις έχει εκτελέσει αυτές, με την ευθύνη του εκπαιδευτή του στη 
διάρκεια της φοίτησής του. Ο φοιτητής της ιατρικής ήδη εκπαιδεύεται σε νοσοκομεία, 
αλλά και ο φοιτητής των μαθηματικών, της φυσικής, φιλολογίας κλπ να έχουν διδάξει σε 
γυμνάσιο ή λύκειο, αν θέλουν να γίνουν καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο 
φοιτητής της νομικής να έχει παραστεί σε δικαστήριο, κοντά σε δικηγόρο ή εισαγγελέα 
κλπ.  

Το πτυχίο των ΑΕΙ δεν είναι συνώνυμο με άδεια για άσκηση επαγγέλματος. Με 
την εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου, οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί σύλλογοι θα 
πρέπει να αξιολογούν τους πτυχιούχους και να δίνουν την αντίστοιχη επαγγελματική 
άδεια. Από μια τέτοια αξιολόγηση, κατάλληλα σχεδιασμένη, είναι ενδεχόμενο να 
μπορούν να αξιολογηθούν και τα αντίστοιχα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέτοια 
αξιολόγηση αναμένεται να αυξήσει την επιμέλεια των φοιτητών, αλλά και των 
διδασκόντων και ακόμη την υπευθυνότητα των επαγγελματικών συλλόγων. Το 
αντίστοιχο Υπουργείο εποπτεύει φυσικά αν, κατά την αξιολόγηση, εφαρμόζονται οι 
ισχύοντες κανονισμοί.  
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Οι διδάσκοντες στα ΑΕΙ, όπως και αν εκλέγονται, πρέπει να μπορούν να 
τεκμηριώσουν ότι έχουν γνώση της επιστήμης για την οποίαν θα είναι υπεύθυνοι και ότι 
έχουν την ικανότητα να εκπαιδεύουν και να κάνουν έρευνα πάνω σ΄ αυτή την επιστήμη ή 
τέχνη τους, όπως τεκμηριώνεται π.χ. από την κατοχή αντίστοιχου τίτλου διδάκτορα 
(doctor) ή μαΐστορα (master – μεταταπτυχιακό πτυχίο) από ανώτατο ίδρυμα. Τα ίδια σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να τεκμηριώνονται και από την όλη σταδιοδρομία του 
υποψήφιου διδάσκοντα, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι έχει τη γνώση και την πείρα, από 
έστω και ερασιτεχνική ενασχόληση, ότι είναι ικανός να εκτελέσει το αναμενόμενο από 
αυτόν έργο. Ο Παστέρ π.χ., χημικός, ισχυρίζομαι πως θα μπορούσε άριστα να είχε γίνει 
καθηγητής της ιατρικής σε κάποιο πανεπιστήμιο. Χωρίς πτυχίο ή διδακτορικό της 
ιατρικής! Κι ο Χατζηδάκης ή ο Θεόφιλος να είχαν γίνει καθηγητές μουσικής ή 
ζωγραφικής σε αντίστοιχη σχολή χωρίς να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή μάστερ. 

Πρέπει να πούμε, τέλος, και κάποια πράγματα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 
Η εκπαίδευση που παίρνομε δεν αφορά μόνο στη βελτίωση του νοητού Εγώ μας με την 
αποκτηση γνώσεων και στάσεων. Αφορά και στη βελτίωση του κοινωνικού Εγώ μας, με 
την απόκτηση ικανοτήτων για εργασία. Τα ΑΕΙ έχουν και τους δύο σκοπούς, με έμφαση 
στη βελτίωση του νοητού Εγώ. Η επαγγελματική εκπαίδευση, ωστόσο, έχει μεγαλύτερη 
πρακτική σημασία για την κοινωνία. Μετά τη λήψη του όποιου πτυχίου, η πρόοδος της 
Επιστήμης και της Τεχνογνωσίας γενικότερα είναι τόσο μεγάλη, που μέσα σε λιγότερα 
από 5 χρόνια οι απόφοιτοι υστερούν σε γνωστικές και πρακτικές ικανότητες, έστω και αν 
έχουν μεγαλύτερη πείρα. Εκτός αν υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Αυτή θεωρώ ότι 
ανήκει πλήρως στην ευθύνη του αντίστοιχου υπουργείου. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι 
αρκετά δομημένη. Μεγάλο μέρος της οφείλει να γίνεται στο χώρο της δουλειάς και όχι σε 
αίθουσες διδασκαλίας. Σε ένα νοσοκομείο, στο δικαστήριο, σε κάποιο γιαπί, σε ένα 
λύκειο (ως εκπαιδευτές) κλπ. Ακόμη μπορεί να μην είναι καθημερινή, αλλά π.χ. 1-3 
φορές την εβδομάδα, ώστε τις υπόλοιπες μέρες να μπορεί να εργάζεται και να αμείβεται ο 
εκπαιδευόμενος επαγγελματίας σε κάποια δουλειά. Μπορεί άνετα η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση να γίνεται εξίσου σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, χωρίς δέσμευση από 
τη συνταγματική επιταγή για δωρεάν παιδεία, μολονότι θα ήταν πολύ σημαντική η 
οικονομική συμμετοχή του κράτους, αλλά και του ιδιωτικού τομέα με κατάλληλες 
υποτροφίες.  

 

Λόγος, γλώσσα, γραφή 63. 

 Όπως λέγαμε (Αγγλική Truth), ο Λόγος είναι νοητός, μολονότι μεταφράσθηκε 
από ξένους σε καθαρά αισθητούς όρους. Τη μιλιά την εξωτερικεύομε με το στόμα και την 
αναπνοή μας και ακούμε με τα αυτιά μας, ενώ τη γραφή την εκφράζομε με το χέρι και 
διαβάζομε με τα μάτια μας. Η μιλιά υπάρχει από τότε που εμφανίσθηκε ο άνθρωπος στη 
γη· η γραφή είναι  σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Ο Λόγος είναι κοινός για όλους· η 
λέξη όμως ή η ομιλία ποικίλλουν από τον ένα λαό στον άλλον, ανάλογα με τη γλώσσα 
που μιλούν.  



236 
 

Τα στοιχειώδη μόρια του νοητού λόγου λέγονται έννοιες. Γίνονται αισθητές ως 
λέξεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντιστοιχία 1:1 μεταξύ λέξεων και εννοιών, ακόμη και στην 
ίδια γλώσσα, πολύ περισσότερο μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Το νόημα του λόγου 
γίνεται αισθητό ως πρόταση. Οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και φθόγγους. Οι 
φθόγγοι είναι το μικρότερο μέρος της γλώσσας. Οι συλλαβές προσδίδουν στον 
προφορικό λόγο το ρυθμό και τη μουσικότητά του. Κάποιες τονίζονται, προφέρονται 
δηλαδή πιο δυνατά, σε πιο υψηλή συχνότητα και διαρκούν κάπως περισσότερο από τις 
άλλες. Σ΄ αυτό το σημείο παρεμβαίνουν φυσιολογικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, 
δυσκολευόμαστε να προφέρουμε πάνω από δύο συνεχόμενες άτονες συλλαβές. Μια 
πολυσύλλαβη λέξη την προφέρομε με δευτερεύοντες τόνους. Τη λέξη 
«μολυβδοκοντυλοπελεκητή»,  γνωστό γλωσσοδέτη, για να την προφέρουμε, λέμε 
«μόλυβδο-κόντυλο-πέλεκη-τή». 

Ο γραπτός λόγος, η γραφή, μπορεί να αποδίδει το νοητό λόγο είτε άμεσα ή 
έμμεσα. Στον άμεσο τρόπο ανήκουν τα σύμβολα εννοιών, ιδεογράμματα, ιερογλυφικά, 
σύμβολα των μαθηματικών, της φυσικής, της μουσικής κλπ. Ο άμεσος γραπτός λόγος 
έχει ένα πλεονέκτημα: μπορεί να διαβαστεί και κατανοηθεί από οποιονδήποτε όποια 
γλώσσα κι αν μιλάει. Από την άλλη έχει ένα σοβαρό, μειονέκτημα: Καθώς οι έννοιες του 
σύγχρονου ανθρώπου ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια, θα 
χρειάζονταν ισάριθμα σύμβολα, πράγμα ακατόρθωτο για οποιονδήποτε. Κάποια στιγμή 
εμφανίζεται ο έμμεσος τρόπος γραφής. Συμβολίζει όχι το νοητό λόγο, αλλά τον 
προφορικό, που με τη σειρά του αντιστοιχεί στο νοητό. Τα στοιχεία της γραφής, τα 
αλφαβητικά γράμματα, δεν αντιστοιχούν σε έννοιες, αλλά σε φθόγγους. Για παράδειγμα, 
το ιδεογραφικό σύμβολο «4» σημαίνει για όλο τον κόσμο την έννοια της τετράδας. Εμείς 
οι Έλληνες όμως το λέμε «τέσσερα», οι Γάλλοι «κατρ», οι Άγγλοι «φόορ», οι Γερμανοί 
«φίιρ», οι Ιταλοί «κουάτρο», οι Τούρκοι «ντορτ» κοκ. Το σύμβολο «Μ» δεν σημαίνει 
τίποτε, αλλά προφέρεται από όλους το ίδιο: «Μ». 

Μυθολογικά, ο Προμηθέας ανακάλυψε τα γράμματα. Ο Κάδμος, γράφει ο 
Ηρόδοτος, έφερε το φοινικικό αλφάβητο στην Ελλάδα, όπου εμπλουτίσθηκε με 
φωνήεντα, κι αυτά επέτρεψαν να αποδοθεί γραπτά η ποίηση, μια κι αυτή στηρίζεται πολύ 
στον τονισμό του προφορικού λόγου και επομένως στα φωνήεντα. Η συμβολή του 
Προμηθέα και του τρωικού ήρωα Παλαμήδη συζητιέται. Οι πρόγονοί μας λοιπόν στην 
κλασική περίοδο με την Αττική διάλεκτο είχαν μια γραφή που απέδιδε κατά το δυνατόν 
πιστά τη γλώσσα, με αντιστοιχία: ένα γράμμα για κάθε φθόγγο και ένας φθόγγος για 
κάθε γράμμα. 

Οι Έλληνες έχομε κοινή γλώσσα, σε μια έκταση που, στην ακμή της έπιανε από 
τη Μεσόγειο ως τις Ινδίες για πάνω από 3500 χρόνια. Αυτή η γλώσσα, σα ζωντανός 
οργανισμός, δεν έμεινε ποτέ ίδια. Σταθερή μένει μια γλώσσα μόνον όταν είναι πεθαμένη, 
σαν τα λατινικά. Οι ενεργοί λαοί παράγουν διαρκώς νέες έννοιες, στις οποίες δίνουν 
όνομα σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Παλιά ήταν η Ελληνική, σήμερα η Αγγλική. Για 
αιώνες και χιλιετίες υπήρχε μια διαμάχη αν πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε και να 
γράφουμε με τον τρόπο των Ελλήνων στην ακμή του πολιτισμού τους, ή όπως 
εξελισσόταν με τον τρόπο που μας μάθαινε να μιλάμε η μάνα μας. Μετά τον Αλέξανδρο, 
η Ελληνική έγινε η διεθνής γλώσσα. Όλος ο τότε γνωστός κόσμος μιλούσε (κακά) 
Ελληνικά, όπως σήμερα η ευρύτερα ομιλούμενη γλώσσα είναι τα (κακά) Αγγλικά. Εκείνη 
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την εποχή, ενώ η γλώσσα εξακολούθησε να εξελίσσεται, άρχισε βαθμιαία η διάσταση 
ανάμεσα σε γλώσσα και γραφή. Η γραφή χειραφετήθηκε, αυτονομήθηκε και 
εξακολουθούσε να μένει πιστή, σχεδόν απολιθωμένη, στη δική της παράδοση, που είχε 
πάψει να ταυτίζεται με την τρέχουσα γλώσσα. Οι λόγιοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη 
γραφή σε σταθερή σχέση με εκείνη που συνδεόταν με τον προφορικό λόγο όχι των 
συγχρόνων, αλλά των προγόνων τους, για να μαθαίνουν οι αγράμματοι πώς να μιλούν 
«σωστά». Μάταιος κόπος. Οι αγράμματοι, οι πολλοί, έτσι κι αλλιώς δεν ήξεραν να 
διαβάζουν για να μάθουν από τα γραπτά κείμενα πώς έπρεπε να μιλούν. Η γλώσσα των 
προγόνων είχε εξελιχθεί στην κοινή Ελληνική. Αυτή ήταν η γλώσσα που μάθαιναν τα 
παιδιά από τη μάνα τους και από τα παιδιά της γειτονιάς. Για 24 περίπου αιώνες χάθηκε 
το κύριο πλεονέκτημα της Ελληνικής γλώσσας, η σχεδόν ιδανική αντιστοιχία της με τη 
γραφή της. Μ΄ αυτή την εξέλιξη δημιουργήθηκαν δύο προβλήματα. Μέσα στα 3500 
χρόνια της παράδοσής μας, η ζωντανή γλώσσα μας διαρκώς εξελισσόταν. Πώς θα ήταν 
κάθε φορά; Σαν εκείνην που μιλιόταν τώρα ή σαν εκείνη των προγόνων; Και ποιων 
προγόνων; Του Ομήρου, της αττικής περιόδου, άλλης νεώτερης κλπ. Αυτό ήταν το ένα 
πρόβλημα. Και το δεύτερο, πώς θα έπρεπε να γράφουμε τη γλώσσα μας; Διατηρώντας 
την αρχή της κλασικής περιόδου «ένα γράμμα για κάθε φθόγγο και ένας φθόγγος για 
κάθε γράμμα» ή διατηρώντας την απολιθωμένη ορθογραφία που ταίριαζε με τη γλώσσα 
των προγόνων, αλλά όχι με την εκάστοτε ομιλούμενη; Η γλώσσα που μεταδιδόταν με τη 
γραπτή παράδοση και μάθαιναν όσα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο κατέληξε στη λεγόμενη 
καθαρεύουσα˙ η γλώσσα που μεταδιδόταν με την προφορική παράδοση κατέληξε στη 
δημοτική.   

 
Πήγε ν΄ αγοράσει αβγά. 
-Παρακαλώ, να είναι φρέσκα, σαν κι εκείνα που αγόρασα τον περασμένο μήνα. 
-Μην ανησυχείτε καθόλου. Έχω ακριβώς από τα ίδια! 

Να σημειώσουμε ότι η γνήσια προφορική παράδοση της γλώσσας μας που 
μαθαίναμε από τη μάνα μας, όπως καταγράφηκε στα δημοτικά τραγούδια είναι οι 
ντοπιολαλιές. Το γεγονός ότι αυτές έχουν τόση ομοιότητα μεταξύ τους και με την αρχαία 
γλώσσα όση είχαν και οι πολυπληθείς αρχαίες διάλεκτοι μεταξύ τους και μεταφέρθηκαν 
αβίαστα ως σήμερα είναι η κυριότερη ένδειξη της συνέχειάς μας από τους αρχαίους 
Έλληνες. Η καθαρεύουσα και η καθιερωμένη πια δημοτική είναι τεχνητές γλώσσες, αν 
και η δημοτική αποτελεί ικανοποιητικό συμβιβασμό μεταξύ των ποικίλων ντοπιολαλιών. 
Ως τεχνητές γλώσσες που τις μάθαιναν από το δάσκαλο όσοι μπορούσαν να τον 
πληρώσουν, δεν αποδεικνύουν την καταγωγή μας.  

Η μετάβαση από την καθαρεύουσα στη δημοτική ως επίσημη γλώσσα, στηρίχθηκε 
κυρίως στους αγώνες που είχαν προηγηθεί επί αιώνες μεταξύ του ομιλούμενου και του 
γραπτού λόγου. Πρωτογενής έρευνα ήταν πιο σπάνια, όπως π.χ. η καταγραφή των 
δημοτικών τραγουδιών από τον Νικόλαο Πολίτη. Ένα ερώτημα που απασχολούσε τότε 
ήταν: η δημοτική, που είχε επικρατήσει στη λογοτεχνία, μπορούσε να υπηρετήσει και τον 
επιστημονικό, πολιτικό και λοιπό λόγο; Έγινε μια έρευνα64.  Μελετήθηκαν 5 ζεύγη 
κειμένων (ιατρικό, πολιτικό, ιστορικό, πεζό λογοτεχνικό και ποιητικό) των 2000 λέξεων 
περίπου καθένα, με ένα μέλος του ζεύγους στην καθαρεύουσα, ένα στη δημοτική. Σε 
κάθε ζεύγος η δημοτική, με προφορική κυρίως παράδοση, είχε πολύ σημαντικά 
βραχύτερες λέξεις και προτάσεις με επικράτηση των ρημάτων, ενώ στην καθαρεύουσα, 
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με γραπτή κυρίως παράδοση, επικρατούσαν οι προθέσεις. Τα ιατρικά κείμενα είχαν 
χαρακτηριστικά  καθαρεύουσας (μήκος λέξεων και προτάχεων, κατανομή μερών του 
λόγου), ενώ ακολουθούσαν στη σειρά τα πολιτικά, ιστορικά, πεζά και ποιητικά κείμενα, 
με χαρακτηριστικά δημοτικής. Όσο μακρότερες λέξεις χρησιμοποιούσε ένα κείμενο, τόσο 
περισσότερο διέφερε η σύνταξή του από των δημοτικών τραγουδιών. Συμπερασματικά, η 
φυσιολογία των εκφραστικών μας οργάνων επιβάλλει περιορισμούς. Δεν μπορούμε να 
προφέρουμε πάνω από 2 συνεχόμενες άτονες συλλαβές ούτε μακρές προτάσεις, επειδή 
δεν επαρκεί  η αναπνοή μας. Τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν προφανώς στη γραφή.  

Όπως φαίνεται πια, η δημοτική μπορεί να εκφράζει τον επιστημονικό λόγο όσο 
και η καθαρεύουσα, αλλά περιορίσθηκε το λεξιλόγιο των νεοελλήνων, ενώ οι νέοι δεν 
μπορούν να απολαύσουν κείμενα της καθαρεύουσας και, πολύ περισσότερο, της 
αρχαιότερης γραμματείας μας. Η καθιέρωση της δημοτικής ίσως να μην κατέστησε πιο 
κατανοητά τα επιστημονικά κλπ κείμενα. «Αι διαρθρωτικαί αλλαγαί» είναι το ίδιο 
δυσνόητες όσο και «οι διαρθρωτικές αλλαγές». Η έκφραση του λόγου όμως με το να 
πεθαρχεί σε όλα τα επίπεδα, στον καθημερινό και στον λογοτεχνικό και στον επίσημο και 
στον επιστημονικό λόγο, στους ίδιους γλωσσικούς νόμους επιτρέπει πιο άνετη στροφή 
της προσοχής προς το τι έχει κάποιος να πει μάλλον, παρά στο πώς να το πει. Η 
καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας έχει σημασία όχι τόσο ως προς το δέκτη 
της (κατανόηση), αλλά ως προς τον πομπό της (έκφραση). Για όλα αυτά όμως δεν 
γνωρίζω να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση με πρωτογενή έρευνα και αντικειμενικές 
μετρήσεις. Φυσικά, στο μεταξύ επεκτείνεται το λεξιλόγιό μας κυρίως με ξενόφερτες 
λέξεις, με ρυθμό μάλιστα που δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν στο Ελληνικό 
τυπικό. Τα ντιζάιν που παράγονται στα ατελιέ αυτή τη σαιζόν είναι πολύ ιν.  

Το πρόβλημα της διγλωσσίας (καλύτερα διμορφίας) μάς ταλαιπώρησε για 
πολλούς αιώνες. Παράλληλα αυξανόταν η διάσταση μεταξύ προφορικού και γραπτού 
λόγου. Και η γλώσσα έχασε το σοβαρό πλεονέκτημά της αντιστοιχίας ενός φθόγγου για 
κάθε γράμμα και ενός γράμματος για κάθε φθόγγο. Ωστόσο, «ο μόνος λόγος ύπαρξης 
της γραφής είναι να παραστήσει τη γλώσσα», λέει ο διάσημος Ελβετός γλωσσολόγος F. 
Saussure. Γλώσσα χωρίς γραφή υπάρχει. Γραφή χωρίς γλώσσα είναι αδιανόητη. Η 
διμορφία της γλώσσας μας αντιμετωπίσθηκε σαν κατάρα, ενώ, με τον κατάλληλο 
χειρισμό, θα μπορούσε να είναι ευλογία. Η αντιπαράθεση έφθασε στα άκρα. Γνήσια 
διγλωσσία έχουν οι Άγγλοι. Η γλώσσα τους είναι ένα υβρίδιο που προήλθε από τη 
γερμανογενή γλώσσα που μιλούσαν οι ντόπιοι, φτωχοί, υπόδουλοι, Αγγλοσάξονες και 
από τη γαλλογενή που μιλούσαν οι κατακτητές, πλούσιοι, Νορμανδοί. Αυτό έδωσε στη 
γλώσσα που προέκυψε σοβαρά πλεονεκτήματα. Κάθε έννοια αντιστοιχεί σε δύο λέξεις, 
μια γαλλογενή και μια γερμανογενή, που έχουν σχεδόν την ίδια σημασία. Έτσι to present 
a gift (χαρίζω δώρο) είναι το ίδιο με το to give a present (δωρίζω χάρισμα). Μ΄ αυτό τον 
τρόπο μπορούν εύκολα να αποφεύγουν την ανιαρή παλιλλογία, που εστιάζει την προσοχή 
στην επαναλαμβανόμενη λέξη μάλλον παρά στο νόημα, που βρίσκεται «στο κενό μεταξύ 
των λέξεων», όπως γράφει ο φιλόσοφος, λιποτάκτης από τη λεγεώνα των ξένων, Γ. 
Μανιάτης. Η σημασία όμως των δύο λέξεων δεν είναι ακριβώς ίδια. Η γαλλογενής λέξη 
χρησιμοποιούνταν κυρίως από τους πλουσίους, ενώ η γερμανογενής από τους φτωχούς. Ο 
χοίρος, όσο τον έβοσκαν οι φτωχοί, λεγόταν pig (γουρούνι)∙ όταν τον έτρωγαν όμως οι 
πλούσιοι στο τραπέζι τους λεγόταν pork (χοιρινό). Αντ΄ αυτού, οι δύο όψεις της 
σύγχρονης Ελληνικής, η «δημοτική» και η «καθαρεύουσα», ωθήθηκαν από μια κυρίως 
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ταξική αντιπαράθεση, σε μια ανταγωνιστική σχέση: ή η μια ή η άλλη. Μετά από 
μακροχρόνια καταδίωξη, η δημοτική επικράτησε και η καθαρεύουσα εξαφανίσθηκε, μαζί 
με τη διδασκαλία των Αρχαίων (για ένα διάστημα τουλάχιστον). Και τώρα πώς μπορεί ο 
νέος να διαβάζει και να απολαμβάνει τον Παπαδιαμάντη; Και πώς να γευθεί τον Κάλβο ή 
τον Καβάφη; Σε μετάφραση; Μα μεταφράζεται η ποίηση, με τα τόσα μουσικά στοιχεία 
της; Κι ακόμη, πώς θα απολαύσει τον ύμνο της Αγάπης του Παύλου; Για να μην πω και 
τον κομμό, το θρήνο, της Αντιγόνης; Για όλα αυτά είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη να 
ενταθεί η διδασκαλία της ανάγνωσης και κατανόησης της γραμματείας μας (από τη 
σύγχρονη καθαρεύουσα και δημοτική ως την Ομηρική διάλεκτο), ήδη από τις πρώτες 
τάξεις της υποχρεωτικής παιδείας, έστω και αν τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν τη 
σύγχρονη μητρική τους γλώσσα με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Τέτοια εκπαίδευση 
στοχεύει στο να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο και την εκφραστική ευχέρεια των σύγχρονων 
Ελλήνων, όχι να τους μάθει να γράφουν όπως οι πρόγονοί μας.  

Σε μιαν άλλη μελέτη (αδημοσίευτη) με την κ. Παρασκευή Τσούνα  δόθηκαν σε 10 
άτομα 31-81 ετών με ≥12ετή εκπαίδευση 2 κείμενα εφημερίδας (452 και 552 λέξεων το 
καθένα), σε «φωνητική» και ιστορική γραφή. «Φωνητική», νοείται εδώ μια γραφή με, 
κατά το δυνατό, αντιστοιχία φθόγγων:γράμματα 1:1 . Στη συνέχεια έγινε υπαγόρευση 
κειμένου 236 λέξεων. Τα αποτελέσματα μάλλον δεν αναμένονταν. Σε όλα τα άτομα η 
διάρκεια της ανάγνωσης ήταν πολύ μακρότερη με τη φωνητική παρά με την ιστορική 
γραφή. Η κατανόηση του κειμένου όμως ήταν ίδια με τα δύο είδη γραφής. Τέλος, κανένα 
από τα 10 άτομα δεν μπόρεσε να γράψει χωρίς ορθογραφικό λάθος. Είμαστε η μόνη 
χώρα στον «πολιτισμένο» κόσμο όπου σχεδόν το σύνολο του λαού της, αδυνατεί να 
γράψει ορθά τη μητρική του γλώσσα. Ντροπή! Με τη φωνητική γραφή οι απόφοιτοι της 
πρώτης δημοτικού θα μαθαίνουν να γράφουν «ορθά» τη μητρική τους γλώσσα. Και οι 
ενήλικοι γράφοντας θα επικεντρώνονται στο νόημα των λόγων τους χωρίς να διασπάται η 
προσοχή τους στην ορθογραφία. Ωστόσο, οι ενήλικες καθυστερούμε να αναγνώσουμε την 
ανοίκεια γραφή.  

Όταν ήμουν νέος είχαμε 24 τρόπους, για να γράφουμε τους φθόγγους «α» και 
«ά»: (α, ἀ, ἁ, ᾳ, ᾀ, ᾁ, ά, ὰ, ᾶ, ἄ, ἂ, ἆ, ἅ, ἃ, ἇ, ᾴ, ᾲ, ᾷ, ᾄ, ᾂ, ᾆ, ᾅ, ᾃ, ᾇ). Πριν από 3 
δεκαετίες περίπου απλοποιήθηκε η γραφή ως προς τα άχρηστα στολίδια της, (πολλαπλούς 
τόνους, πνεύματα και υπογεγραμμένες), που, όμως για κάποιους ομόρφαιναν την εικόνα 
του κειμένου. Έμειναν 15 τρόποι (12 μετά την κατάργηση της υπογεγραμμένης) για να 
γράφονται 5 φωνήεντα (Α, ᾼ, Ε, ΑΙ, Η, ῌ, Ι, Υ, ΕΙ, ΟΙ, ΥΙ, Ο, Ω, ῼ, ΟΥ για τα Α, Ε, Ι, 
Ο, ΟΥ). Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: Μήπως, για να πάψουμε να είμαστε 
ανορθόγραφοι, θα έπρεπε να καθιερώσουμε κάποιο είδος φωνητικής γραφής, όπως οι 
πρόγονοί μας, δηλαδή μια γραφή που θα στηριζόταν στην αρχή: «ένα γράμμα για κάθε 
φθόγγο και ένας φθόγγος για κάθε γράμμα»; Μήπως έτσι θα ξαναβρούμε την άκρη του 
κομμένου νήματος σε άλλον ένα πολύ σπουδαίο τομέα; Πριν σπεύσουμε να 
απαντήσουμε ναι ή όχι, καλό είναι να σκεφθούμε.  

Συνέβαλε στην επικράτησή της γλώσσας μας παλιά το ταίριασμά της με τη γραφή; 
ή μήπως αυτή η επικράτηση ήταν απλά αποτέλεσμα της κυριαρχίας των Αλεξανδρινών; 
Σήμερα κυριαρχεί η Αγγλική γλώσσα διεθνώς, αν και είναι εξαιρετικά παράλογη 
(πολλαπλοί φθόγγοι για κάθε γράμμα και πολλαπλά γράμματα για κάθε φθόγγο). Η 
κυριαρχία της οφείλεται προφανώς στο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία δυο διαδοχικές 
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κοσμοκρατορίες έχουν την ίδια γλώσσα. Ωστόσο, η επικυριαρχία των Ελλήνων σε όλο το 
γνωστό τότε κόσμο στους Ελληνιστικούς χρόνους δεν δικαιολογεί μόνη της τούτο: τη 
διαχρονική πολύ σημαντική παρουσία του Ελληνικού λεξιλογίου σ΄ όλες τις συγχρονες 
γλώσσες.  

Με τη φωνητική γραφή, ακόμη και απόφοιτοι της 1ης δημοτικού θα γράφουν 
σωστά. Είδαμε ότι η πλειονότητα των ενηλίκων γράφομε ανορθόγραφα. Ε, και; Γιατί 
είναι ντροπή αυτό;  

Η παραδοσιακή γραφή είναι ο μοναδικός υπαινιγμός που έχομε για το πώς 
μιλούσαν οι πρόγονοί μας τότε την κοινή εξελισσόμενη γλώσσα μας. Αν η γνώση της 
περιοριστεί στους ειδικούς, μήπως είναι ενδεχόμενο να βλάψει τη γλώσσα μας; Τι θα πει 
όμως «βλάβη της γλώσσας μας»; Άλλο γλώσσα, άλλο γραφή. Η φωνητική γραφή δεν 
επηρεάζει τη γλώσσα. Κι ο τρόπος που μιλούσαν οι πρόγονοί μας έχει οριστικά χαθεί, 
αφού δεν είχε ανακαλυφθεί τότε το γραμμόφωνο. 

Η παραδοσιακή γραφή στη νέα γλώσσα βοηθά στη γνώση της ετυμολογίας των 
λέξεων. Η ετυμολογία απαιτεί γνώση της αρχαίας γλώσσας και των ειδικών κανόνων της. 
Ήδη προτάθηκε να ενταθεί η διδασκαλία της παραδοσιακής γλώσσας (όχι η γραφή της). 
Εξάλλου, ετυμολογικά, η «είδηση» έγινε με «ει» από το «οίδα» που είναι με «οι» και το 
«εσιτήριο» έγινε με «ι» από το «είμι», που γράφεται με «ει». Γιατί και το «αίμα» να μη 
γράφεται με «ε» («έμα»), με μετατροπή του «αι» σε «ε», όταν άρχισε να προφέρεται το 
«αι» ως «ε»; Οι πρόγονοί μας όταν το «ποιέομεν» άρχισαν να το προφέρουν «ποιούμεν» 
το έγραψαν «ποιοῦμεν».  

Ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί στο σχολείο με την εφαρμογή της φωνητικής 
γραφής στη σύγχρονη γλώσσα επαρκεί πιθανώς για να εντατικοποιηθεί η διδασκαλία της 
αρχαίας. Είναι όμως δυνατή η διδασκαλία της κατανόησης των αρχαίων κειμένων στη 
γραφή που γράφηκαν, όταν ο μαθητής μαθαίνει να γράφει τη σύγχρονη γλώσσα με 
φωνητική γραφή; Απαιτείται πειραματική έρευνα για να δοθεί αξιόπιστη απάντηση.  

Το ειδικό σύστημα της φωνητικής γραφής δεν είναι το σημαντικό. Αρκεί να ισχύει 
η αρχή που εκτέθηκε επανειλημμένα: «Ένα γράμμα για κάθε φθόγγο και ένας φθόγγος 
για κάθε γράμμα». Υπάρχουν παραλλαγές. Π.χ. θα μπορούσαν να προστεθούν κάποια 
γράμματα του λατινικού αλφαβήτου για φθόγγους μας που δεν έχουν ειδικά γράμματα, 
όπως τα b, g, d. Αντίθετα, η αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου με το λατινικό 
ενδέχεται να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στη γλώσσα, αφού π.χ. το λατινικό αλφάβητο 
δεν διαθέτει γράμματα για φθόγγους όπως οι «γ», «δ», «θ» «χ» κλπ. Τα «greeklish», που 
προέκυψαν αυτόματα, καθώς πολλοί υπολογιστές δεν διαθέτουν ελληνικό αλφάβητο (ή οι 
χρήστες τους δεν γνωρίζουν πώς να το «κατεβάσουν») χρησιμοποιούν τους χαρακτήρες 
του λατινικού αλφαβήτου με την ιστορική ορθογραφία, γράφοντας π.χ. το «ω» ως «w», 
το «θ» ως «8» ή γράφοντας «deixnw» και εννοώντας «δείχνω». Παράλογη λύση που, 
αυτή, ναι, μπορεί να βλάψει τη γλώσσα μας, καθώς θα παρακινήσει κάποιους με 
μισοξεχασμένη γλώσσα να λένε όταν μιλάνε «ντίξνου», αντί «δίχνο».  

Με την καθιέρωση φωνητικής γραφής προσδοκάται ότι κάθε γραφέας θα 
εστιάζεται στο πώς να διατυπώσει γραπτά το λόγο του, αντί να διασπάται η προσοχή του 
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στο πώς να γράψει μια λέξη: «Αβγό» με βήτα ή «Αυγό» με ύψιλον; «Κτίριο» με γιώτα 
από το κτίζω ή «κτήριο» με ήτα από το ευκτήριο; «Νεώτερος ή νεότερος; 
«Νεωτερισμός» ή «νεοτερισμός»; Είναι όμως σωστές τέτοιες προσδοκίες; Χρειάζεται 
έρευνα για να αποδειχθούν.  

Η ευκολία να γράφεται η γλώσσα μας με φωνητική γραφή αναμένεται να 
βοηθήσει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στο μέγα πλήθος των μεταναστών που 
εισβάλλουν στη χώρα μας και τη διατήρησή της στα εκατομμύρια των ομογενών 
Ελλήνων που ζουν σε όλες τις Ηπείρους και με το χρόνο αφελληνίζονται. Θα βοηθήσει 
όμως πραγματικά; Απαιτείται πάλι κατάλληλη πρωτογενής έρευνα.  

Η αντίδραση στην απλοποίηση της γραφής οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας 
είναι η δυσχέρεια (βραδύτητα) των εγγραμμάτων στην ανάγνωσή της, όπως δείχθηκε. 
Τέτοια δεν αναμένεται να υπάρχει στα παιδιά που μαθαίνουν εξαρχής να διαβάζουν και 
γράφουν με τη φωνητική γραφή. Ο άλλος λόγος είναι αισθητικός. Η παραδοσιακή γραφή 
έχει «στολίδια». Το εκφέρει γλαφυρά ο Οδυσσέας Ελύτης, ίσως και επειδή όχι μόνο 
έγραφε ποίηση, αλλά και ζωγράφιζε. «Ἡ πολυαιώνια παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ πάνω 
στἀ δῶθε ἢ ἐκεῖθε τοῦ Aἰγαίου χώματα ἒφτασε νἀ καθιερώσει μιὰν ὀρθογραφία, ὃπου 
τὸ κάθε ὠμέγα, τὸ κάθε ὓψιλον, ἡ κάθε ὀξεῖα, ἡ κάθε ὑπογεγραμμένη δὲν εἶναι παρὰ 
ἓνας κολπίσκος, μιἀ κατωφέρεια, μιἀ κάθετη βράχου πάνω σὲ μιἀ καμπύλη πρύμνας 
πλεούμενου, κυματιστοί ἀμπελῶνες, ὐπέρθυρα ἐκκλησιών…». Ο γλωσσολόγος Σ. 
Μοσχονάς65  σχολιάζει σχετικά: «Τι μπορεί ν’ αντιτάξει κανείς σε τέτοιες απόψεις; 
Τίποτα. Αν ο συνομιλητής σου θεωρεί την περισπωμένη «υπέρθυρο εκκλησίας» και το 
ύψιλον «κολπίσκο», τι μπορείς να επικαλεστείς για να τον πείσεις — και να τον πείσεις 
για τι; Η ισχύς του «επιχειρήματος» του Ελύτη βρίσκεται αλλού και μένει, φοβούμαι, 
ανεπηρέαστη από «λογικά», επιστημονικά αντεπιχειρήματα. Η διατύπωση του ποιητή 
είναι ισχυρή ακριβώς επειδή δεν αποτελεί επιχείρημα. Αντλεί τη δύναμη της όχι από τη 
λογική αλλά από τις ποιητικές εικόνες που επικαλείται. Αντλεί επίσης τη δύναμή της 
από την ομοθυμία όσων αποδέχονται αυτές τις ποιητικές μεταφορές σε σχέση με τη 
γραμματική και την ορθογραφία. Και βέβαια, εμμέσως, αντλεί τη δύναμή της από το 
γεγονός ότι τις απόψεις αυτές τις εκφράζει ο ίδιος ο Ελύτης, ένα καταξιωμένο και 
«απρόσβλητο» μέλος της πνευματικής μας ελίτ.»  

Για την κατανόηση του φωνητικού κειμένου και την ετυμολογία μιλήσαμε ήδη. 
Άλλο επιχείρημα λέει: Γιατί να υιοθετήσουμε εμείς φωνητική γραφή, όταν π.χ. οι Άγγλοι, 
με αποδεδειγμένα διαδεδομένη γλώσσα δεν την έχουν. Αλλά, γιατί να πάρουμε ως 
πρότυπο την Αγγλική και όχι την Ιταλική ή την Ισπανική ή τη Λατινική ή, ακόμη 
καλύτερα, την αρχαία Ελληνική, όπου ισχύει η ιδανική αρχή: «ένας φθόγγος για κάθε 
γράμμα και ένα γράμμα για κάθε φθόγγο»; Η Αγγλική παρεμπιπτόντως έχει 55 φθόγγους 
τουλάχιστον, που θα σήμαινε να προσθέσει άλλα 29 γράμματα στο αλφάβητό της. Έλεος!  
Η υιοθέτηση της αρχής αντιστοιχίας γλώσσας με γραφή θα μπορούσε να ικανοποιηθεί αν 
αρχίζαμε να προφέρουμε το «παιδί» «παϊδί» ή να γράφουμε το «παιδί» ως «πεδί» με 
έψιλον. Η πρώτη λύση θα σήμαινε εξορισμού αλλαγή της γλώσσας μας. Μένει η δεύτερη. 

Ο πιο συνηθισμένος λόγος που αντιδρούν οι περισσότεροι ενστικτωδώς στην 
απλοποίηση της γλώσσας ή της γραφής της οφείλεται ίσως σε σύγχυση, συναίσθημα, 
προκατάληψη. Χαρακτηριστική είναι η ρήση του «γνωστού μισέλληνα» Κίσσιγκερ το 
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1997:  «Ο δυσκολοκυβέρνητος λαός μας θα πληγεί ουσιαστικά αν του πλήξουν τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα». Η ρήση είναι 
βασικά σωστή, με τις εξής 3 παρατηρήσεις: Η απλοποίηση της γραφής δεν θίγει τη 
γλώσσα. Αντίθετα, την ενισχύει, καθώς ξανα-αποκτά η γλώσσα ένα πιστό θεράποντα. Η 
θρησκεία είναι βέβαια στοιχείο της ταυτότητάς μας. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν 
πολλοί  Έλληνες που είναι καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, ισραηλίτες κλπ, ενώ εκατοντάδες 
εκατομμύρια χριστιανών ορθοδόξων δεν είναι Έλληνες, αλλά π.χ. Σλάβοι. Τέλος, ο 
Κίσσιγκερ δεν έκανε ποτέ τέτοια δήλωση!66 Ιδίως σε θέματα εθνικά υπαρξιακά, όπως 
είναι η γλώσσα, επικρατούν συχνά συναισθηματικά, αλλά ατεκμηρίωτα επιχειρήματα. 
Όπως το διατύπωσε ο Γιάννης  Πατίλης (προσωπική επικοινωνία), «τὰ ἐπιχειρήματα 
ὑπὲρ ἑνὸς τρόπου γραφῆς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι "ἐπιστημονικά". Εἶναι καὶ πρέπει νὰ 
μένουν ψυχοσυναισθηματικὰ». Είναι ίδια στάση με εκείνη του Ο. Ελύτη. Αναντίρρητη, 
κατανοητή και σεβαστή στάση, παρόμοια με εκείνην για την οποίαν οι Άγγλοι εμμένουν 
στις ίντσες, γυάρδες, λίμπρες, ουγγιές, βαθμούς Fahrenheit κλπ, ακόμη και μετά την 
επισημοποίηση του δεκαδικού συστήματος: Έρωτας!  

Η πρόταση για υιοθέτηση φωνητικής γραφής είχε γίνει στο 19ο αιώνα από 
διαφόρους, όπως ο Φιλήντας, ο Βηλαράς κ.ά. Κάπως έτσι έγραφε κι ο αγράμματος (;) 
εθνικός ποιητής μας (εικ 22). Τελευταία έγινε ανάλογη πρόταση από τον Κύπριο τέως 
ευρωβουλευτή Μ. Ματσάκη, που την έκανε ευρέως γνωστή στην Ελλάδα η Έλενα 
Ακρίτα με το γνωστό καυστικό χιουμοριστικό τρόπο της.  

 

 

 

 

Εικόνα 22 Φωτοτυπία χειρογράφου του Δ. Σολωμού 
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Τελειώνοντας και για να δείξω τι σημαίνει φωνητική γραφή: Ιπάρχι πρόβλιμα με 
τι γλόσα κε τι γραφί μας. Ι εμφάνισι τον greeklish εκσικονίζι τι σχεδόν επίγουσα ανάγκι 
για κάπχια παρέμβασι. Αν δεν υπάρχι πρόβλιμα, ας μι διαμαρτιρόμαστε για τα «άθλια» 
Ελινικά στιν τιλεόρασι, στις εφιμερίδες, στο διαδίκτιο κε στους δρόμους. Ι επιστροφί 
στους κανόνες που ίσχιαν στις αρχές του περασμένου εόνα δεν λίνι το πρόβλιμα. Αν ίχε 
λιθί τότε, δεν θα ιπίρχε σίμερα. Ι λίσι, ιποστιρίζο, ίνε να κσαναβρούμε τιν άκρι του 
κομένου νίματος, να επανέλθουμε στις αρχές που χάρακσαν ι πρόγονί μας, στι γραφί 
όπος κε σε τόσα άλα, όχι βέβεα να τους μιμιθούμε, αφού ι σινθίκες έχουν αλάκσι. Κι 
αφτό σιμένι να αρχίσουμε να κσαναγράφουμε, όπος εκίνι, με βάσι τον κανόνα: ένα γράμα 
για κάθε φθόγγο, ένας φθόγγος για κάθε γράμα. Ι λίσι που σιζιτίθικε εδό δεν ίνε ι μόνι κε 
δεν πρέπι να θεοριθί ος προτροπί για κάπχιου ίδους απόφασι, αλά για σοβαρί, οστόσο 
επίγουσα, έρεβνα πάνο στο θέμα. Σκοπός ίνε να μπορούμε να εκφράζουμε προφορικά κε 
γραπτά σοστά το λόγο μας. Να αποδίδουμε με τον πιο ακριβί τρόπο τις ένιες, με τι 
σινεσθιματικί χριά τους επιλέγοντας τιν κατάλιλι λέκσι από το τεράστιο γλοσικό 
οπλοστάσιό μας από τιν αρχεότιτα ος σίμερα στιν κινί τρέχουσα γραματικί κε σίντακσι· 
κε να μι διακόπτουμε τον ιρμό τον σκέπσεόν μας για να αποφασίσουμε όταν γράφουμε 
τιν ορθογραφία που αγνοούμε. Ο μαθισιακός χρόνος που κερδίζετε καταργόντας τι 
διδασκαλία τις ορθογραφίας για τιν ομιλούμενη γλόσα θα επιτρέπσι τι διδασκαλία τις 
κατανόισις κε τις απόλαφσις τις αρχέας γραματίας. Ταφτόχρονα, θα βοιθίσι στον 
εκσελινισμό όσον μεταναστόν επιθιμούν να γίνουν Έλινες κε στι διατίρισι τις 
ελινικότιτας στους ομογενίς που γενιά γενιά αφελινίζοντε.  

 Ιποστίρικσα ότι ι δισκολία στιν ανάγνοσι τις φονιτικίς γραφίς, αναμφισβίτιτι όπος 
έδικσε ι έρεβνά μου, δεν οφίλετε στι σίγχισι που διμιουργί ι απουσία ορθογραφίας. 
Οφίλετε κιρίος στιν οπτικί ικόνα του κιμένου που δεν τιν έχομε σινιθίσι. Το ίδγιο δίσκολι 
ίνε ι ανάγνοσι μιας παραδοσιακά ορθογραφιμένις γραφίς, που έχι όμος ασινίθιστι οπτικί 
ικόνα, όπος θα το διαπιστόσι ο αναγνόστις τις επόμενις παραγράφου, όπου διατιρίτε ι 
παραδοσιακί ορθογραφία, αλά ι οπτικί ικόνα τις γραφίς ίνε ανίκια.  

 Γενικά,ενώηγραφήεπινοήθηκεωςσύμβολοτηςομιλίας,άρχισεπρώιμανααυτονομείτα
ι,μεβάσητιςοπτικέςιδιότητέςτης.Ότανμιλάμεδεχωρίζομετιςλέξεις.Καιοιαρχαίεςεπιγραφέςδ
ενχώριζαντιςλέξεις.Οσημερινόςαναγνώστηςόμωςέχεισυνηθίσειοπτικάναβλέπειτακενάμετ
αξύτωνλέξεωνκαιημηδιάκρισήτουςσυνεπάγεταιδυσκολίεςστηνανάγνωση.Ακόμηκαιογραφ
έαςδυσκολεύεται,όπωςεγώαυτήτηστιγμή,αντανακλαστικά,χωρίζωτιςλέξειςπατώνταςτοκατ
άλληλοπλήκτροστονυπολογιστήμουκαιαναγκάζομαινααναιρώεκτωνυστέρωντοκενόπουάφ
ησα.Οιδυσκολίεςγιατοναναγνώστηθαήτανακόμημεγαλύτερες,ανδενυπήρχαντασημείατηςσ
τίξηςκαιανδενχρησιμοποιούνταντοτελικό«ς»καιτακεφαλαίαστηναρχήτωνπεριόδων.Φυσικ
ά,ανδιαβάζεικάποιοςμεγαλόφωνατούτοτοκείμενο,δενυπάρχεικανέναπρόβλημαγιαυτόνπου
τοακούειούτεκαιγιατονίδιο.Ηγλώσσα,καθώςκαιηορθογραφίαπαραμένουναμετάβλητες. 

 

Λύσεις Απέξω 

«Ανήκομεν εις την Δύσιν», έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και μάλλον είχε 
δίκιο. Η Ελλάδα από τα προϊστορικά χρόνια είχε το ένα πόδι της στην Ασία και το άλλο 
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στην Ευρώπη. Μετά το 1922 το πόδι στην Ασία πάει, κόπηκε. Μας έμεινε η Ευρώπη και 
πρέπει να το χωνέψουμε. Τι μπορούμε όμως να περιμένουμε από τη Δύση; Μας έχουν 
μείνει και τα νησιά του Αιγαίου (που σιγά σιγά τα εγκαταλείπομε, ιδίως του Ανατολικού 
Αιγαίου). Χωρίς πόλεμο, πάνε να μείνουν έρημα, βορά στις ορέξεις των γειτόνων. Στα 
Ίμια επιβιβάστηκαν οι Τούρκοι χωρίς πόλεμο, χωρίς μάχη, διότι τα είχαμε αφήσει χωρίς 
κανένα Έλληνα να τα κατοικεί και να τα φυλάει. Δήλωσε ο Μεντερές ότι έστω κι ένας 
άνθρωπος αν υπήρχε πάνω τους, δεν θα έδινε την άδεια να γίνει απόβαση.  

Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στενότερης Ευρωζώνης. Η 
Ευρωζώνη έχει υποχρεώσεις απέναντί μας, οφείλει να έχει «αλληλεγγύη». Κακά τα 
ψέμματα. Όταν ζητάμε την εφαρμογή της αλληλεγγύης δεν μπορούμε ούτε να την 
επαιτούμε ούτε να την απαιτούμε με νταϊλίκι. Οι άλλοι την βλέπουν ως «πάρε-δώσε», 
πάρε λίγα, δώσε πολλά. Φυσικά, αν κάποιος μπορεί να δώσει για ν΄ αγοράσει την 
αλληλεγγύη, δεν την έχει ανάγκη. Αλλά «δεν είν΄ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες 
κουρταλεί». Οφείλομε να πειθαρχούμε στις υποχρεώσεις που έχομε αναλάβει απέναντί 
της. Οφείλομε όμως πρώτιστα να έχουμε λεπτομερές σχέδιο για το πώς σκεφτόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας έτσι που να μην πάει χαμένη η βοήθεια που 
ελπίζομε να μας δώσουν (με το αζημίωτο, βέβαια). Το αίτημά μας δεν μπορεί να είναι του 
τύπου: «Βοηθήστε μας για να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας (ή για να μην 
πεθάνουμε)», αλλά του τύπου «Βοηθήστε μας να εκτελέσουμε αυτό το πρόγραμμα. 
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε και να επιβιώσουμε και τους δανειστές μας να 
αποπληρώσουμε», αποκαθιστώντας έτσι την πολύ δοκιμασμένη αξιοπιστία μας. Οι 
εταίροι μας που βοηθούν, μόνο για το δεύτερο μέρος ενδιαφέρονται, να αποπληρώνουμε 
τα χρέη μας στους δανειστές μας.  

Πέρα από τη στάση μας ως αδυνάτων απέναντι στους εταίρους μας, υπάρχουν 
τομείς, ελάχιστοι, όπου είμαστε πραγματικά ισότιμοι μ΄ αυτούς και σε κάποια κρίσιμα 
σημεία έχομε αρνησικυρία (βέτο). Μπορούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση αυτής της 
μεγάλης Μονάδας. Η θέση της Ελλάδας είναι γεωπολιτικά σημαντική. Περιβαλλόμαστε 
από μια ζώνη αστάθειας. Γύρω γύρω έχομε Ουκρανία, FYROM, Τουρκία, Συρία, Λιβύη 
κλπ. Είμαστε το μόνο πολιτικά σταθερό κράτος, απαραίτητο όσο κανένα άλλο στο ΝΑΤΟ 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία στο βορρά ευχαρίστως θα έβλεπε αύξηση της 
επιρροής της πάνω μας, αλλά και για μας θα ήταν μια παράλληλη εξάρτηση που αυξάνει 
την ελευθερία μας, όπως λέγαμε αλλού (βλ. Κοινωνική Ελευθερία). Χρειάζονται, 
ωστόσο, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να εκμεταλλευθούμε καθένα από τα 
πλεονεκτήματά μας. Μια απειλή ότι θα αποκτήσουμε παράλληλο στήριγμα μπορεί να 
αποτελέσει πρόσχημα για να μας επιβληθεί πιο στενή θηλειά. Παράλληλα, έχομε το 
πλεονέκτημα της αφθονίας καθαρής ενέργειας, που, αν και απαιτεί μεγάλη δαπάνη για 
την εκμετάλλευσή της και έχει χαμηλή απόδοση, είναι όμως ανεξάντλητη στους αιώνες.  

Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε μια νομισματική ένωση που δεν είναι ούτε 
οικονομική ούτε πολιτική. Η νομισματική ένωση βρίσκεται στα πλαίσια μιας ένωσης 
κρατών, όχι ένωσης πολιτών. Όταν εμφανίσθηκαν τα πρώτα σημάδια της τρέχουσας 
κρίσης, πρώτη η Γερμανία, το ισχυρότερο κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συνέλαβε ότι καλή η θεωρία περί παγκοσιμιοποίησης, αλλά Deutschland über alles. Η 
θέση μου είναι ότι, υπό όρους, πρέπει να μεταμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
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Ομοσπονδία. Η διαφορά μεταξύ ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας έγκειται στο ότι η 
πρώτη είναι μια ένωση λαών με κοινή κυβέρνηση που εκλέγεται από το σύνολο του 
πληθυσμού, με ενιαία κρατική υπόσταση, με διεθνή προσωπικότητα, κοινό σύνταγμα και 
εσωτερικό δίκαιο, σαφή σύνορα, αναγνωρίζοντας βέβαια τοπικές ιδιαιτερότητες. 
Αντίθετα, η δεύτερη είναι μια ένωση κρατών. Ομοσπονδίες π.χ. είναι η Ελβετία και οι 
ΗΠΑ. Συνομοσπονδία είναι το ΝΑΤΟ. 

Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία η Βουλή δεν θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, 
όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υποχρεωτικό και η κυβέρνηση, κάτι σαν την 
«κομισιόν», θα εκλέγεται από αυτή τη Βουλή και σ΄ αυτήν θα λογοδοτεί. Σ΄ αυτή την 
Ομοσπονδία θα πρέπει να εκχωρηθούν από τα κράτη αρμοδιότητες, όπως ο στρατός, το 
φορολογικό σύστημα, το χρέος, η εξωτερική πολιτική, η υγεία, κλπ. Θα πρέπει εξάλλου 
να διαφυλαχθούν με κάθε θυσία οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους λαού, 
συμπεριλαμβάνοντας τη γλώσσα, ακόμη και κάθε μειονότητας. Από τη μίξη τους θα 
προκύψει το Ευρωπαϊκό Έθνος κι όχι από την απορρόφηση των πολιτισμών των μικρών 
στους πολιτισμούς των μεγάλων. Είναι όπως λέγαμε για την αγάπη που μπορεί να έχει 
δύο μορφές. Στην κτητική αγάπη αγαπώ το κοτόπουλο και το τρώω. Στην ελεύθερη 
αγάπη αγαπώ τους γονείς μου, τα παιδιά μου, τ΄ αδέλφια μου, τη(ο) σύντροφό μου, τους 
φίλους μου και το ζεύγος που προκύπτει έχει μεγαλύτερο ορίζοντα ελευθερίας από όσον 
το κάθε μέλος  μόνο του, ενώ το κάθε μέλος διατηρεί τη δική του ταυτότητα. 

Ό,τι και να γίνει, εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτιστική ταυτότητά μας. 
Μόνο αν έχουμε να προσφέρουμε σε μια Ομοσπονδία σημαντικά διαφορετικά 
δημιουργικά στοιχεία, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μας αντιμετωπίσουν ισότιμα οι 
άλλοι λαοί της και θα είναι έτοιμοι για ισότιμες πολιτιστικές ανταλλαγές και 
δημιουργικές μίξεις. Από την αρχαιότητα, κάθε φορά που σε ένα κράτος-πόλη υπήρχε 
πολιτική αναστάτωση, ομάδες πολιτών μετανάστευαν και ίδρυαν αλλού αποικίες. Κάτι 
ανάλογο γίνεται και σήμερα, μόνο που επειδή υπολειπόμαστε έναντι των χωρών που 
φιλοξενούν τους μετανάστες μας, οι «αποικίες» μας αφομοιώνονται μέσα σε 2-3 γενιές 
από τους ντόπιους που είναι επικρατέστεροι («κτητική αγάπη»). Η Ελληνική παρουσία 
στη Μελβουρνη αποτελεί την τρίτη Ελληνική πόλη, με πληθυσμό 300 000 κατοίκων και 
αντίστοιχα ισχύουν στη Νέα Υόρκη με την Αστόρια. Μόνη συνεκτική δύναμη έχει μείνει 
η θρησκεία μας και η γλώσσα μας. Η γλώσσα σιγά σιγά ξεχνιέται, ενώ η θρησκεία είναι 
συχνά πιο ανθεκτική, αν και όχι πάντα (π.χ. Έλληνες Κάτω Ιταλίας). Οι κυβερνήσεις μας 
οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε σε κάθε τέτοιο τόπο να υπάρχουν σχολεία οπου 
εκπαιδεύουν στην Ελληνική και εντόπια γλώσσα και πολιτιστική παράδοση. Ακόμη, 
οραματίζομαι ένα δημόσιο (ή και ιδιωτικό) δίκτυο για διάδοση του Ελληνικού λόγου 
(βιβλιοπωλεία, μεταφραστική υπηρεσία, διαδίκτυο), που θα συμβάλλει στη διάδοση της 
Ελληνικής γλώσσας και της Ελληνικής διανόησης. Ας ετοιμαστούμε παράλληλα για μια 
νέα κατάσταση που μόλις έχει ξεκινήσει. Έχομε αθρόα εξαγωγή Ελλήνων σε άλλες 
χώρες. Το νέο σ΄ αυτή την περίπτωση είναι πως αυτοί οι τωρινοί Έλληνες μετανάστες 
έχουν πολύ υψηλή εκπαίδευση, αντίθετα από εκείνους που στο παρελθόν έφευγαν σαν 
ανειδίκευτοι εργάτες. Για τους σημερινούς μετανάστες, θα πρέπει το κράτος μας να 
φροντίσει για την οργάνωσή τους, να διατηρήσουν την πολιτιστική ταυτότητά τους, 
βοηθώντας τους ταυτόχρονα όσο γίνεται να αναλαμβάνουν σημαίνουσες θέσεις στην 
ξένη κοινωνία. Για παράδειγμα υπάρχει απλά ένα μητρώο των νέων Ελλήνων του 
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εξωτερικού; Έχει οργανωθεί κάποιου είδους επικοινωνία και «αλληλεγγύη» μεταξύ τους, 
στην οποίαν οι Ελληνικές πρεσβείες, όπως και η εκκλησία, ή ακόμα και παραρτήματα 
ελληνικών τραπεζών ή και πλούσιοι ιδιώτες θα μπορούσαν να παίζουν ένα καταλυτικό 
ρόλο, χωρίς να μετέχουν στο τελικό αποτέλεσμα; Εννοώ να επικοινωνούν οι Έλληνες που 
έχουν μεταναστεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γερμανία με τους Έλληνες του 
Μπαχρέιν ή του Κουβέιτ. Επίσημα, με πολιτιστικές ανταλλαγές και άμεσες ή έμμεσες 
οικονομικές. Το κράτος μας θα έχει το συντονιστικό, καταλύτικό ρόλο, χωρίς να 
συμμετέχει στο τελικό αποτέλεσμα. Πληφορούμαι ότι στο Κουβέιτ, στην Ελληνική 
πρεσβεία, παρέχονται μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας στα Ελληνόπουλα για 2 ώρες 
την εβδομάδα περίπου. Σωστό, αλλά πολύ λίγο, ανεπαρκές. 

Οι λύσεις που εξαρτώνται από τους έξω από μάς είναι απαραίτητες. Δεν μπορούμε 
πια τίποτε να κάνουμε μόνοι μας. Είναι σημαντικό που είμαστε σε μεγάλους 
οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν τους έχουμε 
εκχωρήσει σημαντικό μέρος από την εθνική κυριαρχία μας. Είναι συζητήσιμο αν έπρεπε 
να έχουμε γίνει μέλη τους, και μάλιστα πληρώνοντας το κόστος της εισόδου μας. Απ΄ τη 
στιγμή που γίναμε, το κόστος της αποχώρησής μας είναι ακόμη μεγαλύτερο, 
ανυπολόγιστο. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αναπτύξει στενούς δεσμούς με χώρες που 
βρίσκονται στη γειτονιά μας. Είτε είναι μέσα είτε έξω από τους διεθνείς οργανισμούς που 
ανέφερα. Σε κάτι τέτοιο δύσκολα θα έχουν αντίρρηση οι ισχυροί εταίροι μας. Για την 
ώρα όχι μόνο δεν τους φοβούνται, αλλά και τους χρησιμοποιούν σα μια έμμεση πίεση 
εναντίον μας. Πρέπει να τα βρούμε με όλους αυτούς χωρίς φοβίες και προκαταλήψεις. 
Αφού είναι γείτονές μας, φοβόμαστε – όχι εντελώς άδικα – ότι θα διεκδικήσουν να μας 
πάρουν ένα μέρος από το χώρο μας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να βρούμε 
τα κοινά σημεία, τα κοινά συμφέροντά μας. Αλλιώς, κινδυνεύομε πολύ σοβαρά να 
έλθουν οι πιο απομακρυσμένοι από μας και να στερήσουν περισσότερες ελευθερίες, τόσο 
από εμάς όσο και από τους γειτόνους μας. Αυτή τη στιγμή έχομε δυσεπίλυτα προβλήματα 
με δύο κυρίως γείτονές μας, την Τουρκία και τη FYROM. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε 
ιστορικός ούτε άλλος ειδικός. Φαντάζομαι ότι τις σκέψεις που κάνω παρακάτω τις έχουν 
σκεφθεί οι ιθύνοντες και τις έχουν δικαιολογημένα απορρίψει, αλλά μπορεί και να μην τις 
έχουν σκεφθεί ή να μην τολμούν να τις σκεφθούν ή να τις εκφράσουν, διότι σκοντάφτουν 
στις φοβίες και τις προκαταλήψεις μας, ενώ αντίστοιχα φοβούνται το «πολιτικό κόστος» 
μιας αντιδημοφιλούς απόφασης. Δημοφιλείς αποφάσεις είναι εκείνες που εμείς κάνομε 
τους παλικαράδες. 

Για παράδειγμα. Είμαστε έτοιμοι να εκχωρήσουμε την εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών μας πηγών (π.χ. πετρέλαια του Αιγαίου) σε ξένους, που, φυσικά, θα 
μας αντιμετωπίσουν όπως εκμεταλλεύονται τη Λιβύη, το Ιράκ κλπ που έχουν πετρέλαια. 
Θα δεχόμαστε από κοινού εκμετάλλευση με Γερμανούς, Γάλλους, Ρώσους κλπ. Τι θα 
κάνουμε, αν μας προτείνουν από κοινού εκμετάλλευση οι Τούρκοι, όπως κάναμε με το 
Ισραήλ και την Κύπρο; Με ποιο λογικό επιχείρημα μπορούμε να αρνηθούμε; Φυσικά, θα 
λάβουμε υπόψη ότι πέρα από την επιχειρηματική, οικονομική πλευρά, δεν θα θίγουν οι 
συμφωνίες μας την εθνική μας κυριαρχία. Φυσικά πρέπει να συνεργασθούμε και στον 
τουριστικό τομέα και σε πολλούς άλλους. Το κύριο επιχείρημα που ακούω εναντίον μιας 
συνεργασίας με τους Τούρκους είναι ότι «οι Τούρκοι δεν έχουν μπέσα». Γι αυτούς εμείς 
δεν έχομε «μπέσα». Οι γείτονες μπορεί, λόγω γειτνίασης, να έχουν εδαφικές βλέψεις 
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εναντίον μας που μας καθιστούν δικαιολογημένα επιφυλακτικούς. Από την άλλη, οι 
ενδεχόμενοι πιο απόμακροι εταίροι μας είναι πολύ πιο ισχυροί από μας και, αν μας 
αδικήσουν, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Αντίθετα, οι γείτονές μας, αν προσπαθήσουν 
να μας αδικήσουν, είναι περίπου ισοδύναμοι με μας κι έτσι ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς 
μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε (αν μάλιστα η εξωτερική πολιτική μας προδιαθέτει 
τους άλλους μάλλον υπέρ ημών παρά εναντίον μας). Γενικός κανόνας είναι ότι ο 
συνεταιρισμός με ισοδυνάμους είναι προτιμότερος από εκείνον με ισχυροτέρους. Τα 
είπαμε και παραπάνω. 

Έχομε πρόβλημα με το όνομα της FYROM. Το θεωρώ ότι είναι εντελώς 
παράλογο εμείς να επιβάλλουμε το όνομα της πατρίδας οποιουδήποτε λαού, ακόμα και το 
όνομα του ίδιου του λαού. Ο βασικός – όχι αβάσιμος – φόβος είναι ότι ονομάζοντας την 
πατρίδα τους Μακεδονία, θα ασκήσουν αλυτρωτικές απαιτήσεις στη δική μας 
Μακεδονία. Το δικό τους επιχείρημα, που μόλις το εξέφρασα, μου φαίνεται τόσο ισχυρό, 
που αποκλείεται να κερδίσουμε σε μια διαιτησία στα μάτια της διεθνούς γνώμης. Ακόμη 
και αν εξαντλήσουμε τις ελάχιστες εκβιαστικές εφεδρείες που διαθέτομε (π.χ. βέτο στην 
είσοδο της χώρας τους σε διεθνείς οργανισμούς), στο τέλος εκείνοι θα επιβάλουν τη 
θέλησή τους, διότι το όνομά τους αφορά πρώτιστα αυτούς τους ίδιους, ενώ εμείς θα 
μείνουμε με τις εξαντλημένες εφεδρείες μας. Σκέφτομαι πως άλλοι λαοί, πολύ πιο ισχυροί 
από μας αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα, π.χ. οι Άγγλοι με την Ιρλανδία. Κι όμως 
συμβιβάστηκαν. Το ουσιώδες είναι για μας, πιστεύω, πρώτο, να μην υπάρχει στο 
Σύνταγμά τους οποιοσδήποτε αλυτρωτικός υπαινιγμός. Δεύτερο, το μέρος της Ιρλανδίας 
που κράτησαν οι Άγγλοι το ονόμασαν «Βόρεια Ιρλανδία» (ή, Σκοτικά, «Όλστερ) κι 
άφησαν τους απελευθερωμένους Ιρλανδούς να βαφτίσουν τη χώρα τους «Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας». Έτσι και μεις μου φαίνεται λογικό να μετονομάσουμε τη δική μας 
«Κεντρική» και «Δυτική» Μακεδονία σε π.χ. «Ελληνική Μακεδονία» και να τους 
αφήσουμε αυτούς να πουν τη χώρα τους με όποιον τρόπο θέλουν, όπως «Βόρεια 
Μακεδονία» ακόμη και «Δημοκρατία της Μακεδονίας», αρκεί το Σύνταγμά  τους να μην 
υπαινίσσεται αλυτρωτικές τάσεις. Το διεθνές κύρος μας θα ανέβαινε, δείχνοντας έτσι την 
καλή μας διάθεση, ενώ θα διευκόλυνε να επεκτείνουμε τις οικονομικές μας 
δραστηριότητες, προς όφελός μας στο δικό τους χώρο. Είναι μειοδοτική αυτή η πρόταση; 
Μπορεί να κάνω λάθος. Οι πολιτικοί ας το σκεφθούν όμως και μ΄ αυτό τον τρόπο κι ας 
αποφασίσουν, τι μας συμφέρει εθνικά; να έχουμε έναν εχθρό στα σύνορά μας ή ένα 
σύμμαχο και συνεργάτη (με τον οποίον ποτέ δεν είχαμε διαφορές στο παρελθόν) στην 
τρισχιλιετή ιστορία μας; Το αν επιλέγοντας να είναι Μακεδόνες, σημαίνει αυτόματα ότι 
είναι και Έλληνες, αυτό θα πρέπει να το διαλαλήσουν διεθνώς οι ιστορικοί μας κι εκεί 
έχομε καθαρό πλεονέκτημα.  Αν αυτοί είναι Μακεδόνες, απόγονοι της εποχής του 
Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, τότε στη συνείδηση όλου του κόσμου είναι και Έλληνες. 
Το πρόβλημα είναι δικό τους, όχι δικό μας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Προσπάθησα σ΄ αυτό το κείμενο να αναλύσω τα σύγχρονα πολιτικά και 
οικονομικά προβλήματα ανάγοντάς τα σε επίπεδο φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας. Για 
την ανάλυση χρησιμοποίησα κάποιες βασικές αρχές, όπως είναι το τρισυπόστατο της 
ύπαρξής μας, η εξέλιξη με τη μορφή των ταλαντωτών χάλασης και η ερμηνεία των 
ψυχολογικών φαινομένων στη βάση των εξαρτημένων αντανακλαστικών και των 
πνευματικών ταλαντώσεών μας. 

Για τη λύση των προβλημάτων μας πολύ συχνά επικαλέσθηκα την εμπειρία των 
προγόνων μας. Η σκέψη μου θα μπορούσε να εκφρασθεί με τον απλό αλγεβρικό τύπο: 

y = a + bx 

Μ΄ αυτό τον τύπο θεωρώ ότι y είναι η λύση του προβλήματος. x είναι τα 
σύγχρονα δεδομένα που απαρτίζουν το πρόβλημα. a είναι σταθερές παγκόσμιες αρχές. 
Και b είναι οι γενικές αρχές που ανακάλυψαν και εφάρμοσαν οι πρόγονοί μας. 

Με την παραπάνω συλλογιστική θεωρώ ότι η λύση στα προβλήματά μας δεν είναι 
να μιμηθούμε τους προγόνους μας. Η μίμησή τους θα ήταν εξίσου ολέθρια, όπως είναι η 
μίμηση των ξένων λύσεων που εισαγάγαμε στον τόπο μας, επειδή ήταν επιτυχημένες στο 
δικό τους τόπο. Δεν είναι λύση να γράψουμε ένα ποίημα σαν την Ιλιάδα, να 
κατασκευάσουμε ναούς σαν τον Παρθενώνα, να χρησιμοποιήσουμε τόξα, δόρατα και 
ασπίδες στον πόλεμο, να μιλάμε και να γράφουμε όπως οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Όπως 
δεν είναι λύση να εφαρμόσουμε τον κοινοβουλευτισμό όπως η Αγγλία, το Συμβούλιο της 
Επικρατίας όπως η Γαλλία, το αστικό δίκαιο όπως η Γερμανία ή τη λιτότητα όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το y, η λύση των προβλημάτων μας δεν μπορεί να είναι μίμηση 
της λύσης που έδωσαν ξένοι ή οι προ-προ-παππούδες μας στα δικά τους προβλήματα.  

Τα προβλήματα x είναι διαφορετικά σε κάθε τόπο, και στον κάθε τόπο αλλάζουν 
από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό που χρειάζεται είναι να τα γνωρίζουμε καλά, για να 
βρούμε τη λύση τους.  

Οι σταθερές παγκόσμιες αρχές a είναι οι αρχές της λογικής, των μαθηματικών, της 
γεωμετρίας, της ανθρώπινης ψυχολογίας, φυσιολογίας, όλων των επιστημών, φυσικών, 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών. Αυτές είναι οι ίδιες σε όλο τον κόσμο.  

Οι σταθερά b είναι οι αρχές που ανακάλυψαν εμπειρικά, εφάρμοσαν και πέτυχαν 
οι ένδοξοι πρόγονοί μας. Είναι οι μοναδικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της πατρίδας 
μας. Η μοναδική ανομοιομορφία εδάφους σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική επιφάνεια, 
η μοναδική θέση στο σύνορο τριών ηπείρων και η μοναδική σταθερή γωνιά ανάμεσα σε 
αστάθειες που μας περιβάλλουν από βορρά, ανατολή και νότο (Ουκρανία, Τουρκία, Ιράν, 
Ιράκ, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη κλπ). Είναι η μοναδική ιστορική ενότητά μας. 
Εξελισσόμαστε, αλλάζοντας διαρκώς, διότι είμαστε ζωντανός λαός. Μένομε όμως 
πάντοτε με την ίδια ταυτότητα. Η συνέχεια της ιστορίας μας, όπως την ανέδειξαν οι 
ιστορικοί μας με πρωτοπόρο τον Παπαρρηγόπουλο, η συνέχεια της γλώσσας μας, όπως 
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την ανέδειξαν οι γλωσσολόγοι μας με την πρωτοπορία του Νικόλαου Πολίτη, και, 
προπάντων το συναίσθημά μας με το οποίο νοιώθομε περήφανοι, αλλά και υπόλογοι, για 
ό,τι έκαναν οι πρόγονοί μας μαρτυρούν την ενιαία ταυτότητά μας. Πολυάριθμα ήθη και 
έθιμα που παραμένουν ζωντανά από την αρχαιότητα ως σήμερα συμπληρώνουν τα 
στοιχεία της ταυτότητάς μας. Με την παραπάνω έννοια, η εμμονή στη μίμηση των 
αρχαίων, στο αμετάβλητό μας από την εποχή τους, θα σήμαινε το θάνατό μας, όπως το 
αμετάβλητο της λατινικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως σήμερα πιστοποιεί ότι είναι 
νεκρή. Αντίθετα, η εμμονή στις αρχές τους και στις διεθνείς αρχές επιτρέπει την εξελιξή 
μας με βάση τα τρέχοντα προβλήματά μας, διατηρώντας την ταυτότητά μας. Δεν γράφομε 
ποιήματα όπως η Ιλιάδα. Γράφομε όμως με τον τρόπο που έγραψαν ο Σολωμός, ο 
Κάλβος, ο Παλαμας, ο Σικελιανός, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης και τόσοι άλλοι. Δεν 
κατασκευάζομε ομοιώματα του Παρθενώνα, καθώς ο Παρθενώνας ταίριαζε στο μοναδικό 
περιβάλλον της Ακρόπολης. Δεν γίνεται άλλος. Κατασκευάζομε όμως αρχιτεκτονικά 
αριστουργήματα, όπως τα κτίσματα του Τσίλερ, η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου κλπ. Δεν 
χρησιμοποιούμε τόξα και ασπίδες στον πόλεμο, αλλά, αν κάνουμε πόλεμο, πρέπει να 
σκεφθούμε όπως ο Θεμιστοκλής ή ο Αλέξανδρος. Ο Μεγαλάξαντρος ξεκίνησε πόλεμο με 
τους Πέρσες. Τι δουλειά είχε στην Αίγυπτο; Ο πρόγονός μας όμως σκεφτόταν ότι 
καταλαμβάνοντας την Αίγυπτο και τη Μίλητο έκοβε τους μόνους δρόμους ανεφοδιασμού 
των Περσών, που αν μπορούσαν να αποκαθιστούν τις απώλειές τους, καμιάς μάχης η 
νίκη δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη νίκη του στον πόλεμο. Δεν μιλάμε όπως οι 
αρχαίοι, αλλά μιλάμε όπως μεταφέρθηκε η γλώσσα μας εξελισσόμενη από τις μανάδες 
μας ως εμάς, αν και δεν γράφομε ακολουθώντας την αρχαία αρχή: ένας φθόγγος για κάθε 
γράμμα και ένα γράμμα για κάθε φθόγγο. Αντίθετα, σ΄ αυτό το θέμα, κακώς υποστηρίζω 
ξανά, τους μιμούμαστε. 

Να λοιπόν το δίδαγμά μου. Να ξαναβρούμε την άκρη του κομμένου νήματος. Θα 
είναι οδυνηρό, πολύ οδυνηρό. Θεωρούμε «παράδοσή» μας ό,τι εφάρμοσε η προηγούμενη 
γενιά ή ό,τι εφαρμόσθηκε στον τόπο μας όταν είμαστε παιδιά. Και τη θεωρούμε 
δεδομένη. Όμως η παράδοση των προγόνων μας είναι διαφορετική και εξακολουθεί να 
υπάρχει πάντα μέσα μας, υποσυνείδητα, συναισθηματικά αν θέλετε, διότι αναπτύχθηκε σε 
συνάφεια με το μοναδικό τόπο μας, που εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, όπως στην 
αρχαιότητα και μας μεταδόθηκε ζωντανά από την νεογνική μας ηλικία από τους γονείς 
μας. Θα χρειασθούν τρομακτικές θυσίες, όχι μονο υλικές, αλλά και, προπάντων, 
πνευματικές, για να απαλλαγούμε από προκαταλήψεις και ιδεοληψίες που έχομε φθάσει 
να τις θεωρούμε ιερές και απαραβίαστες. Αν τις συγκρίνουμε όμως με τις αρχές των 
προπατόρων μας, θα δούμε πως δεν είναι. Και τότε θα απαλλαγούμε πιο εύκολα από 
αυτές. Και θα δούμε να μπαίνει λίγο φως στο σκοτάδι του αδιεξόδου που σήμερα 
βιώνομε. 
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