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...ολο  το  ιστορικο  ρευμα  της  συγχρονης  κοινωνιας   οδηγει  τους 
ανθρωπους σ’ αυτην την αποχαυνωση, σε αυτον τον ατομικισμο, σ’ 
αυτον τον καταναλωτικο και τηλεοπτικο αυνανισμο. Απο την αλλη... η 
διεισδυση μεσα  στον  πληθυσμο  μιας  κεντρικης  καπιταλιστικης 
φαντασιακης σημασιας, του μυθου της γνωσης, της επιστημης, των 
ειδικων... Οτι πρεπει να διοικουν και να διευθυνουν αυτοι που εχουν 
τα προσοντα να διοικουν και να διευθυνουν, δηλαδη την επιστημη, 
την τεχνικη της διευθυνσης...

Το  ιδιο  μεσα  στο  εργατικο  κινημα,  υπαρχουνε  οι  αρχηγοι  που 
ξερουνε, οι γενικοι γραμματεις, oι Ζαχαριαδηδες, κ.λπ.  Και εκει  το 
πραμα ειναι χειροτερο  (και  γι’ αυτο φταιει ο  μαρξισμος) λογω της 
θεωρητικης κατοχυρωσης.  Πισω απο τον γενικο γραμματεα ή πισω 
απο τα στελεχη  του κομματος, υπαρχει  η  μαρξιστικη θεωρια που 
λεει την αληθεια για την ιστορια, για την κοινωνια, για το πώς πρεπει 
να γινει  σοσιαλισμος, για το πότε πρεπει να κανουμε απεργια,  πότε 
δεν πρεπει,  πότε πρεπει να παρουμε τα οπλα, να καταλαβουμε τα 
χειμερινα ανακτορα κλπ.  Ολα αυτα  ειναι  μελετημενα και λυμενα 
στους 15 τομους του  Κεφαλαιου ή  στους 60 τομους των  Απαντων 
του Λενιν. Τα εχουν μελετησει οι ειδικοι, αυτοι ξερουν. Εσυ πηγαινε 
να κολλησεις τις προκηρυξεις, γιατι μονο αυτο μπορεις να κανεις...



Δεν ειναι δυνατον ποτε να σκεφτουμε οτι ατομα τα οποια τα θελουμε 
ως  ελευθερους  πολιτες,  μπορει  να  ειναι  ελευθεροι  πολιτες  στην 
πολιτικη ζωη και να ειναι σκλαβοι κατ’ ουσιαν, μεσα στην οικονομικη 
παραγωγικη τους ζωη... Δεν ειναι δυνατον να παιδευσουμε πολιτες 
(διοτι ακομα μια φορα η  παιδεια των πολιτων δεν σταματαει ουτε 
στο  δημοτικο,  ουτε  στο  γυμνασιο) που  να  ειναι  ελευθεροι  και 
υπευθυνοι και να θελουν να συμμετασχουν στις κοινες υποθεσεις, 
και ταυτοχρονως να τους υποχρεωνουμε να περνανε το μεγαλυτερο 
μερος της ξυπνητης τους ζωης μεσα σε μια ιεραρχικη δομη, μεσα 
στην οποια δεν τους πεφτει κανενας λογος εκτος απ’ το να εκτελουν 
συνεχως, αφενος αυτα που τους λενε οι ανωτεροι τους, αφετερου 
αυτα που  τους  λενε  οι  κανονισμοι,  οι  οποιοι  πενηντα φορες  στις 
εκατο ειναι κωμικα παραλογοι  [...]

:.:
Ο  μεγιστος  αριθμος  των  ανθρωπινων  κοινωνιων   εγκαθιδρυθηκε 
πανω στη βαση μιας ετερονομιας. Οι θεσμοι που υπηρχαν, θεσμοι με 
την  γενικοτατη εννοια,  αλλα  και  οι  πολιτικοι  θεσμοι  ειδικα, 
θεωρουνταν παντοτε οτι ειναι δεδομενοι [ιεροι], οτι δεν μπορουν να 
αμφισβητηθουν...

οι  θεσμοι  της  φυλης  εχουνε  παραδοθει  ανεκαθεν  απο  τους 
θεμελιωτες  ηρωες  ή απο  τους  προγονους  και θεωρουνται 
αυτονοητοι.  Το  ορθο  και  το  μη ορθο,  το  επιτρεπτο  και  το  μη 
επιτρεπτο,  ειναι καθορισμενα μια για παντα, σε ολα τα πεδια. Δεν 
απαγορευεται  καν  να  αμφισβητησει  κανεις  τους  θεσμους,    δεν 
χρειαζεται να απαγορευτει η αμφισβητηση, διοτι ειναι αδιανοητο να 
αμφισβητηθουν.  Οι  ανθρωποι  τους  εχουνε  ενσωματωσει,  τους 
εχουνε εσωτερικευσει με την ιδια τους την ανατροφη, δηλ. με την 
ιδια τους την κατασκευη σαν κοινωνικα ατομα.

Τί εγινε στην αρχαια Ελλαδα για πρωτη φορα, και τί  επανεληφθη 
στην Ευρωπη απο τον 12ο-13ο αιωνα και μετα; Μια ρηξη αυτου του 
ετερονομου  καθεστωτος  και  μια  κινηση προς  την  αυτονομια...  Η 
ρηξη αυτη με την ετερονομια εσημαινε την θεση υπο αμφισβητηση 
των ηδη υπαρχοντων θεσμων...

Αυτο που βλεπουμε π.χ. στην Αθηνα  απο το 700 εως το 400 πΧ, και 
ακομα και μετα, ειναι η περιπου συνεχης μεταβολη των θεσμων. Δεν 
δημιουργηθηκαν ποτέ ιδεωδες θεσμοι,  αλλα οι  Αθηναιοι  ποτέ δεν 



επαψαν να μεταρρυθμιζουν τους νομους τους κατα τροπο ωστε να 
αυξανουν  την  πραγματικοτητα  της  δημοκρατιας  δηλαδη  την 
δυνατοτητα πραγματικης συμμετοχης του δημου στην εξουσια...

Αυτονομια σημαινει οτι η πολιτικη κοινοτητα δινει η ιδια στον εαυτο 
της  τους  νομους  της,  και  τους δινει  ξεροντας οτι  τους δινει,  δηλ. 
αποκλειοντας καθε ιδεα εξωκοινωνικης πηγης των νομων και  των 
θεσμων. Ειτε  αυτη η  πηγη θεωρηθει  φυσικη, ειτε  απλως 
παραδοσιακη, ειτε υπερβατικη, θεια...

...εαν  μιλαμε  για  αυτονομα  ατομα,  κατ’  αναγκην  μιλαμε 
ταυτοχρονως για μια αυτονομη κοινωνια, δηλ. για μια κοινωνια μεσα 
στην  οποια  δεν  επικρατει  καμια  θεια  αποκαλυψη,  καμια  ιδεα 
φυσικων  νομων  που  ρυθμιζουν  την  κοινωνικη ζωη,  καμια 
καθαγιασμενη παραδοση η οποια ισχυει απλως και μονον διοτι ειναι 
παραδοση, ακομα λιγοτερο φυσικα καμια εξουσια ενος κομματος 
που  εκφραζει  δηθεν  την  ιστορικη νομοτελεια  και  τις  ιστορικες 
αναγκαιοτητες,  ή κανενος γενικου γραμματεως  ή προεδρου, αλλα 
για μια κοινωνια που η ιδια θεσμιζει και κυβερνα τον εαυτο της... 

...Τί  σημαινει  να  μπορουν  να  πουν  τα  ατομα  οτι  οι  νομοι  της 
κοινωνιας ειναι  και  δικοι  τους νομοι,  δηλ.  οτι  τους ενστερνιζονται 
πληρως; Δεν σημαινει κατ’ αναγκην οτι συμφωνουν με ολους τους 
νομους  που  υπαρχουν.  Σημαινει  ομως  απαραιτητως  οτι  εχουν 
συμμετασχει πραγματικα και ενεργα στην διαμορφωση των νομων 
αυτων  και των  θεσμων  και  φυσικα  επισης  στην  λειτουργια  τους. 
Αυτο συνεπαγεται, απο τη στιγμη που μια κοινωνια αποτελειται απο 
ενα θεωρητικα απεριοριστο και απροσδιοριστο πληθος ατομων,  οτι 
υπαρχει πληρης ισοτης συμμετοχης ολων των ατομων σε ολες τις 
θεσμιζουσες  εξουσιες  που  μπορουν  να  υπαρχουν  σημερα  σε  μια 
κοινωνια και στην λειτουργια αυτων των θεσμων...

...Σημαινει  επισης  οτι  δεν  διαλεγουν,  δεν  εκλεγουν  εμμεσως  ή 
αμεσως  ανθρωπους  οι  οποιοι  θα  τους  κυβερνουν,  αλλα  οτι 
κυβερνουν μονοι τους... ο,τι αφορα λοιπον τις βασικες κυβερνητικες 
αποφασεις πρεπει να ανηκει στο συνολο της κοινωνιας.  Το συνολο 
των πολιτων πρεπει ολοι, οχι απλως τυπικα να εχουν το δικαιωμα να 
συμμετασχουν σ’  αυτο,  αλλα  να ειναι  παιδευμενοι  σαν ατομα απ’ 
ολες τις αποψεις, κατα τροπο ωστε να μπορουνε να συμμετεχουν... 



Θα ηθελα να σας μιλησω για τα σημερινα προβληματα της 
δημοκρατιας. Λεω σημερινα προβληματα της δημοκρατιας 
και  οχι  προβληματα  της  σημερινης  δημοκρατιας,  γιατι 
δημοκρατια  σημερα  πραγματικα  δεν  υπαρχει  πουθενα 
―υπαρχουν το πολυ φιλελευθερες ολιγαρχιες σε ορισμενες 
χωρες,  σχετικα  προνομιουχες,  προνομιουχες  απο  πολλες 
αποψεις. 

Πρεπει να ειμαστε τωρα πανω απο πεντε δισεκατομμυρια 
ανθρωποι πανω στη γη, ειναι ζητημα αν υπαρχουν 600, το 
πολυ 700 εκατομμυρια ανθρωπων που ζουν σε χωρες οπου 
η  πεινα  δεν  ειναι  καθημερινο  προβλημα,  οπου  η 
καταδιωξη,  η  φυλακιση, η ανελευθερια  δεν  ειναι 
καθημερινη πραγματικοτητα.  Αλλα  και  σε  αυτες  τις 
οικονομικα  αναπτυγμενες  και  πολιτικα  φιλελευθερες 
χωρες, η  κατασταση ενω φαινεται  περιπου βιωσιμη ειναι 
στην πραγματικοτητα απελπιστικη. Ειναι απελπιστικη γιατι ο 
καθενας δυστυχως δεν κοιταει  πιο μακρια απο την μυτη 
του,  ενω  τα  προβληματα  που  αντιμετωπιζει  σημερα  η 
ανθρωποτητα ειναι τεραστια. 
Ειναι  πρωτα πρωτα  το  προβλημα  που  αναφερα 
προηγουμενως.
 
Τα 6/7 εαν οχι τα 7/8 του κοσμου ζουνε σε ενα καθεστως 
φτωχειας  και  τεραστιας  καταπιεσης. Ειναι  επειτα  το 
προβλημα το οικολογικο για το οποιο ο καθενας αδιαφορει 
ή  ενδιαφερεται  για  μικρες  του  αποψεις,  τη στιγμη που 
ζουμε  πανω  σε  μια  μπαρουταποθηκη, ή  με αλλη 
παρομοιωση,  πριονιζουμε  συστηματικα,  καθημερινα,  το 
κλαδι επανω στο οποιο ειμαστε καθισμενοι. 

Αυτη την στιγμη που μιλαμε πρεπει να υπαρχουν περι τις 
εκατο χιλιαδες εκταρια τροπικων δασων στην Βραζιλια, τα 
οποια  καιγονται  συστηματικα  για  να  δημιουργηθουν 
αγροτικες  εκτασεις. Οχι  μονο  στην  Βραζιλια,  σε  ολη την 



τροπικη ζωνη τα  δαση καταστρεφονται,  την  Ευρωπη τα 
δαση καταστρεφονται.

Με την καταστροφη των δασων συμβαδιζει  η καταστροφη 
βιολογικων ειδων κατα χιλιαδες και κατα δεκαδες χιλιαδες. 
Οπως  το  εχει πει  ενας  μεγαλος  επιστημων, για  τους 
ιστορικους  του  μελλοντος  ως  η  μεγαλυτερη τρελα  της 
ανθρωποτητος στον εικοστο αιωνα δεν θα φανουν ουτε οι 
πολεμοι, ουτε οι πυρηνικες βομβες, ουτε καν και αν γινοταν 
τριτος παγκοσμιος πολεμος πυρηνικος. Αυτο που θα φανει 
ως  η  μεγαλυτερη τρελα  της  ανθρωποτητος  σ’ αυτη την 
περιοδο, θα ειναι η  καταστροφη του βιολογικου πλουτου 
της γης.

Σ’ αυτες τις προηγμενες και σχετικα φιλελευθερες χωρες, 
τί γινεται  στην  πραγματικοτητα;  Δημοσιογραφοι  και 
πολιτικαντηδες  μιλανε  για  δημοκρατια.  Το  πραγματικο 
καθεστως ειναι φυσικα ενα καθεστως τελειως ολιγαρχικο. 
Φυσικα  υπαρχουν  οι  φιλελευθερες  πλευρες  αυτου  του 
ολιγαρχικου καθεστωτος: υπαρχουν ορισμενα δικαιωματα 
των  ανθρωπων  και  των  πολιτων,  υπαρχει  η  λεγομενη 
ελευθεροτυπια  κτλ.   Αλλα  εαν  κοιταξει  κανεις  ποιοι 
πραγματικα  κυβερνουν,  ποιοι  πραγματικα  εχουν  την 
εξουσια  στα  χερια  τους,  θα  αντιληφθει  οτι  ουτε  στις 
χειροτερες εποχες της λεγομενης ρωμαϊκης δημοκρατιας 
―που  δεν  ητανε  ποτε  δημοκρατια,  αλλα  ολιγαρχια― το 
ποσοστο αυτων που εχουν δυναμη μεσα στην κοινωνια δεν 
ητανε τοσο λιγο οσο ειναι σημερα.

Θα μιλησω για παραδειγμα για την κατασταση την γαλλικη 
που την ξερω καπως καλυτερα. Ο ενηλικος και ψηφοφορος 
πληθυσμος στην Γαλλια ειναι περι τα 35-37 εκατομμυρια. 
Αν  κανεις  αθροισει  την  λεγομενη πολιτικη ταξη,  τους 
κυριαρχους  της  οικονομιας, αυτους  που  παιζουν 
πραγματικο  ρολο  στην  χειραγωγηση της  κοινης  γνωμης, 
ιδιως με τα μαζικα μεσα πληροφορησης, και καποιες αλλες 
κατηγοριες,  θα  φτασει  ενδεχομενως  στο  συνολο  3.700 
ατομων  απανω  σε  37  εκατομμυρια.  Αυτο  μας  δινει  μια 
αναλογια ενος στις δεκα χιλιαδες.



Ταυτοχρονως  υπαρχουνε  ανθρωποι  οι  οποιοι  ασκουν 
κριτικη στην  αρχαια  αθηναϊκη δημοκρατια,  διοτι  ενας 
ελευθερος πληθυσμος εκατο χιλιαδων ανθρωπων ειχε ισως, 
στην χειροτερη περιπτωση, εκατο χιλιαδες δουλους. Δεν το 
λεω  φυσικα  αυτο  για  να  δικαιολογησω  την  υπαρξη της 
δουλειας. Το  λεω για  να  δειξω  ποια  ειναι  η  πραγματικη 
κατασταση σημερα. Φανταζομαι  οτι  αν  κανετε  καποιον 
λογαριασμο  αντιστοιχο  στην  Ελλαδα  θα  βρειτε  το  πολυ 
χιλιους  ή  οχτακοσιους ανθρωπους, οι οποιοι πραγματικα 
παιζουν  ενα  ρολο  σε  ολων  των  ειδων  τις  εξουσιες  που 
υπαρχουν. Αυτη ειναι η κατασταση.

Απεναντι  σ’  αυτη την  κατασταση παρατηρουμε ενα αλλο 
εξισου κρισιμο, εξισου βαρυ φαινομενο. Οι λαοι αυτων των 
χωρων επαιξαν εναν μεγαλο ρολο στην ιστορια. Δεν μιλαω 
για τις μαχες και τις κατακτησεις, μιλαω για τον πολιτισμο 
και ιδιως για την πολιτικη δημιουργια. 

Μετα  απο  το  μεγαλο  σκοταδι  που  επικρατησε  απο  την 
ρωμαϊκη αυτοκρατορια  ως  την  αρχη των  μοντερνων 
χρονων, στη δυτικη Ευρωπη ξαναδημιουργηθηκε  ενα 
ελευθερωτικο κινημα, στην αρχη με την πρωτη αστικη ταξη 
που  δημιουργησε  πολεις  που  προσπαθουσαν  να 
αυτοκυβερνηθουν. Μεσα απο αγωνες στους οποιους και  η 
αστικη ταξη επαιξε  φυσικα  ρολο  και  η  μικροαστικη και 
αργοτερα τεραστιο ρολο η εργατικη ταξη, και ως καταλοιπο 
αυτων  των  αγωνων, εμειναν  αυτα  που  χαρακτηριζονται 
σημερα ως  δημοκρατικοι  ή  φιλελευθεροι θεσμοι  σ’ αυτες 
τις  χωρες. Αυτοι  οι  θεσμοι  δεν  ητανε  ποτέ δωρο  των 
κυριαρχων,  ουτε  δωρο των  καπιταλιστων,  ουτε  αναγκαια 
αποτελεσματα  του  οικονομικου  συστηματος. 
Κατακτηθηκαν  με  σειρα  αγωνων, στοιχισαν  βουνα 
ολοκληρα πτωματων και ποταμους αιματος.

Πού βρισκονται  αυτοι  οι  λαοι  σημερα και  που  βρισκεται 
αλλωστε  και  ο  ελληνικος  λαος;   Ο εμφανεστερος 
χαρακτηρισμος που θα μπορουσε να δωσει κανεις ειναι οτι 
βρισκονται  σε  μια  κατασταση πολιτικης  απαθειας, 
ιδιωτευσης,  ανευθυνοτητας,  κυνισμου,  αδιαφοριας για τα 
κοινα και τα πολιτικα, και γενικοτερα στασης απεναντι στη 



ζωη τους, την ιδιωτικη και την κοινη, που ειναι περιπου μια 
σταση αποχαυνωσης  μεσα  στον  καταναλωτικο  και 
τηλεοπτικο αυνανισμο. 

Η σημερινη κατασταση δεν ειναι απλως το αποτελεσμα των 
συνωμοσιων, των μανουβρων, της χειραγωγησης εκ μερους 
των κυριαρχων στρωματων.   Εαν τα κυριαρχα στρωματα 
μπορουν  να  κανουν  ατιμωρητι αυτα  που κανουν,  ειναι 
ακριβως διοτι οι λαοι μενουν απαθεις ή το πολυ σηκωνουν 
τους  ωμους  λεγοντας  “τους  ξερουμε, ειναι  ολοι τους 
καθαρματα”.

Τα  τελευταια  χρονια υπηρξαν  θεωρητικοι  με  την 
αναγεννηση του  λεγομενου  φιλελευθερισμου,  οι  οποιοι 
εκθειαζουν αυτοι την κατασταση και λενε: τωρα φτασαμε 
πραγματικα στην αληθινη ελευθερια, στον ατομικισμο ·  ο 
καθενας  ασχολειται  με  τα  δικα  του, και  συνεπως  δεν 
εχουμε κοινωνικες και πολιτικες συγκρουσεις, δεν εχουμε 
εντασεις ή εκτροπα και ετσι το συστημα λειτουργει.

Εκτος απο την υποκρισια,  ο συλλογισμος περιεχει και μια 
τεραστια  αυταπατη. Το  συστημα αυτο  που  υπαρχει, ετσι 
οπως ειναι σημερα, καταστρεφει την ιδια την επιβιωση του. 
Αν  εξακολουθει  και  λειτουργει  κατα  καποιο  τροπο,  δεν 
λειτουργει  δυναμει  των  ανθρωπων  και  των  θεσμων τους 
οποιους παραγει. Λειτουργει  διοτι  παρα την επικρατουσα 
νοοτροπια,  παρα  την  ποιοτητα  των  διευθυνοντων, 
εξακολουθουν  και  υπαρχουν  σε  ορισμενα  μερη της 
κοινωνιας και στον κρατικο μηχανισμο,  (ας πουμε Φ% των 
εργαζομενων  εν  γενει,  Χ% των  εκπαιδευτικων,  Ψ%  των 
δικαστικων) οι  οποιοι, αντι  να  συμμορφωθουν  με  την 
επικρατουσα  νοοτροπια,  δηλαδη να  λενε   “τί με  νοιαζει 
εμενα, ποιός πληρωνει περισσοτερα;  προς οφελος αυτου 
βγαζω την αποφαση”, οπως θα επρεπε να κανουν κατα την 
πραγματικα  κυριαρχη  φιλοσοφια  και  τις  θεωριες  του 
φιλελευθερισμου,  εξακολουθουν  να  λειτουργουν  κατα 
παραδοσιακο τροπο, με κατι καταλοιπα ηθους.  

Καταλοιπα  ηθους που  κανουνε  μερικους  δικαστες 
τουλαχιστον  να  ειναι  μαλλον  ή ηττον  αδεκαστοι  και 



συνεπως  να  τους  φοβουνται  και  οι  αλλοι,  ή  αρκετους 
εκπαιδευτικους, που αντι να χαζευουν μεσα στην ταξη τους, 
να  προσπαθουν  να  μαθουν  κατι  στα  παιδια.  Ή  μερικους 
εργατες να βιδωνουν τις βιδες και  να μην εκτροχιαζονται 
διαρκως τα τραινα. Κανονικα δεν εχουνε κανεναν λογο να 
βιδωνουνε  αυτες  τις  βιδες, δεδομενου  του  τι  τους 
πληρωνουν  και  δεδομενου  του  τι  βλεπουν  τι  γινεται  απο 
αποψη καταχρησεων δισεκατομμυριων, ή  και  απο αποψη 
επιχειρησεων, οπου τεραστιες περιουσιες δημιουργουνται 
χωρις κανεναν λογο απο την μια μερα στην αλλη. 

Δεν  μιλαω  για  σκανδαλα  τυπου  “παμπερς”,  μιλαω  για 
σοβαροτερα πραγματα που γινονται π.χ. στο χρηματιστηριο 
της Νεας Υορκης, οπου απο την μια μερα  στην αλλη, χωρις 
καμια  οικονομικη βαση,  ουτε  καν  καλως  εννοουμενη 
καπιταλιστικη, δημιουργουνται δισεκατομμυρια δολαρια με 
καθαρα αεριτζιδικες  επιχειρησεις.  Αν  αυτη η  κατασταση 
συνεχιστει  ουτε  η βιοσφαιρα μεσα στην οποια ζουμε θα 
αντεξει  επι  πολλες δεκαετιες,  ουτε  η  κοινωνιοσφαιρα, αν 
μπορω να πω, θα μπορεσει να εξακολουθει να λειτουργει. 

Τα καθεστωτα που υπαρχουνε σ’ αυτες τις χωρες ειναι μια 
μικρη μειοψηφια  του πληθυσμου της γης.  Αυτοκαλουνται 
δημοκρατιες  και  αυτη η  λεξη οπως  ολες  οι  αλλες  εχει 
υποστει σημερα μια τρομερη εκπορνευση.  Ειναι αδυνατον 
οποιοσδηποτε αφρικανος δεκανεας με δεκα μυδραλιοβολα 
και  εικοσι  τζιπ,  να  καταλαβει  την  εξουσια  χωρις  να 
διακηρυξει  οτι  προκειται  να  εγκαθιδρυσει  εναν 
δημοκρατικο  σοσιαλισμο,  δυναμει  του  οποιου φυσικα 
σφαζει τους αντιπαλους του, καταλαμβανει την τηλεοραση 
και αφιονιζει  τον λαο του.  Το ιδιο εχει συμβει και με την 
λεξη σοσιαλισμος  · εμεις οι  Ελληνες  ειμαστε  σε 
προνομιουχα θεση να καταλαβουμε τι εχει γινει με τη λεξη 
σοσιαλισμος. Το ιδιο εχει γινει και με την λεξη επανασταση. 
Φανταζομαι  καθε  μερα  θα  βλεπετε  διαφημισεις  για  την 
επανασταση στα ψυγεια,  ή  για την επανασταση στο χαρτι 
υγειας. 

Πρεπει να επανελθουμε στην αρχικη σημασια της λεξεως 
"δημοκρατια".  Δημοκρατια  δεν  σημαινει  τα  ανθρωπινα 



δικαιωματα  ή  την  ελλειψη λογοκρισιας,  δεν  σημαινει 
εκλογες οιουδηποτε  τυπου.  Ολα αυτα ειναι καλα και αγια, 
αλλα ειναι  δευτερου και  τριτου βαθμου επακολουθα της 
δημοκρατιας.  Δημοκρατια  ειναι  το  κρατος  του δημου, 
δημος ειναι ο λαος.

Κρατος  στα αρχαια ελληνικα  δεν  σημαινει  κρατος  με  τη 
σημερινη εννοια. Κρατος δεν υπηρχε στην αρχαια Ελλαδα, 
η  αθηναϊκη  πολιτεια  δεν  ηταν  κρατος,  ηταν  πολις  ή 
πολιτεια. Κρατος στα αρχαια ελληνικα σημαινει βεβαιως τη 
δυναμη και  ενδεχομενως  τη βια  ή την  ωμη βια.   Ειναι 
χαρακτηριστικο  οτι  οταν  στη νεα  Ελλαδα δημιουργηθηκε 
πραγματικα ενα κρατος, πηραμε απο τα αρχαια ελληνικα 
τη λεξη κρατος  που  σημαινει  δυναμη ή βια.  Θα 
μπορουσαμε να ειχαμε παρει  τη λεξη “πολιτεια”, δεν ειναι 
ετσι; 

Δημοκρατια ειναι  η  εξουσια του δημου.   Εαν  σκεφτουμε 
αυτες  τις  λεξεις  στο  βαθος  τους,  τα  ουσιαστικα 
προβληματα αμεσως εμφανιζονται. Πρωτα πρωτα τί ειναι ο 
δημος,  ποιός  ειναι  ο  δημος,  ποιός  ανηκει  στον  δημο; 
Δευτερον, τί  θα πει εξουσια;  Και το γεγονος αλλωστε οτι ο 
ιδιος ο χαρακτηρισμος, ο ιδιος ο ορος που σημαινει αυτο το 
πολιτευμα ανοιγει αυτα τα ερωτηματα, δειχνει τον ιδιαιτερο 
χαρακτηρα αυτου του πολιτευματος, που γεννιεται την ιδια 
στιγμη με την φιλοσοφικη αναζητηση, σε αντιθεση με αλλα 
πολιτευματα στα οποια τετοια ερωτηματα δεν γεννιονται. 

Αν το καθεστως ειναι  μια μοναρχια ξερετε οτι ειναι η αρχη 
του  μοναρχη,  και  αυτος  ο  μοναρχης  ειναι  παντοτε 
καθορισμενος κληρονομικα ή με οποιοδηποτε αλλο τροπο. 
Το ιδιο, οι αριστοι σε μια αριστοκρατια ειναι αυτοι που εκ 
γενετης ανηκουν σε μια ορισμενη κοινωνικη ταξη. 

Η  δημοκρατια  ηδη απο  την  ονομασια  της  ανοιγει  τις 
ερωτησεις και  τα προβληματα,  και  απο αυτη την αποψη 
δεν ειναι τυχαιο οτι  η  γεννηση της συμπιπτει κατα τελειως 
ουσιαστικο τροπο με την γεννηση αυτης της απεριοριστης 
ερωτησης  και  επερωτησης  που  ειναι  η  φιλοσοφια.   Η 
δημοκρατια  ειναι  ή  θελει  να  ειναι  ενα  πολιτευμα  που 



αποβλεπει  στην  αυτονομια  και  την  κοινωνικη και  την 
ατομικη. 

Γιατι μιλαμε εδω για αυτονομια; Διοτι  ο μεγιστος αριθμος 
των ανθρωπινων κοινωνιων παντοτε εγκαθιδρυθηκε πανω 
στη βαση μιας ετερονομιας. Οι θεσμοι που υπηρχαν, θεσμοι 
με  την  γενικοτατη εννοια,  αλλα  και  οι  πολιτικοι  θεσμοι 
ειδικα,  θεωρουνταν παντοτε οτι ειναι δεδομενοι  [ιεροι], οτι 
δεν μπορουν να αμφισβητηθουν. Και οι θεσμοι αυτοι ητανε 
καμωμενοι κατα τετοιον τροπο, ωστε να μην ειναι δυνατον 
να γινει επερωτηση σχετικα με αυτους τους θεσμους. 

Πχ, σε θεσμισεις πρωτογονων φυλων, οι θεσμοι της φυλης 
εχουνε παραδοθει ανεκαθεν απο τους θεμελιωτες ηρωες ή 
απο τους προγονους  και θεωρουνται αυτονοητοι.  Το ορθο 
και  το  μη ορθο,  το  επιτρεπτο  και  το  μη επιτρεπτο,  ειναι 
καθορισμενα  μια  για  παντα, σε  ολα  τα  πεδια. Δεν 
απαγορευεται καν να αμφισβητησει κανεις τους  θεσμους, 
δεν χρειαζεται να απαγορευτει η αμφισβητηση, διοτι  ειναι 
αδιανοητο  να  αμφισβητηθουν.  Οι  ανθρωποι  τους  εχουνε 
ενσωματωσει, τους εχουνε εσωτερικευσει με την ιδια τους 
την ανατροφη,  δηλ.  με την ιδια τους την κατασκευη σαν 
κοινωνικα ατομα.    

Τί εγινε  στην  αρχαια  Ελλαδα  για  πρωτη φορα,  και  τί 
επανεληφθη στην  Ευρωπη απο  τον  12ο-13ο  αιωνα  και 
μετα; Μια ρηξη αυτου του ετερονομου καθεστωτος και μια 
κινηση προς  την  αυτονομια.  Αυτη η  κινηση εκφραζεται 
πολιτικα  με  το  κινημα  το  δημοκρατικο  και  με  οσους 
δημοκρατικους θεσμους δημιουργηθηκαν. Η ρηξη αυτη με 
την ετερονομια  εσημαινε την θεση υπο αμφισβητηση των 
ηδη υπαρχοντων  θεσμων  και  αυτο  εγινε  στην  αρχαια 
Ελλαδα. 

Αυτο που βλεπουμε π.χ. στην Αθηνα  απο το 700  εως το 
400  πΧ,  και  ακομα  και  μετα,  ειναι  η  περιπου  συνεχης 
μεταβολη των θεσμων.  Δεν δημιουργηθηκαν  ποτέ ιδεωδες 
θεσμοι,  αλλα  οι  Αθηναιοι  ποτέ δεν  επαψαν  να 
μεταρρυθμιζουν  τους  νομους  τους  κατα  τροπο  ωστε  να 
αυξανουν  την  πραγματικοτητα  της  δημοκρατιας  δηλαδη 



την δυνατοτητα πραγματικης συμμετοχης του δημου στην 
εξουσια.

Αυτονομια  σημαινει  οτι  η  πολιτικη  κοινοτητα δινει  η  ιδια 
στον εαυτο της τους νομους της, και τους δινει ξεροντας οτι 
τους  δινει,  δηλ.  αποκλειοντας  καθε  ιδεα  εξωκοινωνικης 
πηγης  των  νομων  και  των  θεσμων. Ειτε  αυτη η  πηγη 
θεωρηθει  φυσικη ειτε  απλως  παραδοσιακη,  ειτε 
υπερβατικη,  θεια. Η  τελευταια  περιπτωση παρουσιαζεται 
με τους Εβραιους της Παλαιας Διαθηκης, τους νομους που 
δινει ο Ιεχωβα στον Μωυση. 

Αυτονομια σημαινει: δινουμε σε μας τους νομους μας και 
τους θεσμους μας ξεροντας οτι εμεις τους δημιουργουμε, 
ξεροντας οτι εμεις τους κανουμε. Αυτο ειναι το μεγαλυτερο 
κρατος,  αυτη  ειναι  η  μεγαλυτερη εξουσια  που  υπαρχει 
μεσα σε μια κοινωνια: να μπορουμε να δινουμε στον εαυτο 
μας τους νομους μας, δηλ. να δινουμε στον εαυτο μας και 
τους  θεσμους  κατω  απο  τους  οποιους  ζουμε  και  την 
κυβερνηση με  την  οποια  αποφασιζουμε  προς  τα  που 
πηγαινουμε.    

Η κοινωνια  δεν  ειναι  ποτέ μια  απλη συνθεση,  μια  απλη 
προσθεση ατομων, διοτι τα ατομα τα ιδια τα δημιουργει  η 
κοινωνια. Συνεπως οταν μιλαμε για αυτονομη κοινωνια και 
θελουμε  μια  αυτονομη κοινωνια  αυτο  σημαινει 
ταυτολογικα,  ipso  facto,  οτι  θελουμε  επισης  αυτονομα 
ατομα.  Θελουμε ατομα που  ειναι  ικανα  να  δωσουν  στον 
εαυτο τους τον νομο τους και, επειδη δεν ειναι δυνατο σε 
μια κοινωνια ο καθενας να δινει στον εαυτο του εναν νομο, 
να συμμετεχουν πληρως στη θεσμιση της κοινωνιας. 

Αυτο σημαινει βασικα οτι η παιδεια των ατομων, οχι απλως 
με την εννοια των σχολειων και της εκπαιδευσης, αλλά η 
παιδεια ως συνεχης δραση της κοινωνιας πανω στα ατομα, 
που αρχιζει  απο τη στιγμη που τα ατομα γεννιουνται  και 
φτανει ως τον θανατο τους και που διοχετευεται οχι μονο 
με τα σχολεια, αλλα με την οικογενεια, με τη μητερα, με τις 
συντροφιες,  με  τις  γειτονιες,  με  τον  στρατο,  με  τις 
εφημεριδες,  με  τα  ραδιοφωνα,  με  τις  τηλεορασεις,  η 



παιδεια λοιπον με τη γενικοτατη εννοια και σε ολες μορφες 
πρεπει να  συμβαλλει  στο να μπορουν τα ατομα να γινουν 
πραγματικα αυτονομα.

Αυτονομα ατομα σημαινει ατομα τα οποια προσπαθουν οχι 
απλως  να  ρυθμισουν  κατα  τροπο  αυτονομο  την  ατομικη 
τους ζωη, αλλα να συμμετασχουν στον προσδιορισμο των 
νομων, που ειναι κατ’ αναγκην κοινωνικοι, που περιοριζουν 
ή καθοριζουν την ζωη τους.

Συνεπως,  εαν  μιλαμε  για  αυτονομα ατομα,  κατ’  αναγκην 
μιλαμε ταυτοχρονως για μια αυτονομη κοινωνια,  δηλ. για 
μια  κοινωνια  μεσα στην  οποια  δεν  επικρατει  καμια  θεια 
αποκαλυψη, καμια ιδεα φυσικων νομων που ρυθμιζουν την 
κοινωνικη ζωη,  καμια  καθαγιασμενη παραδοση η  οποια 
ισχυει  απλως  και  μονον  διοτι  ειναι  παραδοση, ακομα 
λιγοτερο  φυσικα  καμια  εξουσια  ενος  κομματος  που 
εκφραζει δηθεν την ιστορικη νομοτελεια και τις ιστορικες 
αναγκαιοτητες,  ή κανενος  γενικου  γραμματεως  ή 
προεδρου, αλλα  για  μια κοινωνια που  η  ιδια θεσμιζει και 
κυβερνα τον εαυτο της. 

Μονον  οταν  τα ατομα μπορουν να πουν  οτι  οι  νομοι  της 
κοινωνιας ειναι και δικοι τους νομοι, μονον τοτε μπορουμε 
να πουμε οτι αυτα τα ατομα ειναι αυτονομα, αλλα επισης 
οτι και η κοινωνια ειναι αυτονομη.    
Τί σημαινει να μπορουν να πουν τα ατομα οτι οι νομοι της 
κοινωνιας  ειναι  και  δικοι  τους  νομοι,  δηλ.  οτι  τους 
ενστερνιζονται  πληρως;  Δεν  σημαινει  κατ’  αναγκην  οτι 
συμφωνουν με ολους τους νομους που υπαρχουν. Σημαινει 
ομως απαραιτητως οτι εχουν συμμετασχει πραγματικα και 
ενεργα  στην  διαμορφωση των  νομων  αυτων  και των 
θεσμων  και  φυσικα  επισης  στην  λειτουργια  τους.  Αυτο 
συνεπαγεται, απο  τη στιγμη που μια κοινωνια αποτελειται 
απο ενα θεωρητικα απεριοριστο και απροσδιοριστο πληθος 
ατομων,  οτι  υπαρχει πληρης ισοτης συμμετοχης ολων των 
ατομων σε ολες τις θεσμιζουσες εξουσιες που μπορουν να 
υπαρχουν  σημερα  σε  μια  κοινωνια  και  στην  λειτουργια 
αυτων των θεσμων.



Συνεπως, σχετικα με οτιδηποτε μπορει να γινει αντικειμενο 
ρητης θεσμισης, ρητης νομοθετησης μεσα στην κοινωνια, 
ειτε  προκειται  για  αυτο  που  μπορει  να  ονομασει  κανεις 
“θεσμιστικη εξουσια”, δηλ. την εξουσια που καθοριζει τους 
βασικους θεσμους μεσα στους οποιους ζει η κοινωνια, ειτε 
προκειται για την ασκηση των θεσμισμενων εξουσιων, π.χ. 
και  της  νομοθετικης  εξουσιας   και  της  κυβερνητικης 
εξουσιας,  πρεπει να διδεται σε ολους η μεγαλυτερη νοητη 
δυνατοτητα,  οχι  απλως  τυπικη αλλά ουσιαστικη, να 
συμμετασχουν στην ασκηση ολων αυτων των εξουσιων και 
των λειτουργιων. 

Μεγαλυτερη δυνατοτητα,  οχι  απλως  τυπικη, αλλά 
ουσιαστικη: αυτο σημαινει  οτι  δεν  περιοριζομαστε στο να 
λεμε οτι οι πολιτες μια φορα στα πεντε χρονια καλουνται να 
διαλεξουν  αντιπροσωπους  οι  οποιοι  θα  αποφασιζουν  για 
αυτους,  αλλα  οτι  οι  πολιτες  αποφασιζουν  μονοι  τους για 
τους νομους κατω απο τους οποιους θελουν να ζησουν. 

Σημαινει επισης οτι δεν διαλεγουν, δεν εκλεγουν εμμεσως ή 
αμεσως ανθρωπους οι οποιοι θα τους κυβερνουν, αλλα οτι 
κυβερνουν  μονοι  τους. Δηλαδη οτι  ολες  οι  βασικες 
αποφασεις  που  αφορουν  το  μελλον  της  κοινωνιας  (διοτι 
αυτο  ειναι κυβερνηση,  κυβερνω  θα  πει  λαμβανω 
αποφασεις που αφορουν αυτα που πρεπει να γινουν, ειτε 
ως  εργα  ειτε  ως  δραστηριοτητες) ο,τι  αφορα  λοιπον  τις 
βασικες  κυβερνητικες  αποφασεις  πρεπει  να  ανηκει στο 
συνολο της κοινωνιας. Το συνολο των πολιτων πρεπει ολοι, 
οχι απλως τυπικα να εχουν το δικαιωμα να συμμετασχουν 
σ’ αυτο, αλλα να ειναι παιδευμενοι σαν ατομα απ’ ολες τις 
αποψεις, κατα τροπο ωστε να μπορουνε να συμμετεχουν.   
    
Εδω θα ηθελα να κανω δυο ή τρεις παρατηρησεις. Πρωτα 
πρωτα  μια  αναφορα  στους  αρχαιους,  ή μαλλον  στον 
μεγαλο Θουκυδιδη. 
Οταν  ο  Θουκυδιδης  θελει  να  χαρακτηρισει  μια  πολη ως 
ελευθερη, την  χαρακτηριζει  “αυτόνομον,  αυτόδικον  και 
αυτοτελή”.   Πόλις,  για  τον  Θουκυδιδη παντοτε,  σημαινει 
τους πολιτες. Ο Θουκυδιδης δεν μιλαει ποτέ ουτε για κρατη, 
αλλα  ουτε  για  επικρατειες.  Πχ  οι  λεξεις  “Αθηναι” ή 



“Σπαρτη”,  στον  Θουκυδιδη εχουν  απλως  γεωγραφικη 
εννοια. Οταν μιλαει για τις πολιτειες που συγκρουονται στον 
Πελοποννησιακο  Πολεμο  λεει  παντοτε  “οι  Αθηναιοι,  οι 
Λακεδαιμονιοι,  οι  Κερκυραιοι,  οι  Κορινθιοι”. Καποιος απο 
τους  ρητορες  μεσα  στον  Θουκυδιδη λεει  “αντρες  γαρ 
πολεις”. 

Η ιδεα οτι  ενα κρατος, μια επικρατεια, μια πολιτεια ειναι 
μια  εδαφικη  εκταση,  που  επικρατει  στην  νεοτερη 
φιλοσοφια   του  δικαιου  και  συνταγματικη θεωρια,  ειναι 
καθαρα φεουδαρχικη αντιληψη, δεν εχει καμμια σχεση με 
την δημοκρατικη παραδοση. 

Λεει  λοιπον  ο  Θουκυδιδης  αυτονομος. Λεει  αυτοδικος 
[πολις],  δηλ. η  ιδια  δικαζει  τις  παραβασεις  που  γινονται 
μεσα  στον  χωρο,  στη σφαιρα της  ζωης  του  λαου. Οπως 
ξερετε, τα αρχαια αθηναϊκα δικαστηρια ηταν κληρωτα και 
οχι επαγγελματικα δικαστηρια. Λεει αυτοτελης. Τέλος ειναι 
η  αρχη,  η  εξουσια  με  την  εννοια  της  κυβερνησης,  στα 
αρχαια ελληνικα “οι εν τω τελει” ειναι οι κυβερνωντες.  Μια 
πολιτεια  ειναι ενα συνολο πολιτων που κυβερνουν οι ιδιοι 
τον  εαυτο  τους.  Συνεπως  εαν  δεν  ειμαστε  αυτονομοι, 
αυτοδικοι  και  αυτοτελεις,  δεν  μπορουμε  να  ζουμε  σε 
δημοκρατια, ουτε να λεμε οτι ζουμε σε δημοκρατια.    

Ενα δευτερο σημειο πανω στο οποιο θα ηθελα να επιμεινω, 
ειναι οι σχεσεις ελευθεριας και ισοτητας. Εχει υπαρξει απο 
πολυ καιρο, ηδη απο τον 19ο αιωνα, μια πολυ διαδεδομενη 
ρητορικη και  σοφιστικη και  η  οποια  ξαναεμφανιστηκε με 
ανανεωμενη δυναμη απο τη στιγμη που υπηρξε η Ρωσια ως 
δηθεν  “κομμουνιστικη”  κοινωνια,  που  λεει το  εξης: 
Εαν θελετε να εισαστε ελευθεροι, δεν μπορειτε να εισαστε 
ισοι  (διοτι  δηθεν  στη Ρωσια οι  ανθρωποι  ειναι  ισοι  αλλα 
δεν  ειναι  ελευθεροι)  και  αν  θελετε  να  ειστε  ισοι 
(οπως ειναι στη Ρωσια) δεν μπορειτε να ειστε ελευθεροι.

Αυτος  ο  συλλογισμος  περιεχει  πολλαπλα  σοφισματα  ή 
ψευδη. Εαν κοιταξουμε την πραγματικοτητα, στη Ρωσια οι 
ανθρωποι δεν  ησαν ουτε ισοι, ουτε ελευθεροι.  Αυτος που 
ειναι μεσα στο στρατοπεδο συγκεντρωσεως δεν ειναι ισος 



απο καμια αποψη ουτε με τον φυλακα του στρατοπεδου 
συγκεντρωσεως, ουτε με τον συνταγματαρχη που διοικει το 
στρατοπεδο,  ουτε  με  τον  γραμματεα  της  κομματικης 
επιτροπης που διοικει την περιοχη, ουτε με του ανθρωπους 
του  πολιτικου  γραφειου.  Και  επειδη ακριβως  υπαρχει η 
πολιτικη ανελευθερια ειναι δυνατον επισης να υπαρχει στη 
Ρωσια και η πολιτικη και η οικονομικη ανισοτης.

Αντιστροφως  στις  καπιταλιστικες  χωρες  και  σε  μας 
σημερα,  λεγεται οτι υπαρχει ελευθερια, αλλα δεν υπαρχει 
ισοτης οικονομικη. Βεβαιως δεν υπαρχει ισοτης οικονομικη, 
αλλα  φυσικα  δεν  υπαρχει  και  ισοτης  πολιτικη. Η ισοτης 
η πολιτικη η οποια υπαρχει ειναι τελειως τυπικη. 

0 μεσος ελλην πολιτης, ο χωριατης, ο θυρωρος, ο σωφερ, ο 
εργατης,  ο  τραμβαγιερης  και  οποιοσδηποτε  αλλος,   δεν 
εχει  τα ιδια πραγματικα πολιτικα δικαιωματα με τα μελη 
της αρχουσης πολιτικης ταξεως.  Δεν μιλαω για οικονομικη 
ανισοτητα,  μιλαω  για  πολιτικη ανισοτητα.   Υπαρχει  μια 
πολιτικη προνομιουχα ταξη στην Ελλαδα, η οποια βρισκεται 
σε τελειως ανιση πολιτικη θεση σε σχεση με τον κοσμακη, 
και φυσικα απο την στιγμη που υπαρχει, οπως υπαρχει στα 
καπιταλιστικα  καθεστωτα  τεραστια  οικονομικη ανισοτης, 
δεν μπορει να υπαρξει πολιτικη ισοτης.
 
Αν εχω πολλα λεφτα αγοραζω ενα ραδιοφωνικο σταθμο και 
αγοραζω και  μια  τηλεοραση. Ετσι  η  οικονομικη ανισοτης 
μεταφραζεται  και  σε  πολιτικη ανισοτητα,  διοτι  λεω  στον 
κοσμακη τι πρεπει να σκεφτεται και του λεω ποια ειναι τα 
νεα: παντοτε γινεται φιλτραρισμα των νεων, ή παρουσιαση 
των πληροφοριων κατω απο εναν ορισμενο φωτισμο.  

Αν  θελουμε  να  ειμαστε  ελευθεροι  μεσα  στην  κοινωνια 
πρεπει  να  ειμαστε  πραγματικα  ισοι.  Δεν  χρειαζεται  να 
συζητησει  κανεις  τα  αλλα  σοφισματα  τα  οποια  εχουν 
εγερθει εναντιον της δηθεν ισοπεδωσης που θα επεφερε η 
πραγματικη ισοτητα. Οταν μιλαμε για ισοτητα δεν εννοουμε 
ομοιομορφια των ατομων. Αν υπαρχει καποια κοινωνια που 
δημιουργει  ομοιομορφια των ατομων ειναι  η  σημερινη. Ο 
καθενας νομιζει οτι ειναι απολυτως μοναδικος, και αυτος ο 



ιδιος,  διαφορετικος  απο  καθε  αλλον,  στις  8  το  βραδυ 
παταει το ιδιο κουμπι και βλεπει τις ιδιες ανοησιες στην ιδια 
τηλεοραση και  αγοραζει  τα  ιδια  ρουχα.  Αυτη ειναι  η 
ατομικη ελευθερια που του επιτρεπει ο κοινωνικος θεσμος 
της μοδας. 

Οταν  μιλαμε  για  ισοτητα,  εννοουμε την  ισοτητα εκεινη η 
οποια  ειναι  πολιτικα  σημαντικη, δηλαδη την  ισοτητα  τον 
δυνατοτητων που παρεχονται  σε ολους να συμμετασχουν 
πραγματικα στην θεσμιση της κοινωνιας και στην ασκηση 
οποιωνδηποτε  εξουσιων  υπαρχουν  μεσα  σε  αυτη την 
κοινωνια. Αυτο συνεπαγεται την αμεση δημοκρατια για την 
οποια θα πω μερικα λογια παρακατω.

Η ιδεα  της  ισοτητος  εχει  ασφαλως  και  οικονομικες 
επιπτωσεις  σημαντικες.  Δεν  ειναι  δυνατον,  ιδιως  σε  μια 
κοινωνια της σημερινης μορφης, της σημερινης υφης, της 
σημερινης συγκροτησης,  να υπαρξει  πραγματικη πολιτικη 
ισοτητα,  απ’  την  στιγμη που  υπαρχουν  οι  τεραστιες 
οικονομικες  ανισοτητες. Με κανεναν τροπο δεν μπορει να 
βρεθει μεσο, ουτε και βρεθηκε ποτέ, να εγκατασταθει ενα 
στεγανο  χωρισμα  αναμεσα  στον  οικονομικο  και  στον 
πολιτικο χωρο. Απο την στιγμη που υπαρχει, οπως σημερα, 
μια τεραστια οικονομικη ανισοτητα,  οι ανθρωποι οι οποιοι 
εχουν στα χερια τους την οικονομικη δυναμη, κατ’ αναγκην 
και ασχετως των προθεσεων τους, θα την μετατρεψουν και 
σε πολιτικη δυναμη.

Ολη η  ιστορια,  οχι  τοσο  η  αρχαια  ελληνικη στην  οποια 
πραγματι  το  χρημα   επαιξε  σχετικο ρολο,  αλλα  και  η 
ρωμαϊκη και ολη η μοντερνα εξουσια το αποδεικνυει. Αυτο 
μας οδηγει επισης σε μια αλλη θεωρηση, Δεν ειναι δυνατον 
ποτε  να  σκεφτουμε  οτι  ατομα  τα  οποια  τα  θελουμε  ως 
ελευθερους πολιτες, μπορει να ειναι ελευθεροι πολιτες στην 
πολιτικη ζωη και να ειναι σκλαβοι κατ’ ουσιαν, μεσα στην 
οικονομικη παραγωγικη τους  ζωη. Δεν  ειναι  δυνατον  να 
σκεφτουμε δηλαδη οτι τις Κυριακες τα ατομα θα πηγαινουν 
σε μια εκκλησια της πολιτικης ελευθεριας, και οτι τις αλλες 
πεντε-εξι μερες της εβδομαδος θα ειναι απλως βιδες πανω 
σε ενα μηχανικο συστημα παραγωγης.  



Δεν ειναι δυνατον να παιδευσουμε πολιτες  ― διοτι ακομα 
μια φορα η  παιδεια των πολιτων δεν σταματαει ουτε στο 
δημοτικο, ουτε στο γυμνασιο ―  που να ειναι ελευθεροι και 
υπευθυνοι  και  να  θελουν  να  συμμετασχουν  στις  κοινες 
υποθεσεις,  και  ταυτοχρονως  να τους  υποχρεωνουμε  να 
περνανε  το  μεγαλυτερο  μερος  της  ξυπνητης  τους  ζωης 
μεσα σε μια  ιεραρχικη δομη,  μεσα στην  οποια  δεν  τους 
πεφτει κανενας λογος,  εκτος  απ’ το να εκτελουν συνεχως, 
αφενος αυτα που τους λενε οι  ανωτεροι  τους,  αφετερου 
αυτα που τους λενε οι κανονισμοι, οι οποιοι πενηντα φορες 
στις εκατο ειναι κωμικα παραλογοι. 

Αν κατορθωνουν τα εργοστασια και οι δημοσιες υπηρεσιες 
να  λειτουργουν,  ειναι  επειδη  κατα  ενα  μεγαλο  μερος  οι 
εργαζομενοι  παραβαινουν  τους  κανονισμους  για  να 
κατορθωσουν να κανουν την δουλεια τους. Αποδειξη οτι μια 
απο τις αποτελεσματικοτερες μορφες απεργιας, ειναι αυτη 
που στα γαλλικα ονομαζουν απεργια ζηλου. Οι εργαζομενοι 
δηλαδη αρχιζουν  να  εφαρμοζουν  κατα  λεξη τους 
κανονισμους,  κι  αυτο  μπορει  να  κανει   τα  παντα   να 
καταρρευσουν μεσα σε μια ωρα.

Γιατί αυτο; Διοτι τους κανονισμους φυσικα δεν τους εκαναν 
ο εργαζομενοι.  Τους εκαναν διαφοροι τεχνικοι, μηχανικοι, 
ανθρωποι που τελειωσαν πολυτεχνεια, και αλλοι, ο οποιοι 
δεν ξερουν πώς γινεται η δουλεια στην πραγματικοτητα, τί 
συμβαινει οταν γινεται πραγματικα μια δουλεια. 

Μια αυτονομη κοινωνια δεν θα μπορουσε, οχι για λογους 
φιλανθρωπιας,  αλλα  για πολιτικους λογους, να δεχθει μια 
οικονομικη κατασταση μεσα στην  οποια αφενος υπαρχει 
μια  τεραστια  οικονομικη ανισοτητα  και  αφετερου  οι 
εργαζομενοι, δηλαδη το συνολο του πληθυσμου, βρισκονται 
τοποθετημενοι  σαν  μυρμηγκια  μεσα  σε  ιεραρχημενες, 
ιεραρχικες δομες,  μεσα  στις  οποιες  δεν  τους  πεφτει 
κανενας  λογος  για  το  τί κανουν  και  για  το  πώς  θα  το 
κανουν.  Η  αυτοδιοικηση των παραγωγικων  μοναδων απο 
τους  παραγωγους  ειναι  και  απαραιτητη προϋποθεση για 
μια  πραγματικα  αυτονομημενη κοινωνια,  και  σχολειο 
δημοκρατικο.



Σημερα δεν διαπιστωνουμε την υπαρξη μονο οικονομικων 
μορφων  κυριαρχιας.  Υπαρχουν μορφες κυριαρχιας  που 
ειναι  καθαρα  πολιτικες.  Εαν  στη Ρωσια  μετα  το  1917 
δημιουργηθηκε  ενα  εκμεταλλευτικο  και  καταπιεστικο 
καθεστως, κατα πασα πιθανοτητα εκμεταλλευτικοτερο και 
ασφαλως πολυ καταπιεστικοτερο απο οποιοδηποτε ταξικο 
καθεστως ειχε γινει γνωστο ως τοτε στην ιστορια, αυτο δεν 
οφειλεται στους κεφαλαιοκρατες. 

Οφειλεται  στο  γεγονος  οτι  μεσα  απο  το  ιδιο  το 
κομμουνιστικο κομμα, τους μπολσεβικους, δημιουργηθηκε 
μια γραφειοκρατια που συνδεθηκε με την γραφειοκρατια 
των  εργοστασιων,  του  στρατου  και  αλλων  κοινωνικων 
κλαδων  και  η  οποια  αρκετα  γρηγορα κατοχυρωθηκε  ως 
απολυτα κυριαρχη ταξη και εγκαθιδρυσε το καθεστως του 
γραφειοκρατικου, ολοκληρωτικου καπιταλισμου. 

Συνεπως δεν ειναι  μονον οι οικονομικα προνομιουχες και 
κυριαρχες  ταξεις  οι  οποιες  αντιτιθενται  στη δημοκρατια. 
Ειναι και η πολιτικη γραφειοκρατια η οποια συνεχως τεινει 
να παραχθει και να αναπαραχθει, ειτε συσπειρωνεται γυρω 
απο μια χαρισματικη μορφη ειτε οχι. Συνηθως, στην αρχη 
της τουλαχιστον, συσπειρωνεται γυρω απο μια χαρισματικη 
μορφη,  που τεινει και κατορθωνει φυσικα να μονοπωλησει 
την  εξουσια  και  να  εξαλειψει  οποιεσδηποτε  απαρχες 
δημοκρατικων θεσμων υπηρχαν. 

Η  συγχρονη πολιτικη μορφη του  κομματος  ειναι 
προσφυεστατη για  τη  δημιουργια  της  γραφειοκρατιας. 
Θυμηθειτε οτι  κομματα με την σημερινη εννοια του ορου 
δεν  υπηρχαν  στην  αρχαια  Αθηνα.  Τα  κομματα 
δημιουργηθηκαν  στην  νεοτερη εποχη. Ειναι  μια  απο  τις 
τραγικες ειρωνειες της ιστοριας, οτι τα πρωτα πραγματικα 
κομματα, με την εννοια που δινουμε σημερα σ’ αυτη την 
λεξη,  που  δημιουργηθηκαν,  ειναι  δημιουργηματα  της 
εργατικης  ταξης  στον  αγωνα  της  για  την  απελευθερωση 
της.  Κατα  μιμηση τους  εγιναν  τα  αστικα  κομματα  στην 
Ευρωπη.  Τα εργατικα  κομματα  εκφυλιστηκαν  σχετικα 
γρηγορα και γινανε γραφειοκρατικα.



Τα  κυριαρχα  στρωματα  τα  οποια  μπορει  και  πρεπει  να 
αντιμετωπισει  ενα δημοκρατικο  κινημα,  δεν  ειναι  μονο η 
οικονομικη ολιγαρχια. Ειναι και η πολιτικη ολιγαρχια και η 
πολιτικη γραφειοκρατια.

Εδω  θα  ηθελα  να  υπογραμμισω  ενα  σημειο  που  ειναι 
αρκετα  παλιο  στην  πολιτικη φιλοσοφια,  αλλα  πολλοι 
ανθρωποι το ξεχνανε, και ιδιως στην Ελλαδα. Κατηγορουμε 
συνεχως  του  κυριαρχους  οτι  κυριαρχουν.  Αυτο  ειναι 
ανοησια.  Ειναι  σαν  να  κατηγορουσαμε  τους  κλεφτες  οτι 
κλεβουν, ή τους ξανθους διοτι ειναι ξανθοι.  Η δουλεια των 
κυριαρχων  ειναι  να  κυριαρχουν.  Εαν  πρεπει  να 
κατηγορησουμε  καποιον, πρεπει  να  κατηγορησουμε τους 
κυριαρχημενους  που  αφηνουν  τον  εαυτο  τους  να 
κυριαρχειται.  

Δεν  μπορουμε  να  λεμε  ταυτοχρονως  οτι  ο  λαος  ειναι 
παντοδυναμος  και  οτι  ο  οποιοσδηποτε  δημαγωγος  τον 
τραβαει και τον σερνει απο την μυτη. Πρεπει να πουμε οτι 
υπαρχει μια ευθυνη του λαου σε αυτα που γινονται σημερα. 
Φυσικα αυτο δεν φτανει, διοτι εδω δεν κανουμε ηθικολογια. 
Το λεμε αυτο για να υπενθυμισουμε στους πολιτες οτι αυτα 
τα οποια συμβαινουν, συμβαινουν με την συμμετοχη τους, 
με  την  συνενοχη τους.  Αλλα δεν  μπορουμε να  σταθουμε 
σ’αυτο.

Γιατί υπαρχει  αυτη η  συμμετοχη,  που παιρνει  την μορφη 
της απαθειας, της αδιαφοριας, του κυνισμου; Απο τη μια 
μερια,  ολο  το  ιστορικο  ρευμα  της  συγχρονης  κοινωνιας 
οδηγει  τους  ανθρωπους  σ’  αυτην  την  αποχαυνωση,  σε 
αυτον  τον  ατομικισμο,  σ’  αυτον  τον  καταναλωτικο  και 
τηλεοπτικο αυνανισμο. Απο την αλλη μερια υπαρχει και κατι 
αλλο,  που  δεχεται  συζητηση και  ενδεχομενως  ανασκευη. 
Αυτο ειναι η διεισδυση μεσα στον πληθυσμο μιας κεντρικης 
καπιταλιστικης φαντασιακης σημασιας,  του  μυθου  της 
γνωσης, της επιστημης, των ειδικων, των επαϊοντων, αυτων 
που  ξερουν.  Αυτο  στηριζει  αυτη την  κεντρικη δομη της 
συγχρονης  κοινωνιας,  την  τελειως  ασυμβιβαστη με  καθε 
δημοκρατικη θεσμιση, δηλαδη  την ιεραρχια.  Γιατί ο ταδε 
ειναι  στην  κορφη και  οι  αλλοι  ειναι  κατω;  Διοτι  ειναι 



σπουδασμενος,  διοτι  ειναι  επαϊων,  διοτι  ξερει  καλυτερα, 
διοτι ειναι ειδικος, κλπ.

Αυτος ο μυθος εχει βαθια διεισδυσει μεσα στην ψυχη των 
ατομων, και  για να σας διασκεδασω λιγο και να διακοψω 
την ισως ανιαρη συνεχεια αυτων των συλλογισμων, θα σας 
διηγηθω  μια  πραγματικη  ιστορια  που  μου  συνεβη. Στην 
Ελλαδα  κραταμε  ευτυχως  αυτη την  καλη συνηθεια,  οτι 
συζηταμε  με  τον ταξιτζη,  και  ετσι  κανουμε διαφορες 
σφυγμομετρησεις.  Την  εποχη  της  “αποστασιας”  και  των 
ταραχων, ημουν στην Αθηνα και πηρα ενα ταξι. Ο ταξιτζης, 
συμπαθητικος και ξυπνιος ανθρωπος.
―Τι γινεται;  φαινεται ασχημη η κατασταση (του λεω).
―Ναι, ειναι φριχτη, αλλα μην ανησυχειτε. 
―Γιατι να μην ανησυχουμε; 
―Ε, υπαρχει ο Αντρεας (Παπανδρεου).
―Και τί θα κανει ο Αντρεας;
―Αυτη τη στιγμη δεν μπορει να κανει τιποτα, διοτι πηγε για 
48 ωρες στη Βουλγαρια. Η βουλγαρικη κυβερνηση βρηκε 
την οικονομικη τους κατασταση πολυ σκουρα, και 
καλεσαν τον Αντρεα για 48 ωρες για να τους την 
διορθωσει.

Νομιζω οτι καθε σχολιο ειναι περιττο. Ο ανθρωπος που μου 
τα ελεγε αυτα ητανε πολυ κανονικος ανθρωπος, δεν ητανε 
κανενας εκ γενετης ηλιθιος,  ητανε πολυ ενταξει, οδηγουσε 
αψογα, μου ειπε  νοστιμα  αστεια στην κουβεντα,  κτλ.   Με 
αυτη την νοοτροπια οι ανθρωποι ψηφισαν δυο φορες ―την 
πρωτη θα  μπορουσε  να  τους  συγχωρησει  κανεις,  την 
δευτερη οχι― τον Αντρεα και τον φερανε στα πραματα. Ο 
Αντρεας  ειναι  ειδικος,  ετσι  δεν  ειναι;  Ο  Κουτσογιωργας 
ειναι βεβαια ειδικος στα παμπερς [σκανδαλο Κοσκωτα] και 
σε διαφορα αλλα. Και ολοι οι αλλοι [υπουργοι] ειναι ειδικοι, 
ειναι  επαϊοντες,  ξερουνε.  Εγω  τί  ξερω; Ας  αφησουμε 
αυτους που ξερουν να τα αποφασισουν.

Το ιδιο  μεσα στο εργατικο κινημα, υπαρχουνε οι  αρχηγοι 
που ξερουνε, οι γενικοι γραμματεις, oι Ζαχαριαδηδες, κ.λπ. 
Και εκει  το πραμα ειναι χειροτερο  ―και  γι’ αυτο φταιει ο 
μαρξισμος― λογω της θεωρητικης κατοχυρωσης.  Πισω απο 



τον  γενικο  γραμματεα  ή  πισω  απο  τα  στελεχη  του 
κομματος,  υπαρχει  η  μαρξιστικη θεωρια  που  λεει  την 
αληθεια για την ιστορια, για την κοινωνια, για το πώς πρεπει 
να  γινει  σοσιαλισμος,  για  το  πότε πρεπει  να  κανουμε 
απεργια,  πότε δεν  πρεπει,  πότε πρεπει  να  παρουμε  τα 
οπλα,  να  καταλαβουμε  τα  χειμερινα  ανακτορα  κλπ.   
Ολα αυτα  ειναι  μελετημενα και λυμενα  στους 15 τομους 
του Κεφαλαιου ή στους 60 τομους των Απαντων του Λενιν. 
Τα εχουν μελετησει οι ειδικοι, αυτοι ξερουν. Εσυ πηγαινε να 
κολλησεις  τις  προκηρυξεις,  γιατι  μονο  αυτο  μπορεις  να 
κανεις.

Αυτο εχει αρχισει να υπαρχει εδω και  εναν αιωνα, δηλαδη 
απο το 1880-1890.   Σε  αντιθεση με  το  τι γινοτανε  στην 
αρχη στα εργατικα συνδικατα και στα εργατικα κομματα, 
οπου πραγματι υπηρχε μια αμεση δημοκρατια, αρχισε να 
δημιουργειται  μια  γραφειοκρατια.  Απο πού αντλουσε  την 
δυναμη της  αυτη η  γραφειοκρατια;  Οι  εξηγησεις  που 
εχουνε  δοθει  οτι  η  αναπτυξη  της  εργατικης 
γραφειοκρατιας,  πολιτικης και  συνδικαλιστικης,  οφειλεται 
σε “αντικειμενικους” λογους (οικονομικους, αναγκαιοτητας 
της  οργανωσης  κλπ.)  κατα  τη  γνωμη  μου  ειναι 
ελλειπεστατες και αφορουν μονο δευτερευοντα σημεια, ή 
απλες συνεπειες του βαθυτερου λογου.

Ο  βαθυτερος  αυτος  λογος,  η  πραγματικη εξηγηση ειναι 
ακομα μια φορα η διεισδυση μεσα στην εργατικη ταξη και 
εν  γενει  μεσα  στον  πληθυσμο,  αυτης  της  καπιταλιστικης 
φαντασιακης  σημασιας  οτι  πρεπει  να  διοικουν  και  να 
διευθυνουν αυτοι που εχουν τα προσοντα να διοικουν και 
να  διευθυνουν,  δηλαδη την  επιστημη, την  τεχνικη της 
διευθυνσης. Αυτη η  ιδεα ειναι  φυσικα ριζικα αντιθετη με 
την αρχαια ελληνικη ιδεα για το τι ειναι δημοκρατια και τι 
ειναι πολιτικη, που την εκθετει πολυ ωραια ο Πρωταγορας 
στον λογο του στον ομωνυμο διαλογο του Πλατωνος, και τον 
οποιο ο  Πλατων,  παρ’  οτι  ειναι εχθρος της δημοκρατιας, 
κατα την γνωμη μου μεταφερει πολυ πιστα. 

Το θεμα  σ’αυτο το σημειο του διαλογου ειναι  ποιός ειναι 
πολιτικος και  ποιος  δεν  ειναι,  ποιός  κατεχει  την πολιτικη 



επιστημη  και  ποιος  δεν  την  κατεχει.  Και  ο  Πρωταγορας 
απαντα σ’αυτη την ερωτηση με εναν μυθο. 
Οταν ο Ζευς ασχοληθηκε με τους ανθρωπους, μοιρασε στον 
εναν τουτη την ειδικοτητα, στον αλλον μιαν αλλη, αλλα την 
πολιτικη γνωση την εδωσε ιδια σε ολους.  Γι’  αυτο,  λεει ο 
Πρωταγορας,  βλεπεις  οτι  οταν  οι  Αθηναιοι  θελουν  να 
αποφασισουν  στην  εκκλησια πως να κατασκευαστουν  τα 
καραβια  ή  πως να χτιστουν τα τειχη ή  οι ναοι, φωναζουν 
τους ειδικους και τους ακουν, και αν κανενας μη ειδικος 
θελησει  να  παρει  τον  λογο  τον  γιουχαιζουνε.  Οταν  ομως 
προκειται να συζητηθουν οι γενικες πολιτικες υποθεσεις της 
πολεως, οποιοσδηποτε πολιτης μπορει να μιλησει, και ολος 
ο κοσμος τον ακουει με προσοχη.

Πισω  απο  αυτον  το  μυθο  κρυβεται  αυτη η  βαθυτατη 
πολιτικη και  φιλοσοφικη ιδεα  των  αρχαιων,  οτι  για  τα 
πολιτικα  πραγματα  δεν  υπαρχει  επιστημη,  δεν  υπαρχει 
συστηματικη γνωση με αποδειξεις, με  τεχνικη  εκπαιδευση 
κλπ,  αλλα  υπαρχει  δοξα,  δηλαδη υπαρχει  η  γνωμη των 
ανθρωπων,  η  οποια φυσικα πρεπει και αυτη να παιδευτει 
και η οποια καλυτερευει με την εμπειρια, αλλα η οποια δεν 
ειναι επιστημη.

Πώς μπορει η δοξα των ανθρωπων να παιδευτει, πώς ειναι 
δυνατον  οι  ανθρωποι  να  σχηματιζουν  ολοενα  καλυτερη 
γνωμη και φρονηση για τα πολιτικα πραγματα για τα οποια 
δεν υπαρχει επιστημη; Ενας και μονος τροπος υπαρχει για 
να την  σχηματισουν: να ασκουν την πολιτικη εξουσια,  να 
συζητουν  και  να  παιρνουν  αποφασεις.  Τελειως  αντιθετη 
φυσικα ειναι  η  μοντερνα αντιληψη η  οποια επεκρατησε,  η 
ιδεα  οτι  η  δημοκρατια  ειναι  η  εκπροσωπηση,  ή  η 
αντιπροσωπευση. 

Αυτη η  συζητηση εχει γινει απο πολυ καιρο και ο ιδιος ο 
Ρουσσω,  ο  οποιος  εγραφε  στο  τελος  του  18ου  αιωνος, 
ελεγε σαφως οτι η μονη μορφη δημοκρατιας η οποια ειναι 
δεκτη ή ειναι  πραγματικη δημοκρατια,  ειναι η  αμεση 
δημοκρατια.  Υπαρχει  στον Ρουσσω μια φραση την οποια 
θα  μπορουσε  να  ειχε  βρει  κανεις  και  στον  Λενιν  ή στον 
Μαρξ,  οταν  αργοτερα εκαναν  την  κριτικη του 



κοινοβουλευτισμου. Οι Εγγλεζοι,  λεει,  νομιζουν  οτι  ειναι 
ελευθεροι  διοτι  εκλεγουν  τους  βουλευτες  τους  μια  φορα 
στα πεντε χρονια, αλλα βρισκονται μεσα σε αυταπατη, ειναι 
ελευθεροι μια μερα  στα πεντε χρονια. Εγω θα ελεγα οτι ο 
Ρουσσω δεν πηγαινει στο τελος του συλλογισμου του, γιατι 
φυσικα  δεν  ειναι  ελευθεροι,  οπως  δεν  ειμαστε  και  δεν 
εισαστε ελευθεροι, ουτε μια μερα στα πεντε χρονια. 
Διοτι  το  τί θα ψηφισετε  αυτη τη μερα στα  πεντε χρονια 
ειναι  ηδη προδιεγεγραμμενο.  Πρωτα πρωτα  ειναι 
προδιεγεγραμμενο  απ’  το  ποιά πολιτικα  κομματα 
εμφανιζονται.  Ειναι  προδιεγεγραμμενο  απο  αυτα  με  τα 
οποια μας εχουνε γεμισει το κεφαλι επι πεντε χρονια. Ειναι 
προδιεγεγραμμενο απο τις καταστασεις τις οποιες εχουνε 
ηδη ανεπιστρεπτως  δημιουργησει  οι  ανθρωποι  που 
βρισκονται  ηδη  στα  πραγματα. Και  θα  μπορουσε  να 
συνεχισει  κανεις  την  εκθεση  του  πώς  ειναι 
προδιαγεγραμμενο, επι μια ωρα τουλαχιστον.

Απο  τη στιγμη που  εχουν  εκλεγει  αμετακλητοι 
αντιπροσωποι,  η  πρωτη και  κυρια  δουλεια  αυτων  των 
αμετακλητων αντιπροσωπων ―εκτος κι αν πιστευουμε στον 
Αγιο  Βασιλη― ειναι  το  πώς  να  κατοχυρωσουν  την 
επανεκλογη τους.  Ολα  τα  αλλα  ειναι  δευτερευοντα,  και 
αυτο  αυτην τη στιγμη το  βλεπετε  και στο  επιπεδο  των 
αντιπροσωπων,  και στο  επιπεδο  της  Προεδριας  της 
Κυβερνησεως. Το μονο θεμα το οποιο ενδιαφερει ειναι πως 
να  κατοχυρωθει  η  επανεκλογη, ο,τι  και  να  διδασκουν  οι 
καθηγητες Συνταγματικου Δικαιου στο  Πανεπιστημιο.  Ολα 
τα αλλα ειναι αρλουμπες.

Η αντιπροσωπευση ειναι  πολιτικη αυτοαποξενωση του 
πολιτικου σωματος. Ειναι  ‘‘παρε  Αγα μου το σχοινι  να με 
κρεμασεις’’.  Η  μονη δυνατη μορφη δημοκρατιας  ειναι  η 
αμεση δημοκρατια.  Δηλαδη  η  δημοκρατια  οπου  οι 
ανθρωποι  αποφασιζουν  μονοι  τους  και  οχι  μεσω 
αμετακλητων εκπροσωπων. 

Απο πολυ καιρο υπαρχει ενα επιχειρημα και μια συζητηση 
που θα  ηταν  ανεντιμο  να  αφησουμε κατα μερος.  Αμεση 
δημοκρατια υπηρξε, το ξερουμε. Υπηρξε στην Αθηνα και σε 



μερικες αλλες ελληνικες πολεις, οχι σε ολες. 
Δεν  υπηρξε  ποτέ στη Ρωμη.  Αν  ποτε  ακουσετε  κανεναν 
καθηγητη πανεπιστημιου  να  σας  μιλαει  για  ρωμαϊκη 
δημοκρατια,  γελαστε.  Η  Ρωμη ητανε  ολιγαρχια  απο  την 
αρχη μεχρι το τελος. 
Αν ακουσετε κανεναν μαρξιστη να σας πει οτι  η  αθηναϊκη 
δημοκρατια στηριζοταν στη σκλαβια, ξαναγελαστε. Σκλαβια 
υπηρχε  παντου  στον  αρχαιο  κοσμο,  αλλα  δεν  υπηρχε 
δημοκρατια.  Πειτε του  ακομα  οτι δεν ξερει τον  μαρξισμο, 
γιατι ο ιδιος ο Μαρξ γραφει πολυ σωστα, οτι η πραγματικη 
κοινωνικοοικονομικη βαση της αρχαιας δημοκρατιας  ηταν 
οι ελευθεροι ανεξαρτητοι μικροπαραγωγοι. 

Η βαση της αθηναϊκης δημοκρατιας δεν ητανε η σκλαβια, 
οι  πλουσιοι  ειχανε  σκλαβους,  οι  περισσοτεροι  απο  τους 
αλλους  δεν  ειχανε.  Η βαση της  αθηναϊκης  δημοκρατιας 
ητανε οτι ο χωριατης  εκανε με τα ποδια 25 χιλιομετρα για 
να  κατεβει  στην  αγορα  του  δημου,  να  συζητησει  και  ν’ 
αποφασισει  · ο  τεχνιτης  ο  Αθηναιος  το  ιδιο,  ο  ναυτης  ο 
Πειραιωτης το ιδιο.

Αυτο  φυσικα προϋποθετει  οτι  εχουμε  μια  πολιτικη 
κοινοτητα περιορισμενη σε αριθμο. Υπαρχει αλλωστε και η 
περιφημη φραση του Πλατωνα, στους Νομους αν θυμαμαι 
καλα, οπου συζηταει την ιδανικη διασταση μιας πολης και 
λεει οτι  αυτη η  ιδανικη διασταση μιας πολης απο αποψη 
πληθυσμου (οχι εδαφους) ειναι ο αριθμος ανθρωπων που, 
μαζεμενοι στο ιδιο μερος, μπορουν να ακουσουν τη φωνη 
ενος ρητορα.  Αυτη η  ιδεα ειναι  πολυ σημαντικη,  βλεπετε 
αμεσως τις διάφορες  διαστασεις της.
 
Εξισου σημαντικο ειναι το γεγονος οτι ο καθενας περιπου 
ξερει τον αλλον. Στους πλατωνικους διαλογους πχ, ρωταει ο 
Σωκρατης  σ’  ενα  γυμνασιο,  εκει  που  ειναι  οι  νεοι,  ποιός 
ειναι ο ταδε; Και του λεει ο αλλος, πως δεν ξερεις, ειναι ο 
γιος του ταδε ας πουμε. Α, λεει ο Σωκρατης, βεβαιως, και 
δεν  ειχε ξαδελφο τον ταδε;  Διοτι  αμα ειναι  οι  πολιτες  οι 
ελευθεροι 30 χιλ. απο τους οποιους 10-15 χιλ. μενουν στην 
Αθηνα,  ολος  ο  κοσμος  γνωριζεται  μεταξυ  του,  περιπου 
ξερει τι ο καθενας ξερει για τον αλλον, ή μπορει ευκολα να 



μαθει τι  φαρα ειναι, τι ζυγιζει, τι ειναι ικανος να κανει και 
να μην κανει. 

Ο  μεγαλος  Αμερικανος  κοινωνιολογος  Λιουις  Μαμφορντ 
συζηταει  τη φραση του Πλατωνος σε ενα βιβλιο του ’36 και 
λεει σωστα οτι με την εφευρεση του ραδιοφωνου τα ορια 
της αμεσης δημοκρατιας, εχουνε γινει τα ορια του πλανητη. 
Εγω ο  ιδιος,  αν  μου  επιτρεπεται να  αναφερω τον  εαυτο 
μου, 20 χρονια μετα απο τον Μαμφορντ ανεφερα ολη αυτη 
την ιστορια  (στο  Περιεχομενο του Σοσιαλισμου, 1957) και 
ανεφερα  επισης  την τηλεοραση,  δηλ.  οτι  φυσικα  και  η 
τηλεοραση μπορει  να  μπει  στην  υπηρεσια  της  αμεσης 
δημοκρατιας.  Φυσικα  με  το  πολιτικο  καθεστως  που 
υπαρχει μπηκε στην υπηρεσια της φαυλοκρατιας. 
Αλλα αυτο δεν ειναι ενδιαφερον καθ’ αυτο. Αυτο που θελω 
να  πω,  ειναι  οτι  υπαρχουν  τα  τεχνικα  μεσα  για  να 
μπορεσουν  να  υπαρξουν  ελλογες  και  στοχασμενες  μετα 
απο συζητηση συλλογικες αποφασεις που να υπερβαινουν 
απειρως τα ορια της κλασσικης αμεσης δημοκρατιας,  πχ 
της  αθηναϊκης.  Πρεπει  να  επινοηθουν,  πρεπει  να 
δημιουργηθουν νεες δομες και νεες μορφες. Αυτη η αποψη 
ομως  ειναι  ελλειπης.  Για  να  μπουν  το  ραδιοφωνο,  η 
τηλεοραση κτλ στην υπηρεσια της δημοκρατιας, πρεπει να 
καταστραφει  η  σημερινη  μονο-πολικη  δομη  τους:  ενας 
ενεργος πομπος και απειραριθμοι παθητικοι δεκτες. Πρεπει 
ο  μονοδρομος  να  γινει  διπλοδρομος,  για  να  γινει  η 
τηλεοραση δημοκρατικο οργανο.

Μονο  παρεμπιπτοντως  μπορω  ν’αναφερω  ενα  αλλο 
τεραστιο προβλημα  της  σημερινης εποχης, το οικολογικο. 
Το ανεφερω μονο για να τονισω οτι αμα το λαβουμε υποψη 
μας γινεται  αμεσως  προφανες  οτι  το  ζητημα  της 
δημοκρατιας ειναι παγκοσμιο, το ζητημα της δημοκρατιας 
ειναι  ζητημα  παγκοσμιας  δημοκρατιας.  Δεν  υπαρχουν 
“εθνικες”  λυσεις  στο  οικολογικο  προβλημα.  Περναει  ενα 
πετρελαιοφορο  500.000  τονων  σε  100  χιλιομετρα 
αποσταση απο τις ακτες σας και αν τυχον ναυαγησει, οπως 
εγινε αυτο πολλες φορες, οι ακτες σας μεταμορφωνονται 
σε  πισσα  επι  χρονια.  Χωρις  να μιλησουμε για  την 
ατμοσφαιρα, τα δαση κλπ.  



Για να τραφει αυτη η  αμεση δημοκρατια πρεπει να ειναι 
πραγματικα αμεση δημοκρατια σε ενα ορισμενο επιπεδο. 
Πρεπει  να  ειναι  οιονει αθηναϊκου  τυπου δημοκρατια  στο 
επιπεδο της βασης · δηλαδη πρεπει να υπαρχει ενα δικτυο 
κοινων  (με  ωμεγα  και  περισπωμενη) ή κοινοτητων 
αποκεντρωμενων και αυτοκυβερνημενων.   

Oι ανθρωποι πρεπει  να παιδευτουν στην αυτονομια, στην 
αυτοδικια (οχι με την εννοια των μμε) και στην αυτοτελεια 
στο επιπεδο ή στις διαστασεις μιας πολης μεταξυ 20 και 50 
ή εστω και 100 χιλιαδων κατοικων, ή στις διαστασεις ενος 
εργοστασιου,  οταν  προκειται  για  την  παραγωγικη 
αυτοδιαχειριση,  ή  στις  διαστασεις  συνεταιρισμων  5-10 
χωριων.  Μ’αυτες  τις  διαστασεις οι  ανθρωποι  μπορουν 
πραγματικα να κανουν μια εκκλησια και να αποφασιζουν 
ολα τα θεματα που τους αφορουν αποκλειστικα.   Απο κει 
μπορει  να ξεκινησει η αναθεση. Οχι  εκπροσωπηση,  αλλα 
αναθεση ανακλητης διαρκως δυναμης σε ανθρωπους που 
να  συμμετεχουν  σε  ανωτερων  διαστασεων  ενοτητες  ― 
επαρχια, νομός, περιοχη, εθνος ή ηπειρος, πλανητης.

Σχετικα με τις βασικες ενοτητες της αμεσης δημοκρατιας 
οι αρχαιοι μπορουν να μας υποδειξουν πραγματα οχι για να 
τα  μιμηθουμε,  αλλα  για  να  σκεφτουμε.  Πχ  στην  αρχαια 
Αθηνα  ενα  σωρο  βασικες  αρχες  εκπληρωνονταν  εκ 
περιστροφης.  Ενα μηνα ειχε διαφορα αξιωματα μια φυλη, 
και αναμεσα σε αυτη τη φυλη καθε μερα ενα διαφορετικο 
ατομο  ητανε επιστατης των πρυτανεων,  δηλαδη προεδρος 
της δημοκρατιας, τον επομενο μηνα ητανε μια αλλη φυλη. 

Σε αλλες περιπτωσεις η αναδειξη των αρχοντων γινοταν με 
κληρο. Εκει οπου οι Αθηναιοι εξελεγαν, οπως ξερετε, ειναι 
εκει οπου πραγματι χρειαζεται μια ειδικοτητα και γι’ αυτο, 
πχ  οι  στρατηγοι  εκλεγονταν.  Διοτι  το  να διοικησει  κανεις 
στρατο σε μαχη δεν  ειναι  θεμα του καθενος,  ειναι  θεμα 
μιας ειδικευσης και μιας τεχνης, εκλεγονταν  αλλα εμεναν 
ανακλητοι. 

Οι  συγχρονες  ελευθερωτικες  κινησεις  και  ιδιαιτερα  το 
εργατικο κινημα δημιουργησαν  μια αλλη συγγενη  μορφη, 



την μορφη του εργατικου συμβουλιου.  Η γενικη συνελευση 
ολων των ενδιαφερομενων εκλεγει εκπροσωπους, οι οποιοι 
ομως  εκπροσωποι  ειναι  συνεχως  ανακλητοι,  οχι  απλως 
υπευθυνοι.  Ειναι  συνεπως  υπευθυνοι,  αλλα  ειναι  και 
συνεχως ανακλητοι, ειναι υποχρεωμενοι να δωσουν λογο γι’ 
αυτα τα οποια εκαναν στους εκλογεις τους.  

Δεν ειναι ο τοπος και ο χρονος τωρα να επιδοθουμε σε μια 
λεπτομερη περιγραφη μιας αμεσης  δημοκρατιας  που  θα 
περιελαμβανε  εκατομμυρια  πληθυσμων.  Αρκει  εδω  να 
τονισουμε δυο βασικες αρχες: απ’ τη μια μερια πραγματικη 
αμεση δημοκρατια σε ενοτητες βασεως, στις οποιες αυτη η 
πραγματικη δημοκρατια μπορει να λειτουργησει. 

Απ’την αλλη μερια, καθε αρχη που κατ’ αναγκην πρεπει να 
εκλεγει, ειναι  οχι απλως εκλεκτη, αλλα συνεχως ανακλητη, 
υπευθυνη,  πρεπει  να  δινει  λογο.  Ετσι μπορουμε  να 
αρχισουμε  να  αντιμετωπιζουμε το  προβλημα της  αμεσης 
δημοκρατιας σε μια κοινωνια που εχει τις διαστασεις των 
σημερινων κοινωνιων και που θα επρεπε να επεκταθει σε 
ηπειρωτικους και τελικα πλανητικους χωρους.

Φτανω τωρα στο  τελευταιο  σημειο  της  ομιλιας  μου.  Ολα 
αυτα  εχουν βεβαια την σημασια τους, αλλα δεν ειναι τα 
καιρια  για  να  μπορεσει  η  αμεση δημοκρατια  να 
λειτουργησει,  δηλαδη για  να  μπορεσει  να  υπαρξει 
ελευθερια. Ειτε σε διαστασεις 20-30 χιλιαδων ανθρωπων, 
ειτε  σε  διαστασεις  τριων  δισεκατομμυριων  ανθρωπων, 
πισω, κατω και πανω απο ολους τους θεσμους χρειαζεται 
κατι αλλο που κανενας δεν μπορει να το αποφασισει  η  να 
το βαλει σαν νομο. 
Χρειαζεται  η  συνεχης  δημιουργικη δραστηριοτητα  του 
κοινου.  Το κοινο, ο λαος, οι λαοι θα βρουν κατα ποιο τροπο 
μπορουν να δημιουργηθουν μορφες τις οποιες ισως ουτε 
φανταζομαστε σημερα, οι οποιες θα μπορουσαν να λυσουν 
προβληματα που μας φαινονται  ανυπερβλητα.  Χρειαζεται 
λοιπον  αυτη η  συνεχης  δημιουργικη δραστηριοτητα  του 
κοινου  και  αυτο  σημαινει  κυριως  το  παθος ολων  για  τα 
κοινα. 



Αυτο δεν ειναι δικη μου ανακαλυψη, υπαρχει σε εκεινο το 
καταπληκτικο χορικο της  Αντιγονης που αρχιζει  «πολλα τα 
δεινα και  ουδεν ανθρωπου δεινοτερον  πελει» και  οπου ο 
Σοφοκλης  αναμεσα  στα  αλλα  θαυμαστα  χαρακτηριστικα 
του  ανθρωπου,  μνημονευει  αυτο  που  ονομαζει  "η 
αστυνομος οργα".  Αστυνομος θα πει θεσμιστικη, και οργα, 
(απο το οποιο βγαινει  η λεξη οργασμος), ειναι  η ορμη, το 
παθος. Οι ανθρωποι  απανω στην ορμη του παθους στησαν 
πραγματικες  πολιτειες,  οπως  αυτη μεσα  στην  οποια 
γεννηθηκε  ο  Σοφοκλης  και  για  την  οποια  εγραψε  τις 
τραγωδιες του.

Αν  δεν  υπαρχει  αυτο  το  παθος  για  τα  κοινα,  αυτη η 
αστυνομος  οργα,  μπορουμε  να  λεμε  ωραιους  λογους, 
μπορουμε να γραφουμε ωραια βιβλια, να κατασκευαζουμε 
συστηματα  τα  οποια  να  ειναι  αψογα,  φιλοσοφικα  και 
πολιτειολογικα, αλλα ολα αυτα δεν θα σημαινουν τιποτε.

Και  θα  ηθελα  τελειωνοντας  να  πω  ποια  ειναι  η  ακρως 
αντιθετη αποψη μ’ αυτην που εκθετουμε εδω τωρα και που 
την στηριζουμε σ’ αυτην την καταπληκτικη και εκθαμβωτικη 
φραση του Σοφοκλη για την "αστυνομον οργα", ποια ειναι η 
συγχρονη  αποψη  γι’αυτα  τα  πραματα, η  αποψη της 
συγχρονης δηθεν δημοκρατιας και του φιλελευθερισμου.

Την  εχει  με  καταπληκτικη πυκνοτητα  και  βαθυτητα 
εκφρασει  ενας  Γαλλος  πολιτικος  φιλοσοφος  του 
περασμενου  αιωνα,  ο Μπενζαμεν  Κονσταν,  σε  ενα 
περιφημο  κειμενο  που  συγκρινει  την  ελευθερια  των 
αρχαιων με την ελευθερια των μοντερνων.  Ξεκινωντας απο 
αυτα  που  λεγαμε  για  την  αρχαια  δημοκρατια, λεει  οτι 
πραγματι στην αρχαια δημοκρατια, επειδη οι ανθρωποι δεν 
ειχαν τιποτα αλλο να κανουνε στη ζωη τους, (ετσι το εξηγει 
αυτος) ειχανε  αυτο  το  πολιτικο  παθος,  ενω  εμεις, 
(παραθετω  επι  λεξει μεταφραζοντας),  «το  μονο  που 
γυρευουμε  απο  το  κρατος  ειναι  η  κατοχυρωση των 
απολαυσεων  μας».  Και  δεν  το  λεει  αυτο  ουτε 
κατηγορωντας,  ουτε ειρωνικα, το λεει  διοτι  ξερει,  ηδη το 
1820, τους συγχρονους ανθρωπους.



Αυτο ειναι, ελπιζω κατα το ημισυ, αλλα ειναι ασφαλως κατα 
αυτο  το  ημισυ,  μια  τραγικη αληθεια  για  τον  συγχρονο 
κοσμο.  Αυτο που γυρευουνε oι  ανθρωποι  σημερα ειναι  η 
κατοχυρωση των απολαυσεων τους. Κι αυτο το ζητουν απο 
το κρατος. 
Δεν βλεπουν πια τα κοινα, ουτε ενδιαφερονται για τα κοινα. 
Περα  απ’τον  εαυτο  τους  και  τον  αμεσο  κυκλο  τους, 
υπαρχει  γι’αυτους  ενα  Κρατος-πατερας  ή  ενα  Κρατος-
μητερα.  Ενα Κρατος που ειναι ταυτοχρονως ενα τερας και 
ενα ειδος Aγιου Βασιλη,  ο οποιος εχει μια κοιλια μεσα απο 
την οποια βγαζει χαρτονομισματα, αδειες, θεσεις,  κτλ, και 
που πρεπει παντως να κατοχυρωνει τις απολαυσεις μας.

Οσο υπαρχει αυτη η συλληψη, αυτη η ταση,  αυτη η βαθια 
φαντασιακη τοποθετηση του συγχρονου ατομου απεναντι 
στα κοινα και  απεναντι  στην πολιτικη,  οσα λεμε μπορουν 
ισως να μεινουνε σαν σπορος για καποια αλλη γενεα αλλα 
δεν ωφελουν σε τιποτα.  Αυτο που χρειαζεται σημερα κατ’ 
εξοχην,  ειναι  αυτο  το  παθος  για  τα  κοινα,  η  ευθυνη,  η 
συμμετοχη, η "αστυνομος οργα".   []

https://keimena11.wordpress.com


