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� ∆ηµοκρατία: Απλή αρχαιοελληνική έννοια µε καθολική εφαρµογή 

στην προϊστορία 

Η ∆ήµο-κρατία είναι ένα σύνθετο αρχαιοελληνικό ουσιαστικό που επικράτησε σε όλες τις 

γλώσσες, χρήσιµο για τους πολλούς και ιερό για λίγους, αλλά µε απλό και ξεκάθαρο νόηµα: 

Το Κράτος του ∆ήµου, δηλαδή µία ανθρώπινη κοινωνία οργανωµένη σε κράτος, της οποίας 

όλα τα µέλη ασκούν ισότιµα την εξουσία, ανεξάρτητα από το οικονοµικό ή µορφωτικό τους 

επίπεδο. ∆οµήθηκε ως λέξη χωρίς επιθετικό προσδιορισµό-περιορισµό από τον Σόλωνα που 

επεξεργάστηκε µια πρώιµη λειτουργική µορφή της και άρχισε να την εφαρµόζει στην αρχαία 

Αθήνα το 594 π.Χ. Καταργήθηκε στη συνέχεια το 546 π.Χ από την τυραννία του 

Πεισίστρατου και των γιών του και επανιδρύθηκε δυναµικά το 508 π.Χ από τον Κλεισθένη 

στην αναβαθµισµένη και σε προχωρηµένο βαθµό, άµεση µορφή της κλασικής Αθηναϊκής 

∆ηµοκρατίας: Μεταρρυθµίζοντας ριζικά το ατελές δηµοκρατικό σύστηµα του Σόλωνα, ο 

Κλεισθένης θεσµοθέτησε την ισονοµία, την ισοτιµία και την ισηγορία ως κύρια συστατικά του 
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κοινωνικού συµβολαίου και συγκρότησε τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

κοσµικών εξουσιών, κατοχυρώνοντας σε σηµαντικό βαθµό την ουσιαστική και αδιάλειπτη 

κυριαρχία των Αθηναίων πολιτών. Το δηµοκρατικό αυτό συµβόλαιο κάλυπτε βέβαια µόνον 

ένα πληθυσµιακό υποσύνολο µε ορισµένα ελάχιστα απαιτούµενα κοινωνικοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά, οι πολυάριθµοι δούλοι π.χ. συνέχισαν να υπάρχουν.  

Κάθε επίθετο που προσθέτουµε στο ουσιαστικό ∆ηµοκρατία, περιορίζει τις πηγές, το εύρος 

αλλά και το βάθος των κοινωνικών εξουσιών του Κράτους του ∆ήµου: Π.χ. Αστική 

∆ηµοκρατία σηµαίνει δηµοκρατία των αστών, Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία είναι η δηµοκρατία 

των σοσιαλιστών, εργατική, λαϊκή, κοινοβουλευτική και όπως αλλιώς την ονοµάσουµε 

εξειδικεύοντάς την, σηµαίνει κατ’ αρχήν µερική δηµοκρατία, δηλαδή δηµοκρατία για ένα 

υποσύνολο της κοινωνίας, όχι δηµοκρατία από όλα και προς όλα τα µέλη της. Παρά τους 

παραπάνω σαφέστατους ορισµούς, η καθαρή λέξη «∆ηµοκρατία» -αλλά και τα υποσύνολά 

της µε τους επιθετικούς προσδιορισµούς- είναι η πλέον κακοποιηµένη ανά τους ιστορικούς 

αιώνες, τόσο νοηµατικά όσο και κυρίως κατά τις κοινωνικές εφαρµογές της: Βιάζεται κατά 

κανόνα ασύστολα από τις ολιγαρχίες, µε ή χωρίς δηµοκρατικό µανδύα και στις καλύτερες 

περιπτώσεις ερµηνεύεται αυθαίρετα και εφαρµόζεται αντιδηµοκρατικά από τους διάφορους 

φορείς εξουσίας, µερικές φορές και από τον καθένα µας, κατά «τα καλά και συµφέροντα».  

Σύγχρονος του Σόλωνα και της δηµοκρατίας του, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας από τους επτά 

σοφούς της αρχαίας Ελλάδας για το πρωτοπόρο, διεισδυτικό και εφευρετικό θετικό του 

πνεύµα, προσδιόρισε ότι η καλύτερη ∆ηµοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πολύ 

πλούσιους ούτε πολύ φτωχούς πολίτες, (Κρατίστην εἶναι δηµοκρατίαν τἶν µήτε πλουσίους 

ἶγαν µήτε πένητας ἶχουσαν πολίτας). Ο δε Αριστοτέλης στο πρώτο κεφάλαιο του 6ου 

Βιβλίου των Πολιτικών του, περί των χαρακτηριστικών της δηµοκρατίας, (µετάφραση Σ. 

Μαγγίνα) αναφέρει: «Βασική λοιπόν προϋπόθεσις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι η 

ἶελευθερίαἶ, διότι τούτο όλοι συνηθίζουν να λέγουν, ως εάν εις µόνον το πολίτευµα αυτό 

(δηλ. εις τη δηµοκρατίαν) µετέχουν της ελευθερίας οι πολίται, διότι λέγουν ότι πάσα 

δηµοκρατία αυτό (την ελευθερίαν) προσπαθεί να επιτύχη, η δε ελευθερία έχει ως εν 

χαρακτηριστικόν γνώρισµα το ότι οι πολίται άλλοτε µεν άρχουν, άλλοτε δε άρχονται. Και 

πράγµατι το δηµοκρατικόν δίκαιον έχει ως χαρακτηριστικόν το να υπάρχη ισότης κατά τον 

αριθµόν των πολιτών και όχι κατά την αξίαν αυτών, … και ο,τιδήποτε ήθελεν αποφασίσει η 

πλειονότης των πολιτών, αυτό είναι ο σκοπός της δηµοκρατίας και αυτό είναι το 

(δηµοκρατικόν) δίκαιον …,».  
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Συνήθως ξεχνάµε ότι η πραγµατική δηµοκρατική λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών έχει 

ένδοξο και βαθύ παρελθόν διότι είναι φυσικά συνυφασµένη, σχεδόν συνώνυµη µε την 

αταξική δοµή τους, που κυριάρχησε σε όλη την προϊστορική πορεία του κλάδου µας homo 

sapiens αλλά και στις εκτός του «πολιτισµένου» κόσµου περιοχές κατά ένα µεγάλο µέρος της 

Ιστορίας µας. Ας θυµίσουµε λοιπόν ότι καθόλη τη διάρκεια της µακράς προϊστορίας µας, -που 

σύµφωνα µε µια επιστηµονική άποψη ξεκίνησε 1.000.000 χρόνια π.Χ, όταν σταµάτησε η 

γένεση νέων κλάδων του γένους homo- µέχρι και κατά την τελευταία δυναµική της περίοδο 

που άρχισε εδώ και 100.000 χρόνια περίπου µε την έξοδό µας από την Αφρική για την 

εγκατάσταση στο σύνολο του πλανήτη µας, ζήσαµε ως αταξικές οµάδες ελεύθερων 

ανθρώπων: Τα πρώτα 900.000 χρόνια πορευτήκαµε διστακτικά ως οικογένειες αδύναµων 

τροφοσυλλεκτών και «ολίγον κυνηγών» µικρών ζώων. Στη συνέχεια και επί άλλα 90.000 

προϊστορικά χρόνια µετά την έξοδο, ξεχυθήκαµε ως δυνατοί κυνηγοί, οργανωµένοι σε 

αταξικές νοµαδικές οµάδες οικογενειών των 20 έως 70 ατόµων, δεν εγκλωβιστήκαµε δηλαδή 

χωρικά ή κοινωνικά.  

Αλλά και µετά την ανακάλυψη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εδώ και 12.000 χρόνια στη 

Μεσοποταµία, παρά την ανατροπή των κοινωνικοοικονοµικών µας δεδοµένων, -δηµιουργία 

µιας πολλαπλάσιας ισχύος παραγωγικής βάσης και ένωση των οµάδων σε «φυλές» µε 

πληθυσµό µέχρι και 500 άτοµα γύρω από την πολύτιµη πλέον, γεωργοκτηνοτροφική γη- 

κατά τα πρώτα 6.500 προϊστορικά γεωργοκτηνοτροφικά µας χρόνια διατηρήθηκαν οι αταξικές 

κοινωνικές δοµές: Η παραγωγή και διάθεση των πλεονασµάτων ενίσχυσε το αίσθηµα 

ασφάλειας των φυλών για το κοινό µέλλον τους, χωρίς να δηµιουργούνται κοινωνικές 

διαστρωµατώσεις, δηλαδή µόνιµα ιδιοκτησιακά και εξουσιαστικά προνόµια σε µειοψηφίες. 

Λειτουργούσαν εποµένως στις αταξικές κοινωνίες τέσσερα µείζονα ζητούµενα από τη 

∆ηµοκρατία: Το κάθε ένα µέλος της προσέφερε στην παραγωγική διαδικασία ανάλογα µε τις 

δυνατότητές του, η διανοµή του προκύπτοντος προϊόντος κάλυπτε στο µέτρο του 

αντικειµενικά δυνατού, τις ατοµικές ανάγκες και τους συλλογικούς στόχους και όλοι 

συµµετείχαν ισότιµα στις αποφάσεις για το κοινό µέλλον. Οι κοινωνικές δοµές άρχισαν όµως 

να αλλάζουν από τις αρχές της ιστορικής µας πορείας. Θα σκιαγραφήσουµε λοιπόν στη 

συνέχεια τα πολιτεύµατα των 5.000 ιστορικών χρόνων της γεωργοκτηνοτροφικής περιόδου, 

τις αστικές δηµοκρατίες του 19ου και του 20ου αιώνα και τις σηµερινές, υποταγµένες στον 

µετα-καπιταλισµό, µορφές τους. 
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� Η έκπτωση της ∆ηµοκρατίας κατά την ιστορική περίοδο του 

γεωργοκτηνοτροφικού καπιταλισµού 

Περί το 3.500 π.Χ, λίγο πριν από την ανακάλυψη της γραφής και το ξεκίνηµα της Ιστορίας, η 

αύξηση των αγαθών, των πληθυσµών και των εξωτερικών κινδύνων από τους 

συνανθρώπους µας, ώθησε στις πρώτες µεταβάσεις από την εξειδίκευση και τη διαβάθµιση 

των ρόλων στη φυλή, στον διαχωρισµό της σε τάξεις, στη µόνιµη διαστρωµάτωση. 

Κυριάρχησε δηλαδή σταδιακά η απληστία και αλαζονεία µιας άρχουσας οµάδας 

«προστατών» που οικειοποιήθηκε το κοινοτικό γεωργικό και ζωικό κεφάλαιο της φυλής, 

εκµεταλλεύτηκε το παραγωγικό του πλεόνασµα και δηµιούργησε τους πρώτους πυρήνες 

ενός πρώιµου γεωργοκτηνοτροφικού καπιταλισµού. Κάποιες από τις κυρίαρχες αυτές οµάδες 

επικράτησαν στη συνέχεια ως κεντρική δύναµη εξουσίας σε περισσότερες φυλές και 

οδήγησαν την πλειοψηφία των µελών τους στον εγκλωβισµό και την ανάλγητη-απάνθρωπη 

εκµετάλλευση µε δύο κύρια χαρακτηριστικά: Την επιβολή καταναγκαστικής ή εξαρτηµένης 

εργασίας χωρίς µερίδιο στο πλεόνασµα της παραγωγής, -µε το οποίο οι σφετεριστές των 

κοινωνικών εξουσιών δηµιουργούσαν την υπερδοµή που κατοχύρωνε και επιδείκνυε τη 

δύναµή τους, όπως ανάκτορα µε υπηρετικό-φυλακτικό προσωπικό και διακοσµητικά 

πολύτιµα µέταλλα- και την αφαίρεση του δικαιώµατος συµµετοχής και άποψης στη λήψη 

αποφάσεων για το κοινωνικό σύνολο ή και για την ατοµική ζωή των µελών του.  

Με το τέλος της προϊστορίας, η αταξική και συµµετοχική-δηµοκρατική στη χάραξή της, πορεία 

της ανθρωπότητας, άρχισε εποµένως να γυρίζει αργά αλλά σταθερά την κοινωνικοπολιτική 

της σελίδα, αρχίζοντας από τις πλούσιες γεωργικές περιοχές µε τα πρώτα αστικά τους κέντρα 

και πολιτιστικά επιτεύγµατα: Στις προνοµιούχες γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, η συνεχώς 

αυξανόµενη συσσώρευση των πλεονασµάτων µιας περιορισµένης εδαφικής περιοχής και ο 

χωρικός εγκλωβισµός γύρω από αυτήν, προκάλεσαν την ανάβλυση και των τεσσάρων 

πηγών της κοινωνικής εξουσίας, δηλαδή των στρατιωτικών, των οικονοµικών, των πολιτικών 

και των ιδεολογικών, που συνήθως διακρίνονται σε θρησκευτικές και κοσµικές-

προγονολατρικές. ∆ηµιουργήθηκαν συνακόλουθα οι ταξικά οργανωµένες πόλεις, µε την 

αναβαθµισµένη αγορά  τους και τον πολιτισµό. Η αγορά προϋπήρξε βέβαια της 

διαστρωµάτωσης και του πρώιµου γεωργοκτηνοτροφικού καπιταλισµού. Λειτουργούσε ως 

πολύτιµο συνεκτικό, αναδιανεµητικό και ανταποδοτικό δρώµενο και στις αταξικές κοινωνίες, 

για την ανταλλαγή των προϊόντων διατροφής και ένδυσης και τη διάδοση τεχνικών και 

πολιτιστικών δηµιουργηµάτων, κατ’ αρχήν µεταξύ των οµάδων-οικογενειών των κυνηγών-

τροφοσυλλεκτών και στη συνέχεια των φυλών της πρώτης γεωργοκτηνοτροφικής περιόδου.  
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Οι πληθυσµοί όµως αυξήθηκαν και η αγορά, από περιοχή διαπραγµάτευσης και ανταλλαγής 

αγαθών, µεταξύ των παραγωγών που επινόησαν και αξιοποιούσαν την εξειδίκευση στα 

προϊόντα τους, αναβαθµίστηκε σε χώρο θρησκευτικών τελετών ή και κοινωνικής αναφοράς 

και οργάνωσης. Μετασχηµατίστηκε δηλαδή η αγορά σε κέντρο άσκησης και της συλλογικής 

εξουσίας στις πόλεις αυτών των κοινωνιών, από την άρχουσα ολιγαρχία. Όσο για τον 

πολιτισµό, υπάρχουν διάφορες προσδιοριστικές προσεγγίσεις των σοφών ερευνητών, ας µου 

επιτραπεί να αναφέρω σε ελεύθερη µετάφραση τη σκληρή άποψη του αρχαιολόγου Colin 

Renfrew: Πολιτισµός είναι η αποµόνωση από τη φύση, µε τρεις κύριους µονωτές: Την πόλη, 

που µονώνει από τον ελεύθερο έξω χώρο, τη γραφή που αποµονώνει γεγονότα από τη 

φυσική ροή του χρόνου και τους χώρους λατρείας που µονώνουν την εσωτερική µας ανάγκη 

προσφυγής στη θεϊκή δύναµη από το διάχυτο υπερβατικό άγνωστο.  

Τις πρώτες δύο και πλέον ιστορικές χιλιετίες, µέχρι και το τέλος της εποχής του χαλκού, 

(1400 π.Χ και ελάχιστο), κυριάρχησε πλήρως στις διαστρωµατωµένες κοινωνίες η απληστία 

και αλαζονεία µιας ολιγαρχίας και ο εγκλωβισµός, η εκµετάλλευση και η πλήρης απουσία από 

τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δρώµενα της συντριπτικής πλειοψηφίας του 

πληθυσµού, που χρησιµοποιήθηκε ως άβουλο πράγµα, δηλαδή καταναλωτικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση των αρχόντων. Αναδείχθηκε µάλιστα και µια πρώιµη τάση 

«παγκοσµιοποίησης» του γεωργοκτηνοτροφικού καπιταλισµού στα πρώτα αυτά εκτεταµένα 

κρατικά µορφώµατα, µε βίαιες προσαρτήσεις των γειτονικών τους περιοχών, δηµιουργίες 

αποµακρυσµένων αποικιών, εµπορικές συµφωνίες ή πολεµικές εκστρατείες για τη 

διασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής πολιτικής και οικονοµικής εµβέλειας. Στο µεγαλύτερο 

πάντως µέρος της εδαφικής έκτασης των κατοικηµένων περιοχών του πλανήτη µας 

συνέχισαν την ιστορική πορεία τους οι αταξικές-δηµοκρατικές, συνήθως νοµαδικές κοινωνίες, 

υστερώντας καταφανώς στην αγροτική παραγωγή αλλά αξιοποιώντας πολύ πιο 

ολοκληρωµένα από τις διαστρωµατωµένες και µόνιµα εγκατεστηµένες γεωργικές κοινωνίες το 

κοινοτικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο.   
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Ακολούθησε η επανάσταση της εποχής του σιδήρου κατά τους τελευταίους αιώνες της 

δεύτερης π.Χ χιλιετίας που ανέτρεψε τις τότε «πολιτισµένες» κοσµικές εξουσίες και γέννησε 

σταδιακά στην Ευρασία -και όχι µόνο- τη µεσαία τάξη των οικονοµικά ανεξάρτητων 

µικροϊδιοκτητών «πολιτών-οπλιτών». Η διάδοση της κατασκευής ισχυρών όπλων και 

εργαλείων, από το φθηνό και εύκολα προσβάσιµο στους πολλούς σιδηροµετάλλευµα, 

οδήγησε στην εκλαΐκευση της παραγωγικής και στρατιωτικής δύναµης των εξουσιών: 

Κατακτήθηκε δηλαδή από τον «λαό», τον ευρύτερο γεωργοκτηνοτροφικό πληθυσµό 

ορισµένων διαστρωµατωµένων κοινωνιών και κυρίως από τις εκτός «πολιτισµού» αταξικές 

φυλές των «βαρβάρων» της εποχής, η τεχνολογία µαζικής παραγωγής σιδηρού εξοπλισµού 

για την καλλιέργεια της γης και τη συγκρότηση στρατιωτικών µονάδων τις οποίες οι 

δηµοκράτες βάρβαροι συγκροτούσαν συνήθως από το σύνολο των αξιόµαχων µελών τους, 

µηδέ των γυναικών εξαιρουµένων. Το νέο αυτό δυναµικό κοινωνικό υποσύνολο δηµιούργησε 

και την αρχαιοελληνική, πολιτική εξαίρεση που περιγράψαµε, µε τους ελεύθερους πολίτες-

οπλίτες, της άµεσης αθηναϊκής δηµοκρατίας. Πλην όµως, ο ιός των µόνιµων εξουσιών και της 

διαστρωµάτωσης µε τις µεγάλες ιδιοκτησίες των αρχόντων δεν εξοντώθηκε. Το όλο 

φαινόµενο επαναλήφθηκε από τη νέα τάξη πραγµάτων κατά την 1η π.Χ χιλιετία, µερικούς 

αιώνες µετά την ολοκλήρωση των µεγάλων µεταναστεύσεων. 

Ακολουθώντας σε ατελέστερη µορφή το δηµοκρατικό πρότυπο της αρχαίας Αθήνας ή και 

πριν από αυτό, ορισµένοι διορατικοί ή και απλώς πρακτικοί συνάνθρωποί µας στις 

διαστρωµατωµένες πλέον γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, διαβλέποντας το τελικό εξελικτικό 

αδιέξοδο της απληστίας, της αλαζονείας και της επιθετικότητας της άρχουσας ολιγαρχίας, 

προσπάθησαν να θεµελιώσουν και στη συνέχεια να εφαρµόσουν στην πράξη συστήµατα 

περιορισµού των ταξικών ακροτήτων και των αυθαιρεσιών της κεντρικής εξουσίας. Θέσπισαν 

και εφάρµοσαν κοινωνικά συµβόλαια που κατοχύρωναν τα στοιχειώδη δικαιώµατα του απλού 

ανθρώπου, τον απελευθέρωναν από το φόβο και τον οδηγούσαν σε ασφαλέστερες και 

δικαιότερες συνθήκες διαβίωσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ρώµης κατά την 

προ-αυτοκρατορική της περίοδο, όπου εφαρµόστηκε ένα µείγµα τριών κοσµικών εξουσιών, 

της απολυταρχίας µε τους υπάτους, της αριστοκρατίας µε τη σύγκλητο και ολίγης 

δηµοκρατίας για το λαό (res publica). Εµπέδωσε όµως το µικτό αυτό σύστηµα στο σύνολο 

της κοινωνίας την ανάγκη συµµετοχής όλων των µελών της στα κοινά, µε αποκορύφωµα την 

προσωπική θυσία στους πολέµους για τη Ρωµαϊκή πολιτεία.  
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Το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα της άµεσης αθηναϊκής δηµοκρατίας δεν επαναλήφθηκε 

πάντως στις διαστρωµατωµένες γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες. Αλλά και οι ατελείς 

δηµοκρατίες παρέµειναν ως ιστορική εξαίρεση στον απολυταρχικό κανόνα, η δε διάρκεια της 

ζωής τους ήταν συγκριτικά περιορισµένη. Το πλειοψηφικό µερίδιο στον χώρο και τον χρόνο 

όλης της γεωργοκτηνοτροφικής περιόδου κατείχαν τα απολυταρχικά καθεστώτα αλλά και στις 

ελάχιστες δηµοκρατικές νησίδες η δουλεία συνεχίστηκε αµείωτη. Το εκ πρώτης όψεως 

παράδοξο της έννοιας «∆ηµοκρατία» συνοψίζεται λοιπόν στην καθολική εφαρµογή της κατά 

την Προϊστορία, πολύ πριν από τη γέννησή της και στη σχεδόν καθολική έκπτωσή της κατά 

το µέγιστο διάστηµα της ιστορικής περιόδου της ανθρωπότητας, κατά την οποία και 

γεννήθηκε!! Υπάρχει βέβαια µια δυσάρεστη για την εξελικτική πορεία µας αλλά απλή λογική 

εξήγηση: Οι αταξικές κοινωνίες είναι εκ της δοµής και της λειτουργίας τους δηµοκρατικές ενώ 

αντίθετα η όποια διαστρωµάτωση σε κοινωνικές τάξεις είναι φύση και θέση αντιδηµοκρατική. 

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οδηγεί από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα τους 

περισσότερους οραµατιστές της ιδανικής κοινωνίας στην, ανεκπλήρωτη δυστυχώς, 

υπόσχεση της δηµιουργίας µιας συνολικά αταξικής πολιτειακής δοµής, ή τουλάχιστον την 

εκχώρηση της πραγµατικής εξουσίας σε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό υποσύνολο. 

Είναι επίσης αξιοσηµείωτο και παράγωγο της παραπάνω εξήγησης του παραδόξου, ότι από 

τον πέµπτο π.Χ αιώνα µέχρι και σχετικά πρόσφατα, η ακµή και η παρακµή των κατά κανόνα 

ολιγαρχικών κοσµικών εξουσιών, συσχετίζονται εντυπωσιακά µε την ανάπτυξη και τη 

συρρίκνωση µιας οικονοµικά ανεξάρτητης, παραγωγικής και µε κοινωνική παρουσία 

µικροµεσαίας τάξης. Στην τάξη αυτή είχαν εκχωρηθεί στις περιόδους της ακµής των 

ολιγαρχιών και ορισµένα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία εκφυλίστηκαν ή καταργήθηκαν στις 

περιόδους της παρακµής. Το χαρακτηριστικότερο για την γεωπολιτική περιοχή µας 

παράδειγµα, είναι η κατάρρευση της δυτικής (476 µ.Χ) και η υποβάθµιση της ανατολικής 

(1025 µ.Χ) ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µε την εν συνεχεία εύκολη άλωσή της, όταν διαλύθηκαν 

οι αντίστοιχες µικροµεσαίες κοινωνικές τάξεις τους. Η δε δυτική Ευρώπη έζησε επί χίλια 

χρόνια την τεχνολογικά, πνευµατικά και πολιτιστικά αγκυλωµένη µεσαιωνική εποχή της, υπό 

την ολιγαρχική-δεσποτική τριαρχία τοπικών ισχυρών φεουδαρχών, αδύναµων βασιλέων και 

της επικυρίαρχης εκκλησίας που είχαν καταφέρει σε αγαστή συνεργασία να εξοβελίσουν κάθε 

δυνατότητα αναβίωσης µιας µικροµεσαίας κοινωνικής τάξης. 
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� Εµποροβιοµηχανικός καπιταλισµός, αστική δηµοκρατία και 

κοµµουνιστικός-σοσιαλιστικός αντίλογος 

Η µακρά περίοδος οικονοµικής κυριαρχίας της γεωργοκτηνοτροφίας έδυσε περί το 1500µ.Χ, 

µε το τέλος του Ευρωπαϊκού µεσαίωνα. Προηγήθηκαν οι µεγάλες δοµικές αλλαγές όλων των 

κοσµικών εξουσιών και της ιδεολογικής επικυριαρχίας από τον 13ο ως τον 15ο αιώνα, µε την 

εξασθένηση της παραγωγικής βάσης της φεουδαρχίας και τη συρρίκνωση της εµβέλειας της 

παπικής κηδεµονίας εις όφελος των κεντροβαρών εθνικών κρατών και εκκλησιών. Το 

πολιτικοκοινωνικό σκηνικό άλλαξε και η ύφεση της αγροτικής οικονοµίας στον ύστερο 

Μεσαίωνα αναβάθµισε και τη βιοτεχνική παραγωγή που απεξαρτήθηκε από την υποτέλεια 

στον φεουδάρχη βρίσκοντας καταφύγιο στις πόλεις. Οι αστικοί ιστοί ισχυροποιούνται, 

γίνονται πόλοι της σταδιακής απελευθέρωσης της ελεύθερης και αδογµάτιστης σκέψης κατά 

τα παλαιότερα ελληνορωµαϊκά πρότυπα, της ανακάλυψης και αξιοποίησης νέων 

τεχνολογικών επιτευγµάτων αλλά και της πολιτιστικής αναγέννησης που σφράγισε µε τα 

αριστουργήµατά της το ξεκίνηµα µιας νέας εποχής.  

Η κραταιά, κατά τη διάρκεια αυτής της µακράς µεσαιωνικής περιόδου, φεουδαρχία της γης 

έδωσε την πρώτη θέση στον εµπορικό (16ος, 17ος αιώνας) και στη συνέχεια στον 

βιοµηχανικό (18ος αιώνας και µετά) καπιταλισµό. Η αναγεννηµένη Ευρώπη κατακτά δια 

θαλάσσης τις πέραν του Ατλαντικού και Ινδικού ωκεανού χώρες εγκαθιδρύοντας, µε 

πρόσχηµα τη διάδοση της χριστιανικής πίστης, µια νέα κοσµική και ιδεολογική αποικιοκρατία, 

πολύ σκληρότερη από όλες τις ιστορικά προγενέστερες. Με τη µαζική αξιοποίηση των νέων 

επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων, ήδη από τον 18ο αιώνα οι ταχύτητες και οι 

ποσότητες µετακινήσεων ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων πολλαπλασιάζονται. Οι 

µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις επιταχύνουν την πορεία τους για την πολιτικοστρατιωτική και 

οικονοµική κυριαρχία του κόσµου: Επιτυγχάνεται έτσι και η πρώτη οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση, το 1720 η Ευρώπη ήλεγχε πλήρως τα δύο τρίτα του παγκόσµιου 

εµπορίου και µέχρι το 1780 είχε καλύψει τα τρία τέταρτα.   
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Στο τέλος του 18ου αιώνα, µε τη Γαλλική Επανάσταση επεκράτησε και πολιτικά η κατέχουσα 

τα νέα µέσα παραγωγής αστική τάξη, που φρόντισε να πνίξει στο αίµα, όχι µόνο µέρος της 

παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας αλλά και τα ζωηρά στελέχη των εργατικών-λαϊκών 

κινηµάτων. Η κυριαρχία της αστικής µας τάξης επεκτάθηκε κατά τον 19ο αιώνα στον δυτικό 

κόσµο και το θετικό κοινωνικοπολιτικό αποτέλεσµα είναι ότι επιβλήθηκε σταδιακά στις 

αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες ένα αντιπροσωπευτικότερο σύστηµα διακυβέρνησης, οι 

αστικές δηµοκρατίες. Μεταβιβάστηκαν δηλαδή οι κοσµικές εξουσίες από τους ελέω θεού 

µονάρχες και το φεουδαρχικό τους περιβάλλον στους πολιτικούς ηγέτες της έµµεσης 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Τα κράτη κυβερνώνται από τα κοινοβούλια των εκλόγιµων 

αντιπροσώπων των πολιτών µε δικαίωµα ψήφου, συγκροτηµένων σε πολιτικά κόµµατα. 

Συµµετέχοντας λοιπόν νόµιµα στις εκλογικές αναµετρήσεις, τα κόµµατα, µέσω των ηγεσιών 

τους, διορίζουν κατά πλειοψηφία τις κυβερνήσεις των χωρών τους και ασκούν τις κοσµικές 

εξουσίες, υπό την προεδρία ενός αιρετού «ανώτατου άρχοντος», βασιλέα ή συνηθέστερα, 

«προέδρου της δηµοκρατίας».  

Η αστική τάξη του δυτικού µας κόσµου ανέδειξε µια νέα κυρίαρχη εµποροβιοµηχανική 

ολιγαρχία που κατέκτησε από τον 16ο αιώνα και µετά τις οικονοµικά αξιολογότερες περιοχές 

του πλανήτη, εγκατέλειψε τον κοινωνικό ορθολογισµό της αστικής δηµοκρατίας, διέπραξε και 

συνεχίζει να διαπράττει µέχρι σήµερα το µοιραίο για τις εκάστοτε ηγέτιδες τάξεις, ιστορικό 

λάθος: Καταφέρνει να επηρεάζει αποφασιστικά τα κοσµικά καθεστώτα, απολυταρχικά ή και 

κοινοβουλευτικά, κτίζει και προβάλλει την απληστία και αλαζονεία της, δηµιουργώντας µια 

νέα «αγοραία» έκδοση των κοινωνικών καταχρήσεων της φεουδαρχικής εποχής. 

Εκµεταλλεύεται την απαλλαγή από τις υποκριτικές ηθικές δεσµεύσεις της παραδοσιακής 

θρησκείας, παραβλέπει προκλητικά τις περί λιτότητας και εγκράτειας αρχές της φιλελεύθερης 

προτεσταντικής µεταρρύθµισης και δεν αισθάνεται την υποχρέωση της στοιχειώδους 

φροντίδας για τους παραδοµένους στο έλεος της διεθνούς κερδοσκοπίας, µη κεφαλαιούχους 

εργαζοµένους όλων των κατηγοριών. Επί πλέον, όχι µόνο αδιαφορεί για τη µαζική εξαθλίωση 

των συνανθρώπων µας στις µη αναπτυγµένες χώρες αλλά συνεχίζει να τις κατέχει άµεσα ή 

έµµεσα (προπολεµική αποικιοκρατία και µεταπολεµική επικυριαρχία µε ελεγχόµενες τοπικές 

κυβερνήσεις) και να εκµεταλλεύεται εξαντλητικά τους φυσικούς τους πόρους και τους 

πληθυσµούς τους.  
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Υπήρξε όµως και µια αντίθετη κοινωνικοπολιτική πορεία, προς την κατεύθυνση της 

αρχέγονης νοσταλγίας µας για την προγονική αταξική κοινωνία. Την ξεκίνησαν µετά τον 

µεσαίωνα οι διανοούµενοι οραµατιστές της «ιδανικής κοινωνίας» γνωστής και ως «ουτοπικού 

σοσιαλισµού», αναδείχθηκε ως µαχητική συνιστώσα και της Γαλλικής επανάστασης αλλά 

πνίγηκε και αυτή στο αίµα. ∆εν έσβησε όµως και κατά τον 19ο αιώνα επανήλθε ως 

κοινωνικοοικονοµική έννοια το κοµµουνιστικό1 σύστηµα, θεµελιωµένο στην κοινοκτηµοσύνη 

των µέσων παραγωγής και την κατάργηση των ταξικών διακρίσεων. ∆οµήθηκε παράλληλα 

και µια εννοιολογικά συγγενής λέξη του κοµµουνισµού, ο «σοσιαλισµός»2 µε πολλές 

θυγατρικές παραλλαγές αλλά τον ίδιο κεντρικό στόχο, την επίλυση των κοινωνικών 

προβληµάτων που δηµιουργούσε ο εµποροβιοµηχανικός καπιταλισµός. Και οι δύο αυτές 

συγγενείς έννοιες µετεξελίχθηκαν στις πολλές και ενδιαφέρουσες ειρηνικές αλλά και 

επαναστατικές θεωρίες, υποσύνολο των οποίων είναι και οι αναρχικοί οπαδοί της άµεσης 

κατάργησης κάθε µορφής εξουσίας.  

Κυρίαρχη αναδείχθηκε η Μαρξιστική κοµµουνιστική-σοσιαλιστική θεωρία, λόγω της 

διαλεκτικής της πληρότητας στην ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής µας ιστορίας και της 

επιστηµονικής θεµελίωσης των θέσεων και προτάσεών της για την αντικατάσταση του 

καπιταλισµού από τον κοµµουνισµό και συνακόλουθα, σε επόµενη φάση, την παλινόρθωση 

µιας αταξικής κοινωνίας. Στις δε αρχές του 20ου αιώνα επεκράτησε επαναστατικά η 

κρατούσα τότε µαχητική µετεξέλιξη του µαρξισµού στην αχανή ρωσική επικράτεια, για πρώτη 

φορά στην ανθρώπινη ιστορία σε αυτή τη µείζονα γεωπολιτική κλίµακα. ∆ηµιουργήθηκε 

δηλαδή ένα νέο αντίπαλο κοινωνικοπολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, η Ένωση των 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, µια υπαρκτή πλέον «σοσιαλιστική» σύνθεση 

αντικαπιταλιστικής θεωρίας και πρακτικής υπό απολυταρχική-µονοκοµµατική, τύποις αλλά 

όχι ουσία «κοµµουνιστική» κυριαρχία. 

Η ευρύτερη µικροµεσαία τάξη των µη κεφαλαιούχων εργαζοµένων στον καπιταλιστικό κόσµο, 

δηλαδή οι παρέχοντες τις υπηρεσίες τους εργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες, επιστήµονες και µη, αρχίζουν ήδη από τον 19ο αιώνα να οργανώνουν τις 

πρώτες αντιστάσεις τους στην εξοντωτική εκµετάλλευση των κατόχων του παραγωγικού 

κεφαλαίου. Μετά την επικράτηση της σοβιετικής επανάστασης και τις τεράστιες καταστροφές 

του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου δηµιουργούν µαζικά αγωνιστικά κινήµατα διότι αντιλαµβάνονται 

                                                      
1  Από την αγγλική και γαλλική λέξη communism(e), παράγωγη της λέξης commune (κοινότητα), από τη 
σύνθετη λατινική λέξη cum-munus.  
2  Από τη γαλλική λέξη «socialisme» παράγωγη του social (κοινωνικός), από τη λατινική «socialis» παράγωγη 
του socius(σύντροφος, εταίρος). 
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ότι µε τον πολλαπλασιασµό της οικονοµικής δύναµης της «αγοράς» υποπολλαπλασιάζεται η 

δική τους κοινωνική και οικονοµική θέση: Βλέπουν ότι την υποταγή του εγκλωβισµένου 

δουλοπάροικου στον φεουδάρχη της γεωργοκτηνοτροφικής εποχής, στα πλαίσια µιας 

προσωπικής σχέσης εξάρτησης, αντικατέστησε η σχεδόν άνευ όρων σιδηροδέσµια 

παράδοσή τους στην απρόσωπη εµπορική και βιοµηχανική εταιρεία και στο έλεος και την 

αβεβαιότητα της προσφοράς και της ζήτησης. Αντιµετωπίζονται όµως σκληρά και 

κατασταλτικά. Η ιστορική διαδροµή στα αποτελέσµατα των διεκδικήσεων των εργαζοµένων 

µέχρι και τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, δείχνει άλλωστε ότι η κυρίαρχη 

εµποροβιοµηχανική αστική τάξη δε δίστασε να προχωρήσει και στις πιο ανίερες συµµαχίες, 

προκειµένου να τις περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό, ας θυµηθούµε τη στήριξή της στο 

φασισµό και τον ναζισµό. 

Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ο κόσµος χωρίστηκε από τους νικητές σε δύο 

κοινωνικοπολιτικά αντίθετα και αντίπαλα στρατόπεδα, το καπιταλιστικό µε τις αστικές 

δηµοκρατίες -και όχι µόνο- και το σοβιετικό του «υπαρκτού σοσιαλισµού», στο οποίο 

προσχώρησε επαναστατικά και ο ασιατικός γίγαντας, η Κίνα. Το καπιταλιστικό στρατόπεδο, 

υπό την πίεση και του αντίπαλου δέους, έζησε τη «χρυσή Κεϋνσιανή τριακονταετία» (1945-

1975), µια κοινωνική όαση, µε την ουσιαστική ενίσχυση του κράτους-πρόνοιας σε όλες του τις 

συνιστώσες. Όµως η κυρίαρχη ολιγαρχία της αγοράς δεν το έβαλε κάτω: Με αφορµή τα 

πληθωριστικά φαινόµενα, συνέπεια κυρίως των πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979, 

η αποτυχηµένη -και υπεύθυνη σε µεγάλο βαθµό για τη δηµιουργία των φασιστικών 

καθεστώτων που οδήγησαν στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο- κλασική οικονοµική παράδοση του 

laisser-faire, επανέρχεται δριµύτερη ως νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Εντολοδόχος δηµιουργός 

της είναι ο Μίλτον Φρίντµαν, πρώτοι ενθουσιώδεις εραστές της, (παραλείπεται αιδηµόνως η 

Χιλή του Πινοσέτ και ορισµένα άλλα δικτατορικά καθεστώτα της Λατινικής Αµερικής) η 

Μάργκαρετ Θάτσερ από το 1979 και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν από το 1981 και στόχοι-θύµατα τα 

δηµόσια αγαθά και οι εργασιακές κατακτήσεις.  

Η αναβίωση της ανάλγητης καπιταλιστικής πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 

ήταν πολιτικά εφικτή λόγω της παράλληλης εµφανούς κοινωνικοοικονοµικής υστέρησης της 

Ε.Σ.Σ.∆ και των άλλων «κοµµουνιστικών» χωρών, πλην της Κίνας. Με γνώµονα τη λογική 

των απλών ανθρώπων εκείνης της εποχής και ορισµένες προσωπικές εµπειρίες, θα 

τολµούσα υπεραπλουστεύοντας να παραθέσω τρεις συνδυασµένες και καθοριστικές 

παραµέτρους για τη θεµελίωση της πρόγνωσης µιας επικείµενης κατάρρευσης: Η πρώτη 

αφορά στην αποµύζηση των οικονοµικών πόρων της Ε.Σ.Σ.∆ λόγω της προσκόλλησης στο 
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καθεστωτικό δόγµα της, τη στρατιωτική ισοδυναµία µε τις Η.Π.Α σε παγκόσµια κλίµακα και τη 

συντριπτική υπεροχή της σε αριθµούς συµβατικών όπλων και οπλιτών στην Ευρώπη. Η 

δεύτερη3 είναι συνέπεια της πρώτης και συνοψίζεται στη συρρίκνωση και απονεύρωση του 

µη στρατιωτικού σκέλους της παραγωγικής διαδικασίας4 µε συνέπεια την έντονη 

δυσαρέσκεια της σοβιετικής µεσαίας κοινωνικής τάξης που τροφοδοτούσε σε µεγάλο 

ποσοστό και την κοµµατική ιεραρχία. Ο µέσος σοβιετικός πολίτης διαπίστωνε ότι οι οµόλογοί 

της στις γειτονικές καπιταλιστικές χώρες ζούσαν πολύ καλύτερα από πολιτική, γενική 

οικονοµική αλλά και καθηµερινή ποιοτική, ως προς τα είδη πρώτης ανάγκης, άποψη. Η τρίτη 

πηγάζει από την αποµυθοποίηση και απαξίωση του αρχικού στιβαρού ιδεολογικού και 

θεσµικού υπόβαθρου του σοβιετικού συστήµατος στην ευρύτερη λαϊκή συνείδηση, λόγω της 

εσωτερικής διαφθοράς σε όλες τις κλίµακες της άρχουσας κοµµατικής ολιγαρχίας.  

Οι άρχουσες οικονοµικές ολιγαρχίες των αστικών δηµοκρατιών επωφελούνται από το 

κοινωνικοοικονοµικό γονάτισµα του υπαρκτού σοσιαλισµού και επιβάλουν στις κυβερνήσεις 

τους το ξήλωµα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη µετατροπή τους σε εµπορεύµατα, 

που αρχίζει να γενικεύεται κατά τη δεκαετία του ’80 και καλπάζει µετά την κατάρρευση του 

«αντίπαλου δέους» της Σοβιετικής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. 

� Αυτοκρατορία του µετα-καπιταλισµού και δογµατικές φαιδρότητες 

Η νεοφιλελεύθερη παλιννόστηση του laisser-faire της αγοράς οδήγησε κατά την τελευταία 

τριακονταετία στην τρίτη κατά σειρά ιστορική µετάλλαξη του καπιταλισµού. ∆οµήθηκε δηλαδή 

ένας παγκόσµιος µετα-καπιταλισµός της άυλης, µη παραγωγικής σε αγαθά και θέσεις 

εργασίας και χωρίς κανόνες ή ουσιαστικούς περιορισµούς χρηµατιστηριακής εκµετάλλευσης, 

όχι µόνο εµποροβιοµηχανικών προϊόντων αλλά και πάσης φύσεως υπηρεσιών, πρώτων 

υλών και ενεργειακών πόρων. Η εξέλιξη αυτή κωδικοποιείται ως σύντηξη µιας θεσµικής και 

µιας τεχνικής δυναµικής. Η απεµπόληση των πολιτικών εξουσιών διά της κατάργησης των 

κανόνων προστασίας κρατών και κοινωνιών από την απληστία των αγορών ενώνεται και δρα 

από κοινού µε την ανεµπόδιστη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην πληροφορική και τις 

επικοινωνίες. Κοινός στόχος είναι η δηµιουργία και ενεργοποίηση νέων δοµών 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ισοδύναµων σε ισχύ και πλανητική εµβέλεια µε τα υπερόπλα 

των υπερδυνάµεων για τον «πόλεµο των άστρων».  

                                                      
3  Αναφέρθηκε ήδη σε προηγούµενη ενότητα κατά τη σύγκριση των δύο αντιπάλων συστηµάτων οικονοµικής 
διακυβέρνησης. 
4  Σύµφωνα µε τη διάκριση του Μαρξ (βλέπε τη σχετική ενότητα του κεφαλαίου 4), πρόκειται για τον δεύτερο 
τοµέα που παράγει τα καταναλωτικά προϊόντα και ένα υποσύνολο του πρώτου τοµέα (βαριάς βιοµηχανίας) 
που κατασκευάζει τις µηχανές παραγωγής των προϊόντων αυτών. 
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Οι σηµαίνουσες για τις ανθρώπινες κοινωνίες µνήµες του θεµελιωτή της κλασικής 

οικονοµικής θεωρίας Σµιθ, του ανατροπέα του καπιταλισµού Μαρξ και του Κέυνς, 

αναµορφωτή της κλασικής θεωρίας προς ένα καπιταλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο, δεν 

µπόρεσαν να αποτρέψουν αυτή τη νεοφιλελεύθερη παλιννόστηση του laisser-faire της 

αγοράς, τον δοµικό µετασχηµατισµό της στον µετα-καπιταλισµό και την παγκόσµια 

επικυριαρχία της µη παραγωγικής, κερδοσκοπικής συνιστώσας του. Είναι δε εντυπωσιακό το 

γεγονός ότι και πέραν του Μαρξ, οι Σµιθ και Κέυνς είχαν µετά βδελυγµίας αποκηρύξει τις 

οικονοµικές τάσεις και διαχειριστικές συνιστώσες που εξέθρεψαν αυτή την οικονοµική 

µετεξέλιξη και οδήγησαν στη σηµερινή φενάκη της αστικής δηµοκρατίας των αναπτυγµένων 

χωρών και στην εξαχρείωση των περισσότερων καθεστώτων στις µη αναπτυγµένες χώρες µε 

την αντίστοιχη εξαθλίωση των λαών τους. Κατάφεραν δηλαδή οι αστικές µας δηµοκρατίες να 

αυτοχειριασθούν και να µετασχηµατίσουν τις αγορές σε παγκόσµια, επικυρίαρχη 

υπερδύναµη.  

Επισηµαίνεται βέβαια, ότι η ήττα του σοβιετικού κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου από τις 

αντίπαλες καπιταλιστικές κοινωνίες των κοινοβουλευτικών δηµοκρατιών στιγµάτισε τη 

σύντοµη ζωή και τον απόηχο του υπαρκτού σοσιαλισµού, βάσει και της διαχρονικής 

αλήθειας, «ουαί τοις ηττηµένοις». Είναι πάντως πολύ νωρίς για ένα αξιόπιστο τελικό 

συµπέρασµα σ’ αυτήν την ανελέητη αντιπαράθεση και τις παγκόσµιες συνέπειές της. Κατά 

µείζονα λόγο θα ήταν επιπόλαια αν όχι και ύποπτη η απαξίωση της µαρξιστικής θεωρίας που 

ενέπνευσε τη σοβιετική επανάσταση και όχι µόνο. Το παράδειγµα της υβριδικής αλλά 

εξαιρετικά επιτυχηµένης, µε τα καπιταλιστικά µας µέτρα, πορείας της κοµµουνιστικής Κίνας 

είναι σε πλήρη εξέλιξη αλλά άλλαξαν ριζικά και τα δεδοµένα των αρχών της δεκαετίας του 

’90, λόγω της νέας καπιταλιστικής δοµής. Το ιστορικό των υπερεξουσιών ήταν πάντα 

δυσοίωνο και αξίζει τον κόπο να επικαιροποιηθούν ορισµένες σχετικές αναλύσεις της 

µαρξιστικής θεωρίας.   
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Οι δογµατικές ιδεοληψίες είναι πάντα χρήσιµες στις άρχουσες τάξεις και η παγκόσµια 

οικονοµική ολιγαρχία µε τη στήριξη της αστικής µας τάξης και των καθεστώτων της, 

προσπαθεί απεγνωσµένα να επιβάλλει εδώ και τέσσερις αιώνες ως κυρίαρχη ιδεοληπτική 

συνιστώσα της κοσµικής µας ιδεολογίας τον οικονοµικό φιλελευθερισµό. Παρά τις 

αλλεπάλληλες οικονοµικές  και πολιτικές αποτυχίες αυτής της ιδεοληψίας -ας επαναλάβουµε 

ότι έχει µέρος της ευθύνης για την εκτροπή των αστικών δηµοκρατιών προς τις δικτατορίες 

και τον φασισµό- οι ιερείς του διεθνούς καπιταλισµού επανέρχονται δριµύτεροι κατά τη 

δεκαετία του ’70 µε τον προαναφερθέντα νέο-φιλελευθερισµό της κατευθυνόµενης σχολής 

του Σικάγου, ως δήθεν τελευταίου γόνου του οικονοµικού σκέλους της πολιτικής ιδεολογίας 

των αστικών µας δηµοκρατιών. Επιχειρήθηκε δηλαδή και δυστυχώς επιτεύχθηκε η άνευ 

ουσιαστικών ελέγχων λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς µε το κοινωνικοπολιτικό 

επιχείρηµα ότι το οικονοµικό αυτό σύστηµα συνδέεται άρρηκτα µε την έµµεση 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Το φαιδρό είναι ότι συνεχίζεται µέχρι σήµερα αυτή η 

προπαγάνδα, παρά το γεγονός ότι και µε τη σηµερινή µετα-καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση, 

η ύπαρξη της σύνδεσης αυτής διαψεύδεται από τις νεοφιλελεύθερες οικονοµικές πολιτικές 

πολλών απολυταρχικών καθεστώτων.  

Έχουµε εποµένως απαλλαγεί προ πολλού από τον δογµατικό µύθο ότι η οικονοµία της 

αγοράς και ο καπιταλισµός γέννησαν και στηρίζουν την αστική έστω, δηµοκρατία. Ο 

γεωργοκτηνοτροφικός καπιταλισµός των µεγαλοϊδιοκτητών γης έζησε κατά προτίµηση σε 

απολυταρχικά καθεστώτα επί 5.000 χρόνια. Ο εµπορικός καπιταλισµός κυριάρχησε από το 

τέλος του 15ου αιώνα, προηγήθηκε δηλαδή κατά εκατοντάδες χρόνια της αστικής 

δηµοκρατίας στην Ευρώπη και στις µέρες µας το παράδειγµα της Κίνας αποδεικνύει ότι η 

οικονοµία της αγοράς όχι µόνο λειτουργεί, αλλά µπορεί να θριαµβεύει και εκτός 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αλλά και εντός της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας υπό την 

επικυριαρχία της αγοράς είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι το µόνο που χρειαζόµαστε για να 

λειτουργήσουµε δηµοκρατικά είναι σύνταγµα και εκλογές, όπως άλλωστε διαπιστώνουµε 

καθηµερινά και εµείς οι ίδιοι.  
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Η κατάρρευση αυτού του νεοφιλελεύθερου µύθου εκτρέπει τώρα την ιδεολογία στην 

θεοποίηση της έννοιας και της δύναµης του ιδιωτικού οικονοµικού συµφέροντος: Η ατοµική 

οικονοµική επιτυχία προβάλλεται ως ο κυρίαρχος ιδεολογικός στόχος, η µεγιστοποίηση του 

οποίου µε κάθε νόµιµο -ή και στα όρια του νόµου- µέσο, µας απαλλάσσει από την 

ανασφάλεια και ικανοποιεί όλες τις υλικές και άυλες ανθρώπινες ανάγκες και επιθυµίες µας. 

Υπό την παραλυτική επήρεια του φόβου της φτώχειας σε ένα περιβάλλον µε συρρικνωµένη 

την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, ο homo sapiens απογυµνώνεται από τους ανοικτούς 

ορίζοντες του κόσµου των ιδεών και συρρικνώνεται στον µονοδιάστατο homo-economicus. 

∆εν υπάρχει τέλος και το άλλοθι της πειθαναγκαστικής υπακοής µας σε θρησκευτικά ή άλλα 

επαναστατικά κοσµικά δόγµατα: Οι αστικές µας δηµοκρατίες κατάφεραν να απαλλαγούν από 

τη συγκυριαρχία των ιδεολογικών πηγών εξουσίας θρησκευτικού τύπου και σε κάθε 

περίπτωση να τις θέσουν εκτός των συνόρων της κοσµικής επικράτειας και να περιορίσουν 

τη δύναµή τους. Κατάφεραν επίσης να εξαλείψουν εδώ και 60 χρόνια την ανατρεπτική 

συνιστώσα του σοσιαλισµού , δηλαδή αφαίρεσαν όχι µόνο τη δυνατότητα της επανάστασης 

αλλά και τη διακηρυγµένη πρόθεση της επαναστατικής αλλαγής από τα κόµµατα που 

υποστηρίζουν µέχρι σήµερα αυτή τη σηµαντικότερη µέχρι πρόσφατα αντίπαλη ιδεολογική 

πηγή εξουσίας κοσµικού τύπου.  
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� Η φενάκη της σηµερινής αστικής δηµοκρατίας 

∆ιαπιστώνουµε εποµένως ότι η αστική µας τάξη επέβαλε τη δική της δηµοκρατία που 

κυριάρχησε οικονοµικά αλλά και πολιτικά στον κόσµο, επί δύο και πλέον αιώνες και βρίσκεται 

σήµερα υπό καθεστώς παρακµιακής υποτέλειας στη µετα-καπιταλιστική αγορά. 

Αναγνωρίζουµε απερίφραστα µε τα υπάρχοντα σήµερα ιστορικά δεδοµένα τα µεγάλα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα των κοινοβουλευτικών µας δηµοκρατιών σε σχέση µε τις 

περισσότερες µέχρι σήµερα άλλες µορφές πολιτευµάτων των διαστρωµατωµένων κοινωνιών, 

χωρίς όµως να προσποιούµεθα ότι δεν γνωρίζουµε τις κατά καιρούς ακραίες «ταξικές» 

καταχρήσεις µας σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας των µη κεφαλαιούχων εργαζοµένων 

και κυρίως τη σχετικά πρόσφατη εκχώρηση ζωτικού µέρους των κοσµικών εξουσιών µας 

στην παγκόσµια οικονοµική ολιγαρχία.  

∆εν καταδικάζουµε σε τελευταία ανάλυση ούτε ευλογούµε a priori το δίδυµο του καπιταλισµού 

και της αγοράς διότι βλέπουµε τις θετικές αναπτυξιακές και πολιτιστικές συµβολές του στην 

ιστορία της ανθρωπότητας αλλά και τις συχνές εγκληµατικές δράσεις του σε ατοµικό αλλά και 

κοινωνικό επίπεδο, για τις οποίες δεν υπάρχει το άλλοθι της «ηθικής ουδετερότητας» όπως 

προκύπτει από συγκεκριµένες πράξεις και παραλείψεις της παγκόσµιας οικονοµικής 

ολιγαρχίας, µε την ανοχή ή και τη στήριξη των εκλεγµένων από εµάς κυβερνήσεων των 

αστικών δηµοκρατιών. Κατά συνέπεια δεν δεχόµαστε ότι η σηµερινή δοµή και λειτουργία της 

αστικής µας δηµοκρατίας, υποταγµένη στη µετεξέλιξη του καπιταλισµού σε παγκόσµια 

αυτοκρατορία της αγοράς, αποτελεί και το αίσιο τέλος της πολιτικής µας ιστορίας, διότι 

µπορέσαµε στο παρελθόν -και εξαρτάται από τη βούλησή µας να µπορέσουµε και στο 

µέλλον- καλύτερα.  

Είναι επίσης προφανής η συνευθύνη των προγόνων µας και όλων ηµών των ζώντων στις 

κοσµοκυρίαρχες µέχρι σήµερα «αναπτυγµένες» δυτικές κοινωνίες, για τη ζοφερή 

πραγµατικότητα των τεσσάρων στους πέντε συνανθρώπους µας! Η διαχρονική πρακτική της 

κατά καιρούς εξαθλίωσης της µεγάλης πλειοψηφίας του παγκόσµιου πληθυσµού από τις 

οικονοµικές ολιγαρχίες -που οδηγούσε νοµοτελειακά στην κατάρρευση όσων κρατικών 

οντοτήτων τις ανέχτηκαν και αναβιώνει τα τελευταία τριάντα χρόνια ως παγκόσµια 

αυτοκρατορία της αγοράς- διαθέτει µε τη δική µας άµεση ή έµµεση συναίνεση πρωτόγνωρες 

για την ανθρωπότητα δυνάµεις ελέγχου και πειθαναγκασµού τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο 

και στις δικές µας αναπτυγµένες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισµένα ανθιστάµενα 

κράτη τεµαχίζονται, δηλαδή γκρεµίζονται τα εθνικά τους σύνορα, µέσω της καλλιέργειας και 
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της ισχυρής υποστήριξης αποσχιστικών τάσεων για τη δηµιουργία νέων, υποταγµένων 

υποσυνόλων τους.  

Οι αρχικές και τελικές ευθύνες δεν βαραίνουν εποµένως αποκλειστικά την κυρίαρχη σε 

παγκόσµια κλίµακα εµποροβιοµηχανική και χρηµατοπιστωτική ολιγαρχία, διότι εµείς την 

αναδείξαµε, είναι σαρξ εκ της σαρκός της αστικής µας τάξης και των «δηµοκρατικών» 

πολιτικοκοινωνικών επιλογών µας. Είναι δηλαδή προφανές ότι οι ευθύνες πηγάζουν και τα 

τελικά δρώµενα βαραίνουν το σύνολο της αστικής µας τάξης που ασκεί από τον 19ο αιώνα 

µέχρι σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα και στις τρεις πηγές των κοσµικών εξουσιών  της 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, την οικονοµική, την πολιτική και τη στρατιωτική. Με δεδοµένο 

το γεγονός ότι ασκούµε τις εξουσίες αυτές χρησιµοποιώντας όλες τις µορφές τους, τη 

συλλογική, την επιµεριστική, τη συγκεντρωτική ή αποκεντρωτική αλλά και την επιτακτική-

εξαναγκαστική, έχουµε τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε τη δύναµη κρούσης των µη 

παραγωγικών κεφαλαίων της αγοράς και να ανατρέψουµε τις ανισότητες και κοινωνικές 

ακρότητες της αυτοκρατορίας. Η µη άσκηση αυτής της υποχρέωσης προς το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο του αναπτυγµένου κόσµου µας αλλά και των µη αναπτυγµένων χωρών 

αποδεικνύει την ηθική –τουλάχιστον- υποταγή και εξαγορά των εκάστοτε κυβερνώντων και 

την παθητική συνενοχή ηµών των ψηφοφόρων τους. 

Τα νέα παιδιά βιώνουν σήµερα οδυνηρά την παρακµή όχι µόνο της αστικής µας δηµοκρατίας 

αλλά και τον µονοχρωµατικό εγκλωβισµό του µυαλού τους. Η ανεργία καλπάζει ακόµα και για 

τους αποφοίτους των δύσκολων, πολυδάπανων, «περιζήτητων» σχολών όπως οι δικές µας. 

Υφίστανται και πάλι τα δεσµά του φόβου που το κοινωνικό κράτος της γενιάς µας είχε 

υποσχεθεί να ξεριζώσει. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν είναι άνεργα, 

συνθλίβονται µεταξύ της ηµιαπασχόλησης µε εξευτελιστικούς όρους και µισθούς, της 

υπερεκµετάλλευσης της δουλειάς τους και του αχαλίνωτου καταναλωτισµού. Συνακόλουθα, 

σβήνει η µόνη ελπίδα που πρέπει να  παρέχει η αστική δηµοκρατία στους µη προνοµιούχους 

από καταγωγή νέους: Η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας ελαχιστοποιεί τη δυνατότητά 

τους να αγωνιστούν για να φοιτήσουν σε καλό σχολείο, να καλυφθούν αξιοπρεπώς από 

γιατρούς, φάρµακα, στέγη και τροφή, να µπορούν µε τις ικανότητες και τη δουλειά τους να 

αλλάξουν ουσιαστικά τη ζωή τους προς το καλύτερο. Στοχεύοντας στην αποκατάσταση της 

ισότητας στην ανθρώπινη κοινωνία, η νέα αυτή γενιά φέρεται εχθρικά προς την εκάστοτε 

εξουσία, για τον απλό και δίκαιο λόγο ότι την ενοχοποιεί ως κύριο φορέα επιβολής της 

υποθήκευσης του µέλλοντός της, της ανασφάλειάς της, του εξευτελισµού της, των 

αυξανόµενων κοινωνικών ανισοτήτων και του µονοδιάστατου εγκλωβισµού της.  
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Η αστική µας τάξη διαπιστώνει εποµένως ότι απογυµνώνεται ο κυρίαρχος σηµερινός 

νεοφιλελευθερισµός από κάθε ιδεοληπτικό περίβληµα, αισθάνεται τον ιστορικό κόλαφο από 

τη µετατροπή της σε τάξη του homo-economicus και βιώνει οδυνηρά τις συνέπειες της 

εκχώρησης των εξουσιών της στον παγκόσµιο µετα-καπιταλισµό, υφίσταται δηλαδή 

ανήµπορη τον οικονοµικό και ηθικό διασυρµό της από την ανεξέλεγκτη «πρακτική» του 

laisser faire της αγοράς. Αντιµετωπίζει δε τη µετά βδελυγµίας απόρριψη αυτής της πρακτικής 

αλλά και τον κόλαφο από την πάσχουσα εξ αιτίας της πλειοψηφία των νέων κυρίως 

συνανθρώπων µας σε όλες τις χώρες, αναπτυγµένες και µη. Ας οµολογήσουµε λοιπόν απλά 

την κοινωνικοοικονοµική και ηθική αποτυχία της αστικής µας τάξης και της δηµοκρατίας της. 

Μόνον κατά τον 20ο αιώνα οδηγήσαµε την ανθρωπότητα στις δύο φονικότερες 

αλληλοσφαγές της ιστορίας της µε κύριο θύµα τις τότε νέες γενιές. Εξοντώσαµε στη συνέχεια 

το αντιδηµοκρατικό πράγµατι αλλά κοινωνικά δικαιότερο αντίπαλο δέος του υπαρκτού 

σοσιαλισµού, βυθιστήκαµε στη φούσκα της πρώτης µετα-καπιταλιστικής ευφορίας και 

πληρώνουµε σήµερα το βαρύ τίµηµα της εκχώρησης όλων των ουσιαστικών κοσµικών 

εξουσιών µας στη δογµατικά ανάλγητη για τον συνάνθρωπο, αυτοκρατορία της αγοράς. 

∆ιαπιστώνουµε δε τα εγκληµατικά αποτελέσµατα των πράξεων και παραλείψεων του νέου 

επικυρίαρχου. Η άµεση ή έµµεση συνέργειά µας στο εξελισσόµενο µαζικό ανθρωπιστικό και 

περιβαλλοντικό έγκληµα είναι εποµένως προφανής: Θεµελιώσαµε µόνοι µας ή µε τους 

εκπροσώπους µας τη µεγαλύτερη παγκόσµια ύβρι στην ιστορία του ανθρώπου, έναν 

τεραστίων διαστάσεων ρατσισµό που έχει οδηγήσει σήµερα στην υλική και ηθική εξαθλίωση 

τριάµισι δισεκατοµµύρια συνανθρώπους µας.  

∆ηµιουργήσαµε λοιπόν τις αστικές δηµοκρατίες αλλά δεν τηρήσαµε τις ιδρυτικές τους αρχές. 

Σπεύδοντας ασυλλόγιστα µε συνεχώς αυξανόµενες πληθυσµιακές και κερδοσκοπικές 

ταχύτητες, φαίνεται ότι οδηγηθήκαµε κατά τις τελευταίες δεκαετίες την πραγµάτωση του 

απόλυτα εφιαλτικού ονείρου: Οι κοινωνίες µας εγκλωβίστηκαν στην οικονοµική υποτέλεια 

διότι εκχωρήθηκαν σε κυρίαρχες µετα-καπιταλιστικές εµποροβιοµηχανικές και 

χρηµατοπιστωτικές ολιγαρχίες -που συγκρότησαν την παγκόσµια αυτοκρατορία της αγοράς- 

οι πλουτοπαραγωγικές µας πηγές, όλη η υπεραξία της µέχρι σήµερα ανθρώπινης εργασίας. 

Υποτάχθηκαν συνακόλουθα οι κοσµικές εξουσίες και οι αστικές µας δηµοκρατίες δεν 

καθορίζουν πλέον τις τύχες µας διότι µετεξελίσσονται θεσµικά και εθιµικά, σε υποτελείς 

εντολοδόχους οικονοµικών ολιγαρχιών, συρρικνώνουν την ουσία του κοινωνικού συµβολαίου 

(καλή παιδεία και υγεία µόνο για τους έχοντες, συντάξεις πείνας για τους πολλούς κ.λπ.) και 
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υποτάσσονται στην ασυδοσία των ναών της αγοράς, του χρηµατιστηριακού τζόγου, µε τις 

συνακόλουθες ακρότητες σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.  

 

� Ο Μεγάλος Αδελφός και το τελικό πρακτικό ερώτηµα 

∆ιαπιστώνουµε σε τελευταία ανάλυση ότι γεννήθηκε µε τη συναίνεσή µας µια πανίσχυρη 

αυτοκρατορία, ένας επικυρίαρχος Μεγάλος Αδελφός µε διαφορετικά προσωπεία, 

προσαρµοσµένα κάθε φορά στον παραπλανητικό και κατακτητικό στόχο του για τον καθένα 

µας:  

• Καλλιέργεια της έµφυτης, δυστυχώς, απληστίας και αλαζονείας µας. 

• Πλύση εγκεφάλου, παραπλάνηση και υποδούλωση του εγώ µας στις σειρήνες των 

προσφορών φανταχτερών και άχρηστων στολιδιών και ανθυγιεινών συνηθειών. 

• Μετατροπή της ατοµικής και συλλογικής µας συνείδησης σε αγχώδες και άναρχο 

τρέξιµο: Των εχόντων πίσω από τα καταναλωτικά τερατουργήµατα, των µη εχόντων 

µέσα από το φάσµα της πλήρους εξαθλίωσης και όλων κάτω από το µαστίγιο των ιερέων 

του παγκόσµιου τζόγου. 

Την αφύπνισή µας βοηθάει και η τρέχουσα µεγάλη κοινωνικοοικονοµική κρίση: Προβάλει τα 

εγκλήµατα και την ανίατη -αλλά όχι και νοµοτελειακά θανατηφόρα- νόσο του επικυρίαρχου, 

µας απαλλάσσει από τις αστικές µας ψευδαισθήσεις και βέβαια αναδεικνύει τη δυστοκία της 

γέννησης ενός στρατηγικού σχεδίου ριζικού έως και ανατρεπτικού µετασχηµατισµού. Ας 

θέσουµε λοιπόν τώρα το τελευταίο, πρακτικό ερώτηµα: Υπάρχουν ακόµα κάποιες δικές µας 

ρεαλιστικές δυνατότητες διαφυγής προς την κάθαρση ή είµαστε οριστικά υποδουλωµένοι 

στον ρευστό φόβο, τον µονοδιάστατο εγωκεντρισµό, την απληστία και την αλαζονεία µας και 

συνεπώς καταδικασµένοι να σερνόµαστε ντοπαρισµένοι µέχρι την τελική µας πτώση;; Η 

όποια απάντηση στο κρίσιµο αυτό ερώτηµα προϋποθέτει την από το βάθος της προϊστορίας 

µέχρι σήµερα κριτική θεώρηση των ανοδικών και των καθοδικών φαινοµένων, συγκρούσεων 

και ανατροπών στα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά µας δρώµενα. Μόνο η γνώση και η 

κρίση µας µπορούν να θεµελιώσουν τη διατύπωση κάποιας πρότασης διεξόδου από τη 

δροµολογηµένη σήµερα υλική και ηθική υποδούλωσή µας στη νέα παγκόσµια αυτοκρατορία.  
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Χρήσιµη ίσως είναι και µια στοιχειώδης ολιστική βιολογική σύγκριση µεταξύ των ελεύθερων 

και των εγκλωβισµένων συνανθρώπων µας από τα βάθη της προϊστορίας µέχρι σήµερα. 

Συγκρίνοντας λοιπόν τις ελεύθερες κοινωνίες των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και των δύο 

αταξικών-δηµοκρατικών µετεξελίξεών τους -των νοµάδων και των µόνιµα εγκατεστηµένων 

αλλά χωρίς δυσκίνητες υπερδοµές γεωργοκτηνοτροφικών φυλών-, µε τις αντίστοιχες χωρικά 

εγκλωβισµένες και διαστρωµατωµένες κοινωνίες των πρώτων µεγάλων απολυταρχικών 

µορφωµάτων, διαπιστώνουµε την σαφή υπεροχή της «δηµοκρατικής» δοµής και λειτουργίας 

των ελεύθερων ανθρώπων στη µέση ποιότητα ζωής των κοινωνιών τους, µε εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα και στο καθαρά βιολογικό τους επίπεδο: Πολύ καλύτερη υγεία, µέχρι και 20cm 

µεγαλύτερο ύψος (µέσο ανάστηµα άνω του 1.7m έναντι 1.55m) κλπ, όπως δείχνουν τα 

ευρήµατα από τους ευρασιάτες των πρώτων ιστορικών χιλιετιών. Ήταν το µακροχρόνιο 

αποτέλεσµα της πολύ πιο ισορροπηµένης διατροφής, ψυχικής υγείας και επικοινωνίας τους 

µε το φυσικό περιβάλλον. ∆ιατηρείται άλλωστε η αρχέγονη νοσταλγία και των σηµερινών 

σκεπτόµενων απλών ανθρώπων του αναπτυγµένου καπιταλιστικού κόσµου για τον ουτοπικό 

ίσως παράδεισο µιας µικρής, χαλαρής, άµεσα δηµοκρατικής κοινότητας. Υπήρχαν πάντοτε, 

υπάρχουν και σήµερα κάποιοι, ελάχιστοι, κοινωνικοοικονοµικά επιτυχηµένοι συνάνθρωποί 

µας που εγκαταλείπουν την πολυτελή και πολυάσχολη αστική ζωή τους για την ηρεµία ενός 

αποµακρυσµένου από τον «πολιτισµό» χωριού, χτισµένου µέσα στα λίγα υπολείµµατα του 

φυσικού µας περιβάλλοντος. 

Αναγνωρίζουµε βέβαια ότι η πολλαπλάσια παραγωγική δύναµη της οργανωµένης 

γεωργοκτηνοτροφίας και στη συνέχεια της αστικής συγκέντρωσης για το εµπόριο, τη 

βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, επέτρεψαν την εκρηκτική πληθυσµιακή αύξηση, τα µεγάλης 

κλίµακας πολιτιστικά επιτεύγµατα. Οδήγησαν δε σταδιακά κατά τα τελευταία διακόσια χρόνια 

και στη βιολογική εξίσωση όσων ζουν στις αναπτυγµένες χώρες µε τους προγόνους των 

αδέσµευτων αταξικών κοινωνιών. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο για τη µεγάλη πλειοψηφία του 

συνολικού πληθυσµού της γης, δηλαδή των γειτόνων µας που ζουν στις µη αναπτυγµένες 

χώρες. Η κρατούσα σήµερα παγκόσµια οικονοµική ολιγαρχία µε τους τοποτηρητές της, 

επωφελούµενη και της δικής µας αιδήµονος σιγής -στην καλύτερη περίπτωση- θυµίζει, 

τηρηµένων των αναλογιών, τις παρακµιακές περιόδους όλων των µεγάλων αυτοκρατοριών 

της ανθρώπινης ιστορίας, όταν γενικευόταν η εξαθλίωση των µη-κεφαλαιούχων εργαζοµένων 

και ανέργων.  

 

 



21 
 

Σύµφωνα λοιπόν µε την κοινή λογική, η ζητούµενη πρόταση διεξόδου από το τέλµα πρέπει 

να πληροί τις παρακάτω δύο διαχρονικά αναγκαίες και ικανές αρχικές συνθήκες για να είναι 

αξιοπρεπώς θεµελιωµένη, άρα στοιχειωδώς πειστική, αλλά και σε πρώτη προσέγγιση 

αποτελεσµατική:  

� Αντικειµενική παρουσίαση και κατανόηση των πραγµατικών ιστορικών δεδοµένων: 

Πράγµατι, από τον αρχέγονο «σκεπτόµενο» πρόγονό µας µέχρι τη σταδιακή µετεξέλιξη 

και αναβάθµισή µας στον σηµερινό «υπεύθυνο πολίτη», το πρώτο προαπαιτούµενο 

εφόδιο για την ενεργό κοινωνική παρουσία και συµβολή ήταν και είναι η καλή γνώση της 

Ιστορίας5. ∆εν µπορεί να υπάρξει απεξάρτηση από τον παρακµιακό τρόπο της ζωής 

µας, η ατοµική µας «επανάσταση» στη βολική ή και εφιαλτική καθηµερινότητα είναι 

ψυχολογικά αλλά και πρακτικά αδύνατη χωρίς ορισµένες στοιχειώδεις γνώσεις των 

ιστορικών γεγονότων που στιγµάτισαν την πορεία µας µέχρι και το δραµατικό «σήµερα» 

στο οποίο οδηγηθήκαµε. Η κριτική ανάλυση αυτών των γεγονότων θα βοηθήσει τον 

ανήσυχο και αδογµάτιστο αναγνώστη στη διαµόρφωση της πολύτιµης για το κοινωνικό 

σύνολο, δικής του προσωπικής άποψης και προβληµατισµού.  

� Συγκροτηµένη, κατανοητή και ρεαλιστική πρόταση γενικής διεξόδου από τον 

κοινωνικοοικονοµικό κατήφορο µε συγκεκριµένες ειδικές συνιστώσες σε κρίσιµα για τη 

νέα γενιά λειτουργικά θέµατα αλλά και πρακτικές για την ανταγωνιστική, ενδογενή και 

ισορροπηµένη-ολοκληρωµένη ανάπτυξη6 και τις οργανωτικές δοµές της παραγωγικής 

δράσης και της καταναλωτικής συµπεριφοράς. Αν πράγµατι φιλοδοξούµε να 

ξεπεράσουµε το αναγκαίο µεν αλλά όχι και ικανό να δώσει χειροπιαστές λύσεις στάδιο 

της κριτικής, πρέπει να αποδεχθούµε µια δεύτερη διαχρονική αλήθεια. ∆εν υπάρχουν 

στην πραγµατική ζωή επιτυχηµένες αλλαγές πορείας, ατοµικές ή συλλογικές, χωρίς τα 

θεµέλια µιας κατανοητής, καλά δοµηµένης και ευρύτερα κατανοητής αντιπρότασης, µε 

αξιακό υπόβαθρο και εφαρµόσιµες πρακτικές. Είναι δηλαδή αναγκαία για τη 

συγκρότηση του «διά ταύτα», µία θεωρία διεξόδου από το τέλµα που θεµελιώνεται σε 

ιστορικά ντοκουµέντα, αντέχει στην κοινή λογική και καταλήγει σε συγκεκριµένες και 

πρακτικές κοινωνικοοικονοµικές προτάσεις.  
                                                      

5  Η Ιστορία, πυλώνας της Παιδείας, παραγκωνίζεται συχνά στα προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ας θυµηθούµε µε συγκίνηση τους αγώνες του πρωτοπόρου εκπαιδευτικού 
Ευάγγελου Παπανούτσου: Στο έργο του «Παιδεία, το µεγάλο µας πρόβληµα» επεσήµανε: «Αφού ένας από 
τους κύριους σκοπούς της Παιδείας είναι να µυήσει τον νέο άνθρωπο στα αγαθά του ανθρώπινου πολιτισµού 
και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την αξία που έχει ο ίδιος σαν άνθρωπος, εξέχουσα θέση µέσα στο 
πρόγραµµα (σπουδών) πρέπει να έχει το µάθηµα (της Ιστορίας) που δείχνει παραστατικά τους αγώνες και τις 
κατακτήσεις του ανθρώπινου γένους και των µεγάλων φυλετικών οµάδων του κατά την διαδροµή των αιώνων 
στη σφαίρα του υλικού, αλλά κυρίως του πνευµατικού πολιτισµού». 
6  Την «αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη» κατά τον καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο. 


