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åí èá µå ðåßñáæå éäéáßôåñá –ðïõ ëÝåé ï ëüãïò– áí ôï ðïëßôåõµá ðïõ Ý÷ïõµå Þôáí áõôü óôï ïðïßï êáôáëÞîáµå áëëÜ ôï
ðáñáäå÷üôáí êéüëáò. ÄçëáäÞ, èåùñþ ëéãüôåñï êáêü íá Ý÷åéò
êïéíïâïõëåõôéêÞ ïëéãáñ÷ßá, Þ áêüµç êáé ü,ôé ÷åéñüôåñï, êáé íá ôï
ðáñáäÝ÷åóáé ðáñÜ íá Ý÷åéò ïôéäÞðïôå Üëëï êáé íá ôï âáöôßæåéò
äçµïêñáôßá. Ãéáôß; ÅðåéäÞ áðå÷èÜíïµáé ôçí õðïêñéóßá. Óå üëá ôá
åðßðåäá. ¼ðùò åðßóçò êáé ôçí áóõíÝðåéá. Áõôü ðïõ ðñåóâåýåéò, µçí ôï êÜíåéò åðéëåêôéêÜ. Êáé ëÜèïò íá åßíáé, ôïõëÜ÷éóôïí
ðßóôåøÝ ôï µå ôïí óùóôü ôñüðï. ÕðïóôÞñéîÝ ôï, áí ôïëµÜò. Êé
åðåéäÞ, µç ãíùñßæïíôáò µå ôé Ý÷ïõµå íá êÜíïõµå, êáíÝíá ðïëßôåõµá –ïýôå áõôü ðïõ Ý÷åéò ïýôå áõôü ðïõ ðñåóâåýåéò üôé
Ý÷åéò– äåí µðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé êáé íá áíáäåßîåé ôéò üðïéåò
áñåôÝò µðïñåß íá Ý÷åé.
ÐÜíôùò, ðÝñá áðü ôá ðñïóùðéêÜ µïõ ãïýóôá –ôá ïðïßá ùò
ðñïóùðéêÜ åßíáé ðñïöáíþò áäéÜöïñá– ôï èÝµá Ý÷åé óïâáñÝò
ðïëéôéêÝò óõíÝðåéåò êáé áõôÝò åßíáé ðïõ Ý÷ïõí óçµáóßá. ¼ðùò
ãßíåôáé áíôéëçðôü, ôï ðñüâëçµá äåí åßíáé ôüóï üôé ôï ðïëßôåõµÜ
µáò åßíáé óôçí ðñÜîç ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïëéãáñ÷ßá, áëëÜ üôé åíþ
áõôü óõµâáßíåé, óå èåùñçôéêü êáé èåóµéêü åðßðåäï ïñßæåôáé ùò
êïéíïâïõëåõôéêÞ äçµïêñáôßá. Ìå Üëëá ëüãéá, åíþ ôï Óýíôáãµá
ïñßæåé ôï ðïëßôåõµá ôçò ÷þñáò, ç ðñáêôéêÞ ôùí èåóµéêþí áíôéðñïóþðùí ôçò Ðïëéôåßáò åöáñµüæåé Üëëï ðïëßôåõµá. ÄçëáäÞ,
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ôï Óýíôáãµá êáé ï äçµïêñáôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ðïëéôåýµáôïò êáôáëýïíôáé.
Êé áõôü Ý÷åé óõãêåêñéµÝíç ïíïµáóßá1: ðïëéôåéáêÞ åêôñïðÞ!
Ôï ãåãïíüò üôé ôï ðïëßôåõµÜ µáò ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ áð’ üôé ðñáãµáôéêÜ åßíáé, Ý÷åé ðïëëáðëÝò åðéðôþóåéò. Ïé ðéï óçµáíôéêÝò áöïñïýí ôïí ôñüðï
µå ôïí ïðïßï ïé ðïëßôåò áíôéäñïýí Þ µðïñïýí íá áíôéäñÜóïõí óå áõôÞ ôçí
ðñáãµáôéêüôçôá. Ìå áõôÝò èá êëåßóïõµå ôçí áíÜëõóç ôïõ ðïëéôéêïý µáò óõóôÞµáôïò.

¼ôáí ç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ Ïëéãáñ÷ßá ÖïñÜ ÌÜóêá
Ïé ðïëßôåò, Ýóôù êáé áí äåí Ý÷ïõí õð’ üøéí ôïõò üëç áõôÞ ôçí áíÜëõóç ðïõ
µüëéò ðñïçãÞèçêå, åíôïýôïéò áéóèÜíïíôáé ðùò ïé èåóµïß äåí ëåéôïõñãïýí
êáé, óáöþò, áµöéóâçôïýí ôç äçµïêñáôéêüôçôá ôïõ ðïëéôåýµáôïò óôçí ðñÜîç.
Áõôü ïäçãåß óôçí áðáîßùóç ôçò äçµïêñáôßáò. Ôï ãåãïíüò äçëáäÞ üôé åöáñµüæåôáé êïéíïâïõëåõôéêÞ ïëéãáñ÷ßá óôï üíïµá ôçò äçµïêñáôßáò, áðïôåëåß
ýâñç ãéá ôçí ôåëåõôáßá êáé ðñïêáëåß áðïãïÞôåõóç ó÷åôéêÜ µå ôá áãáèÜ ðïõ
áõôÞ ùò ðïëßôåõµá µðïñåß íá µáò ðñïóöÝñåé. Äåí åßíáé ëßãïé áõôïß ðïõ, åéñùíéêÜ, ó÷ïëéÜæïõí ðùò êáëýôåñá èá Þµáóôáí µå ÷ïýíôá – áõôïß ðïõ äåí ôï
ó÷ïëéÜæïõí åéñùíéêÜ åßíáé Üëëï èÝµá! ¹ µå ÂáóéëéÜ: «ãéáôß íá ðëçñþíïõµå
300 Ü÷ñçóôïõò», Ý÷ù áêïýóåé íá ëÝíå, «êáé ü÷é áðëþò Ýíáí»;
Ç áðáîßùóç ôçò äçµïêñáôßáò ëüãù ôçò õöéóôÜµåíçò ðáñùäßáò ôçò åßíáé
ç âáóéêüôåñç åðßðôùóç áðü ôç µåôáôñïðÞ/µåôïíïµáóßá ôçò ïëéãáñ÷ßáò óå
äçµïêñáôßá. Åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé µéá óçµáíôéêÞ íßêç üóùí âÜëïõí åíáíôßïí
ôçò. Ç áðáîßùóç ôçò äçµïêñáôßáò óõíïäåýåôáé ðÜíôá áðü ôçí áðáîßùóç
üëùí ôùí èåóµéêþí ëåéôïõñãéþí ðñïÜóðéóçò êáé äéåêäßêçóÞò ôçò. Ãéá ðáñÜäåéãµá: áðáîéþíïíôáé ôá êüµµáôá. ¸ôóé, áðïµáêñýíïíôáé ïé ðïëßôåò áðü ôéò
äéáäéêáóßåò äçµéïõñãßáò Þ êáé åëÝã÷ïõ ôùí êïµµÜôùí. ¸ôóé, áöÞíåôáé ç ÂïõëÞ
óôï Ýëåïò ôùí åîïõóéáóôþí êáô’ åðÜããåëµá. Êáé ïé íüµïé öôéÜ÷íïíôáé áðü
ôïõò óöåôåñéóôÝò ôïõ óõóôÞµáôïò. Êáé ïýôù êáèåîÞò…
Ôï ßäéï óõµâáßíåé êáé µå ôçí Ýííïéá ôçò ðïëéôéêÞò. Åíþ ç åíáó÷üëçóç µå
ôçí ðïëéôéêÞ åßíáé õðï÷ñÝùóç ôïõ ðïëßôç, ç áðï÷Þ áðü ôá êïéíÜ Ý÷åé ãßíåé
êïéíüò ôüðïò. «Á, åãþ äåí áó÷ïëïýµáé µå ôçí ðïëéôéêÞ», ëÝåé üëï ðåñçöÜíéá,
ôüóï ç «äéáóêåäÜóôñéá» ôçò ðñùéíÞò åêðïµðÞò, üóï êáé ðïëëïß «óêåðôüµåíïé ðïëßôåò». Êáé ôï µÞíõµá ðåñíÜåé. Åßíáé üµùò ôï ëÜèïò µÞíõµá. ËÜèïò ãéá
ôç äçµïêñáôßá äçëáäÞ. Äéüôé ç ðïëéôéêÞ åßíáé µéá äéáäéêáóßá ðïõ áöïñÜ ôïí

1. Ç ïðïßá Ý÷åé Þäç áíáöåñèåß óôï êåöÜëáéï 4, óôçí ðáñÝíèåóç ãéá ôá ïµüëïãá.
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êÜèå ðïëßôç ðïõ èÝëåé íá öÝñåé åðÜîéá áõôüí ôïí ôßôëï. ÐïëéôéêÞ äåí åßíáé
(µüíï) ôï ëÜäùµá, ï óöåôåñéóµüò, ç êáôáðßåóç, ç õðïêñéóßá. ÐïëéôéêÞ åßíáé
(êáé) ç åãñÞãïñóç, ç óõµµåôï÷Þ, ç åðéêïéíùíßá, ç óõíÝðåéá. ÊÜèå êïéíùíéêÞ
åêäÞëùóç óõµµåôï÷Þò êáé åéëéêñßíåéáò åßíáé ðïëéôéêÞ. Äéüôé üëá óõíäÝïíôáé
µåôáîý ôïõò. ¸ôóé êáé ï ãïíéüò, ëüãïõ ÷Üñç, ðïõ ÷ôõðÜåé ôï ðáéäß ôïõ, êÜíåé
µéá ðñÜîç (êáé) µå ðïëéôéêü áíôßêñéóµá óôï µÝëëïí.
Èá ôá Ý÷åôå áêïýóåé êé åóåßò áõôÜ. ºóùò ôá Ý÷åôå ðåé êéüëáò. Ôá Üôïµá
ü÷é µüíï äåí óõµµåôÝ÷ïõí áëëÜ óõ÷íÜ ðåñçöáíåýïíôáé ãé’ áõôü! Êáé äåí
µðïñåß êáíåßò íá äþóåé Üäéêï óôï óõíáßóèçµá ðïõ ðñïêáëåß áõôÞ ôçí áðáîßùóç Þ êáé ïñãÞ. Äõóôõ÷þò. áõôüò åßíáé ï óêïðüò Üëëùóôå. Ç áðáîßùóç
ôïõ ðïëéôåýµáôïò ðïõ Ý÷ïõµå µÜèåé íá èåùñïýµå ùò áõôáîßá ïäçãåß, µå
µáèçµáôéêÞ áêñßâåéá, êáé óôçí ïõóéáóôéêÞ êáôÜñãçóÞ ôïõ [áñãüôåñá ßóùò
êáé óôçí ôõðéêÞ!]. Äéüôé ÷ùñßò ðïëßôåò, ÷ùñßò ÄÞµï äåí µðïñåßò íá Ý÷åéò
äçµïêñáôßá. ¼ôáí üµùò ôá Üôïµá áéóèÜíïíôáé ðåñÞöáíá ðïõ äåí áó÷ïëïýíôáé µå ôçí ðïëéôéêÞ, ðïõ äåí óõµµåôÝ÷ïõí, ðïõ äåí ôïõò áöïñÜ, ðïõ
äåí åßíáé ðïëßôåò, ðþò èá Ý÷åéò äçµïêñáôßá; ¸ôóé, ðïéïò èá êáôáëÜâåé ôç
äéáöïñÜ áí ïäçãçèïýµå óå µéá áõôáñ÷éêÞ ïëéãáñ÷ßá; Ðïéïò èá íïéáóôåß; Ç
áðáîßùóç ôçò Äçµïêñáôßáò ïäçãåß óôçí áäéáöïñßá êáé ôçí Ýëëåéøç óõµµåôï÷Þò. Êáé áõôÝò, µáæß µå ôïí öüâï, åßíáé ïé ðñïðïµðïß êÜèå ðñïóðÜèåéáò
åäñáßùóçò ôçò êáôáðßåóçò.
Ç µßá, ëïéðüí, åðßðôùóç ôçò óôñÝâëùóçò ôçò äçµïêñáôßáò êáé ôçò óõíåðáãüµåíçò áðáîßùóÞò ôçò åßíáé ç óôáäéáêÞ êáôÜñãçóÞ ôçò. Ç Üëëç åðßðôùóç
åßíáé ç åíóùµÜôùóç ôçò êñéôéêÞò ðñïò ôçí õöéóôÜµåíç ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç áðü
êÜèå ëïãÞò êßíçµá êáé Ëüãï, µå áðñüóµåíåò êÜèå öïñÜ óõíÝðåéåò. Ìå áõôü
åííïïýµå üôé ç êñéôéêÞ ó÷åôéêÜ µå ôéò åëëåßøåéò ôçò èåùñïýµåíçò êïéíïâïõëåõôéêÞò äçµïêñáôßáò Ý÷åé åíóùµáôùèåß áðü ïµÜäåò êáé êéíÞµáôá ôüóï äéáöïñåôéêÜ µåôáîý ôïõò ðïõ óõ÷íÜ ç åðßêëçóç ôçò êñéôéêÞò áõôÞò ãßíåôáé óôï
üíïµá åíôåëþò áíôéêñïõüµåíùí µåôáîý ôïõò óôü÷ùí. ÄçëáäÞ, µå ôï ßäéï åðé÷åßñçµá ðïõ ðïëßôåò êáé êéíÞµáôá äéåêäéêïýí ðåñéóóüôåñåò åëåõèåñßåò êáé
èåóµéêÝò äçµïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò, Üëëá êéíÞµáôá êáé ðïëßôåò äéåêäéêïýí
ôçí åðéóôñïöÞ óôçí ðáñÜäïóç êáé ôïõò óõãêåíôñùôéêïýò èåóµïýò ðïõ «ôï
õðÜñ÷ïí ðïëéôéêü óýóôçµá èßãåé», üðùò íïµßæïõí. Åîßóïõ êáôÜ ôçò ðáãêïóµéïðïßçóçò, ãéá ðáñÜäåéãµá, åßíáé åèíéêéóôéêÜ êáé áíôéñáôóéóôéêÜ êéíÞµáôá
– ðáñüëï ðïõ ôçí ïñßæïõí äéáöïñåôéêÜ! Ç êñßóç ôçò «êïéíïâïõëåõôéêÞò
äçµïêñáôßáò» áðïôåëåß µéá êáëÞ áöïñµÞ ãéá íá åêöñÜóïõí ôéò áíôéññÞóåéò
êáé ôéò äéåêäéêÞóåéò ôïõò Üôïµá êáé óõëëïãéêüôçôåò åê äéáµÝôñïõ áíôßèåôåò
µåôáîý ôïõò. Áõôü, ÷ùñßò íá åßíáé èåôéêü Þ áñíçôéêü áðü µüíï ôïõ, åðéôåßíåé
ôç óýã÷õóç – ðïëéôþí êáé åðé÷åéñçµÜôùí.
Ç ôñßôç åðßðôùóç áðü ôç óôñÝâëùóç ôçò äçµïêñáôßáò åßíáé ßóùò ðéï
óçµáíôéêÞ, êáé áöïñÜ áõôïýò ðïõ íïéÜæïíôáé, áõôïýò ðïõ èÝëïõí íá äñÜ-
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óïõí êáé íá áíôéäñÜóïõí. Êáé åäþ Ýãêåéôáé ôï ðñüâëçµá: ðþò èá áíôéäñÜóïõí áõôïß ðïõ åðéèõµïýí íá õðåñáóðéóôïýí ôéò åëåõèåñßåò ôïõò – µéáò êáé
áõôü åßíáé ôï æçôïýµåíï ðßóù áðü ôçí õðåñÜóðéóç ôçò Äçµïêñáôßáò; Óå áõôü
ôï æÞôçµá èá åóôéÜóïõµå.

Ç Áðïôåëåóµáôéêüôçôá ôçò ÄçµïêñáôéêÞò Áíôß-äñáóçò
Ðïý áêñéâþò åíôïðßæåôáé ôï ðñüâëçµá; Ôï ðñüâëçµá åßíáé üôé, üôáí âñßóêåóáé óå êáèåóôþò äçµïêñáôßáò îÝñåéò ðïéïé åßíáé ïé áðïäåêôïß ôñüðïé áíôßäñáóçò êáé äñÜóçò µÝóá óôá ðëáßóéÜ ôçò. ¼ôáí âñßóêåóáé óå µéá äéêôáôïñßá
îÝñåéò åðßóçò, åêôüò áð’ ôïí å÷èñü, ðïéá åßíáé ôá üñéá óïõ, êáé ïýôù êáèåîÞò.
¼ôáí üµùò âñßóêåóáé óå µéá êáô’ åðßöáóç äçµïêñáôßá, äçëáäÞ ôá üñéÜ óïõ
ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôç äõíáôüôçôá ôïõ êÜèå ðïëßôç íá óõµµåôÝ÷åé óôá
êïéíÜ, áëëÜ óôçí ðñáãµáôéêüôçôá áõôü äåí åöáñµüæåôáé, ôüôå äçµéïõñãåßôáé
ðñáêôéêü ðñüâëçµá óôïõò ðïëßôåò ðïõ ðáñáµÝíïõí óå åãñÞãïñóç. Ðþò èá
áíôéäñÜóåéò äçµïêñáôéêÜ óå µéá µç äçµïêñáôéêÞ êïéíùíßá; Áöïý ç êïéíùíßá
êñáôÜ ôá ðñïó÷Þµáôá ùò äçµïêñáôéêÞ, óïõ åðéôñÝðåé íá áíôéäñÜóåéò µå
äçµïêñáôéêïýò ôñüðïõò. ¼µùò, åðåéäÞ äåí åßíáé ðñáãµáôéêÜ äçµïêñáôéêÞ, ïé
äçµïêñáôéêÝò áíôéäñÜóåéò äåí Ý÷ïõí ôï åðéèõµçôü áðïôÝëåóµá. ÔåëéêÜ, ðïéï
èá åßíáé ôï áðïôÝëåóµá ôçò äçµïêñáôéêÞò áíôßäñáóçò óå µéá µç äçµïêñáôéêÞ êïéíùíßá; Äåí èá åßíáé ç áðïãïÞôåõóç áðü ôçí ßäéá ôç äçµïêñáôéêÞ äñÜóç;
Èá öÝñù µåñéêÜ ðáñáäåßãµáôá äéáöüñùí, êáé äéáöïñåôéêþí, µåôáîý
ôïõò áíôé-äñÜóåùí ôçò ôåëåõôáßáò äåêáðåíôáåôßáò ðïõ áðïôõðþíïõí µå ÷áñáêôçñéóôéêü ôñüðï ôï ðþò ïé äçµïêñáôéêÝò êéíÞóåéò ôùí ðïëéôþí ãßíïíôáé
áðïäåêôÝò µå Ýëëåéøç äçµïêñáôéêþí áíôáíáêëáóôéêþí áðü ôïõò êõâåñíþíôåò – óôï üíïµá ðÜíôá üµùò ôçò äçµïêñáôéêÞò åõáéóèçóßáò.
• Ìéá äéáäÞëùóç áðïôåëåß äÞëùóç ôùí óõµµåôå÷üíôùí ôçò åðéèõµßáò
ôïõò, ôçò áíôßèåóÞò ôïõò ê.ô.ë. ãéá êÜðïéï óõãêåêñéµÝíï èÝµá. Áðïôåëåß äçµïêñáôéêÞ êßíçóç óõµµåôï÷Þò. Óôéò 15 Öåâñïõáñßïõ 2003 ðñáãµáôïðïéÞèçêå ç ðñþôç ðáãêüóµéá áíôéðïëåµéêÞ ðïñåßá óôçí éóôïñßá, óôçí ïðïßá ðÞñáí
µÝñïò ÷éëéÜäåò Üíèñùðïé áð’ üëï ôïí êüóµï äéáäçëþíïíôáò ôçí áðïóôñïöÞ êáé ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôïí ðüëåµï ðïõ ðñïåôïßµáæå ç êõâÝñíçóç ôùí
Ç.Ð.Á. µå ôïõò óõµµÜ÷ïõò ôçò åíáíôßïí ôïõ ÉñÜê. Ôï µÞíõµá Þôáí îåêÜèáñá
åíÜíôéá óôïí ðüëåµï ôïõ ÉñÜê áðü üëïõò ôïõò ðïëßôåò. ÁíåîÜñôçôá áðü ôï
áí èá åéóáêïýïíôáí Þ ü÷é, ùò µÞíõµá Þôáí îåêÜèáñï.
¹ôáí; Áð’ ü,ôé öáßíåôáé, ü÷é ãéá üëïõò. Ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò,
ê. Êþóôáò Óçµßôçò, äÞëùóå ôçí åðïµÝíç ôùí äéáäçëþóåùí ðùò «ðñÝðåé íá
áêïýóïõµå ôï µÞíõµá ôùí ðïëéôþí ðïõ åßíáé îåêÜèáñï» êáé, ãé’ áõôü, «íá
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ðñï÷ùñÞóïõµå óôçí ðïëéôéêÞ åíïðïßçóç ôçò Å.Å. êáé óôçí øÞöéóç ôïõ ÅõñùóõíôÜãµáôïò»! Íá õðïèÝóïõµå ðùò ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò µáò äåí
Üêïõãå êáëÜ; ¼ôé, åíäå÷ïµÝíùò, åß÷å ðåñéïñéóµÝíç éêáíüôçôá áíôßëçøçò. ¹,
µÞðùò, µðÝñäåøå ôéò ïµéëßåò ðïõ ôïõ åß÷áí åôïéµÜóåé; Ôßðïôå áð’ üëá áõôÜ.
Áðëþò áõôÜ Ýðñåðå íá ðåé. ÁõôÜ Þèåëå íá ðåé. Äéüôé ôñåéò µÞíåò µåôÜ, óôéò 20
Éïõíßïõ 2003, óôç óýíïäï êïñõöÞò ôçò Å.Å. ðïõ Ýãéíå óôç ×áëêéäéêÞ, ïé çãÝôåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò õéïèÝôçóáí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ Âáëåñß ÆéóêÜñ
Íô’ ÅóôÝí ùò âÜóç åêêßíçóçò ôùí äéáðñáãµáôåýóåùí ãéá ôï ðñþôï Óýíôáãµá
ôçò Åõñþðçò. Ç ðñïþèçóç ôïõ êåéµÝíïõ Þôáí óôéò ðñþôåò ðñïôåñáéüôçôåò
ôçò åëëçíéêÞò ðñïåäñßáò, êáé ôçò Å.Å. öõóéêÜ, üðùò åß÷å ðïëëáðëþò óõæçôçèåß Þäç áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2003, êáé áíáæçôïýíôáí ôñüðïò íá ðáñïõóéáóôåß
ùò äéáêáÞò ðüèïò ôùí ðïëéôþí ðïëý ðñéí áðü ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2003.
Ãé’ áõôü ï ê. Óçµßôçò ðñïóÝâáëëå ôç íïçµïóýíç üëùí ôùí óõµµåôå÷üíôùí
óôéò áíôéðïëåµéêÝò äéáµáñôõñßåò, äéáóôñÝâëùóå ôï íüçµÜ ôïõò êáé åêµåôáëëåýôçêå ôç äõíáµéêÞ ôïõò. ãéá íá ðñïùèÞóåé Ýíá Üó÷åôï æÞôçµá (÷ùñßò íá
åîåôÜæïõµå áí Þôáí êáëü Þ êáêü) ðïõ üµùò Þôáí óôç äéêÞ ôïõ ëßóôá ðñïôåñáéïôÞôùí. Ìå äçµïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò!
• ÓõóôÞíåôáé êüµµá µå ôï üíïµá ÅõñùðáúêÞ Óõµðïëéôåßá µå óêïðü ôç
óõµµåôï÷Þ óôéò åõñùåêëïãÝò ôïõ 2004. Ùò êüµµá ðïõ íüµéµá óõµµåôÝ÷åé
óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá äéêáéïýôáé ôçí ðñïâïëÞ ôïõ µÝóá áðü ôá Ì.Ì.Å.
ðñïò ôç óùóôÞ ðëçñïöüñçóç ôùí ðïëéôþí. Ç õðï÷ñåùôéêÞ ðñïâïëÞ ôïõ
ïñßæåôáé óôï äåêÜëåðôï. Ôï äåêÜëåðôï áõôü ðáñïõóßáóçò äüèçêå óôï åí
ëüãù êüµµá µåôáîý 4 êáé 5 ð.µ. ¸ôóé, ç ßóç µåôá÷åßñéóç ôùí êïµµÜôùí µåôáöñÜóôçêå óôï õðï÷ñåùôéêü äåêÜëåðôï ðáñïõóßáóçò ôá îçµåñþµáôá µéáò
µÝñáò… ÖõóéêÜ áõôü ôï ðáñÜäåéãµá äåí áöïñÜ µüíï ôï óõãêåêñéµÝíï êüµµá. Åßíáé áðëþò åíäåéêôéêü äéüôé ç éóüôéµç óõµµåôï÷Þ óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé åê ôùí ùí ïõê Üíåõ ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò äçµïêñáôßáò.
• Ðïëßôåò ðñïóöåýãïõí óôç äéêáóôéêÞ åîïõóßá ãéá íá áðïäïèåß äéêáéïóýíç. Áêüµá êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï äéêáóôÞñéï ôïõò äéêáéþíåé, ç áðüöáóç äåí âñßóêåé åöáñµïãÞ. ÐáñÜäåéãµá ïé áðïöÜóåéò ôïõ ÓôÅ ðïõ äåí
åöáñµüæïíôáé µå åíôïëÞ ôçò êõâÝñíçóçò (Ý÷ù Þäç ðáñáèÝóåé ó÷åôéêÜ ðáñáäåßãµáôá). Ó÷åôéêü åðßóçò ðáñÜäåéãµá áðïôåëïýí áðïöÜóåéò ðïõ èá Ýðñåðå
íá ôý÷ïõí åõñýôåñçò åöáñµïãÞò êáé áõôü äåí óõµâáßíåé. ¼ðùò ç ðñïóöõãÞ
ðïëßôç åíáíôßïí ôñÜðåæáò ãéá ôçí êáôá÷ñçóôéêÞ, üðùò Ýêñéíå ôï äéêáóôÞñéï,
ðáñáêñÜôçóç ðïóþí êßíçóçò ëïãéáñéáóµïý. üðùò Üëëç ðñïóöõãÞ ðïõ Ýãéíå
äåêôÞ áðü ôï Åöåôåßï ôçò ÁèÞíáò ãéá Ýêäïóç ðéóôùôéêÞò êÜñôáò ÷ùñßò ôçí
Ýãêñéóç ôïõ ðåëÜôç. Êáé ôá ëïéðÜ. ÐÜãéåò ðñáêôéêÝò, äçëáäÞ, ôùí ôñáðåæþí
ðïõ Ý÷ïõí êñéèåß, µå óõãêåêñéµÝíåò áöïñµÝò, áðü ôç äéêáéïóýíç ùò ðá-
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ñÜíïµåò êáé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, üðùò êáé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïµéêþí,
äåí äéåõèåôåß áíáëüãùò µå ó÷åôéêÞ åãêýêëéï ðñïò üëåò ôéò ôñÜðåæåò þóôå
íá áðáãïñåõôåß ç ðñáêôéêÞ áõôÞ. ¸ôóé, ç åéñçíéêÞ êáé äçµïêñáôéêüôáôç äéáäéêáóßá ðñïóöõãÞò óôç Äéêáéïóýíç åßôå äåí åöáñµüæåôáé åßôå ðáñáµÝíåé
áðïóðáóµáôéêÞ µå åõèýíç ôçò åêÜóôïôå êõâÝñíçóçò.
• Óôéò 25 Íïåµâñßïõ 2007 óôïí äÞµï Ìáíôïõäßïõ, óôç âüñåéá Åýâïéá,
ãßíåôáé óõíÝëåõóç ôùí êáôïßêùí µå ðñùôïâïõëßá ôïõ ßäéïõ ôïõ äÞµïõ êáé
ôç óõµµåôï÷Þ ôïõ äçµÜñ÷ïõ, ôïõ äçµïôéêïý óõµâïõëßïõ, ïñãáíþóåùí êáé
ðïëéôþí. ¼ðùò Þäç áíáöÝñáµå, ç ëáúêÞ áõôÞ óõíÝëåõóç, ðïõ åß÷å êáé èåóµéêÞ åêðñïóþðçóç, Ýãéíå µå áöïñµÞ ôï åñãïóôÜóéï ðáñáãùãÞò çëåêôñéêïý
ñåýµáôïò ðïõ ó÷åäéÜæåôáé íá ãßíåé óôçí ðåñéï÷Þ. Êáé ïé ðïëßôåò, µáæß µå ôïõò
åêðñïóþðïõò ôïõò, áðïöÜóéóáí üôé äåí åðéèõµïýí ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò, ðïõ ãëýôùóå ôï ßäéï êáëïêáßñé áðü ôéò ðõñêáãéÝò, µÝóù ôçò
«áíÜðôõîÞò» ôçò.
Ôçí ßäéá þñá ðïõ ãéíüôáí ç óõíÝëåõóç, üðùò êáé ôéò µÝñåò ðñéí êáé µåôÜ
áðü áõôÞí, óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ ó÷åäéÜæåôáé íá ãßíåé ôï åñãïóôÜóéï ðñáãµáôïðïéïýíôáí ðñïðáñáóêåõáóôéêÝò åñãáóßåò! ×ùñßò êáí íá Ý÷åé ðÜñåé ï åðåíäõôÞò ôç ó÷åôéêÞ Üäåéá. Êáé ÷ùñßò íá ôéò óôáµáôÞóåé êáíåßò.
• 16 Áðñéëßïõ 2002: Óôçí ðåñéï÷Þ Óôñáôïíßêç ôçò ×áëêéäéêÞò ïé êÜôïéêïé îåóçêþèçêáí äéáµáñôõñüµåíïé ãéá ôçí åðáíáëåéôïõñãßá ôùí Ìåôáëëåßùí ×ñõóïý ðïõ åß÷å äéáêïðåß áðü ôçí ðñïçãïýµåíç éäéïêôÞôñéá åôáéñåßá.
Áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2000 ëåéôïõñãïýóå ôï µåôáëëåßï ÷ùñßò êáµßá áðïëýôùò
Üäåéá, ðáñÜ ôçí ïµüöùíç áíôßèåóç ôùí êáôïßêùí áëëÜ êáé ôïõ Äçµïôéêïý êáé
ôïõ Íïµáñ÷éáêïý Óõµâïõëßïõ. ¼ôáí óôéò 15 Öåâñïõáñßïõ 2002, êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò íïµïèåóßáò, ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Ýäùóå Üäåéá íá óõíå÷éóôåß
ç åîüñõîç êÜôù áðü ôï ÷ùñéü, ïé êÜôïéêïé îåóçêþèçêáí. ÁðïôÝëåóµá; Íá
áíôéµåôùðßóïõí üëïé ôéò åéäéêÝò äõíÜµåéò ôçò áóôõíïµßáò (ÌÁÔ) êáé µåñéêïß
áðü áõôïýò âáñýôáôåò ðïéíÝò ðïõ ôïõò åðéâëÞèçêáí áðü ôá äéêáóôÞñéá (êÜèåéñîç 5 åôþí êáé ðÜíù). Óôï êáôçãïñçôÞñéï µÜëéóôá õðÜñ÷ïõí êáôçãïñßåò
üðùò ç «õðïêßíçóç óå óôÜóç» êáé ç «êáôÜëçøç ïäïóôñþµáôïò», ðÝñá áðü
ôçí êëáóéêÞ ðëÝïí «áíôßóôáóç êáôÜ ôçò áñ÷Þò». Áò äïýµå ãéá ëßãï áõôÞ ôçí
ðåñßðôùóç. åßíáé óçµáíôéêÞ.
[ÐáñÝíèåóç: ôá µåôáëëåßá ÷ñõóïý.
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να περιγραφεί ολόκληρη,
έστω και σε περίληψη, θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Δεν χρειάζεται
όμω̋. Διότι έχουμε ήδη περιγράψει την περίπτωση των Π.Ο.Τ.Α. τη̋ Πύλου.
Επομένω̋, δεν υπάρχει λόγο̋ για εκτενή ανάλυση: η μεθοδολογία, η λογική
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που ακολουθείται και οι μέθοδοι είναι ίδιε̋. Σε ορισμένε̋ περιπτώσει̋, ακόμη
και κάποια ονόματα είναι ίδια2.
Η ιστορία ξεκινά από τη δεκαετία του ’30, όταν τα Μεταλλεία Κασσάνδρα̋ μεταβιβάζονται στην εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π&Λ., τη̋ οποία̋ ιδιοκτήτη̋
γίνεται ο Πρόδρομο̋ Μποδοσάκη̋ μετά τον πόλεμο. Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα τη̋ εξόρυξη̋ χρυσού (κάνει εξόρυξη μόλυβδου και
ψευδάργυρου), αν και υπάρχουν προσπάθειε̋ για κάτι τέτοιο, ειδικά κατά τη
δεκαετία του ’70-’80, με σύμπραξη του Δημοσίου. Οι κάτοικοι αρχίζουν και
αντιδρούν. Την 1η Μάρτη 1988 δολοφονείται από τη 17 Νοέμβρη ο Αλέξανδρο̋ Αθανασιάδη̋-Μποδοσάκη̋, ο οποίο̋ είχε τη διοίκηση των επιχειρήσεων του Ιδρύματο̋ Μποδοσάκη από το 1979 μέχρι και τη μέρα τη̋ δολοφονία̋
του. Βολική συγκυρία: ύστερα απ’ αυτό, η εταιρεία οδηγείται σιγά-σιγά σε
πτώχευση μετά από υπέρογκο δανεισμό στην Εθνική Τράπεζα, η οποία όταν
ζήτησε να γίνει η Ειδική Εκκαθάριση (1992) άφησε στη θέση του̋ όλου̋ του̋
διευθυντέ̋ – που είχαν οδηγήσει την εταιρεία σε πτώχευση. Την εκκαθάριση (δηλαδή το μέλλον τη̋ πτωχεύσασα̋ εταιρεία̋) αναλαμβάνει η Εθνική
Κεφαλαίου, θυγατρική τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋, με εκπρόσωπο τον… γενικό
διευθυντή τη̋ εταιρεία̋!
Γίνονται συνομιλίε̋ με ξένου̋ επενδυτέ̋. Αυτοί αποτιμούν, με συντηρητικέ̋ μετρήσει̋, την αξία τη̋ πτωχευμένη̋(;) εταιρεία̋ σε 8 δι̋ δρχ. (ενώ η
πραγματική αξία ήταν πολύ μεγαλύτερη). Χωρί̋ να υπολογίζεται το απόθεμα
χρυσού! Η εταιρεία T.V.X. GOLD I.N.C. βρίσκεται σε συνεννοήσει̋ και συζητήσει̋ με του̋ υπεύθυνου̋. Λαμβάνει όλο τον φάκελο με τα στοιχεία τη̋
εταιρεία̋. Ενημερώνεται φυσικά και για την ύπαρξη χρυσού, κάτι που δεν
ήταν γνωστό διεθνώ̋ αφού η εταιρεία έκανε εξόρυξη άλλων μεταλλευμάτων.
«Τον Ιούνιο του 1994, ο κ. Hick τη̋ T.V.X. συναντιέται με τον υφυπουργό
κ. Πάχτα, ο οποίο̋ του ανακοινώνει την πρόθεση τη̋ νέα̋ Κυβέρνηση̋ να
προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τα Μεταλλεία Κασσάνδρα̋, με επενδυτικό
πρόγραμμα τη μεταλλουργία χρυσού, και επιδότηση του προγράμματο̋ από
την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στι̋ 23/11/1994 προκηρύσσεται διεθνή̋ διαγωνισμό̋ για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρα̋, με καταληκτική ημερομηνία 26 μέρε̋ μετά! Έδιναν δηλαδή 26 μέρε̋ στι̋ ενδιαφερόμενε̋ εταιρείε̋
ώστε να μελετήσουν τον φάκελο και να συντάξουν πρόταση ενδιαφέροντο̋
για μια τόσο μεγάλη επένδυση. Οι υπόλοιπε̋ ενδιαφερόμενε̋ εταιρείε̋ ζήτησαν μεγαλύτερη προθεσμία (6 μηνών) προκειμένου να μελετήσουν τον φάκελο, αλλά αυτό αποκλείστηκε.
2. Ãéá ëåðôïµÝñåéåò áõôÞò ôçò éóôïñßáò äåßôå ôç ó÷åôéêÞ éóôïóåëßäá www.antigold.
gr. ÏðïéïäÞðïôå ðáñÜèåµá óôï êåßµåíï ðïõ áêïëïõèåß åßíáé áðü ôç óõãêåêñéµÝíç
éóôïóåëßäá.
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«Με το εμπιστευτικό υπόμνημα 3199/30.1.1995, η Εθνική Κεφαλαίου
επισημαίνει προ̋ την Εθνική Τράπεζα και την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική̋ Ανάπτυξη̋ (Ε.Τ.Β.Α.) –του̋ πιστωτέ̋ τη̋ Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ– ότι: “Η
T.V.X. θέτει ω̋ προϋπόθεση για την αγορά των Μεταλλείων Κασσάνδρα̋
ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν γεννηθεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. Γεννάται επομένω̋ το ερώτημα ποιο̋ φέρει την ευθύνη αυτή. Επ’ αυτού η εταιρεία μα̋ σημειώνει ότι
δεν είναι δυνατή η ανάληψη τη̋ ευθύνη̋ αυτή̋ εκ μέρου̋ τη̋, καθώ̋ και
ότι είναι ασύμφορη και πρακτικά ανέφικτη η ανάληψη τη̋ ευθύνη̋ από
του̋ πιστωτέ̋ δια του τιμήματο̋ που θα εισπραχθεί. Συνεπώ̋, δεν μπορεί
να περιληφθεί σχετικό̋ όρο̋ στο συμβόλαιο μεταβίβαση̋ και η T.V.X. θα
πρέπει να παραιτηθεί από αυτόν. Λύση θα μπορούσε να δοθεί, ενδεχομένω̋,
με διοικητική ή νομοθετική ρύθμιση”».
Έτσι κι έγινε! Η νομοθετική ρύθμιση περιλήφθηκε στον νόμο 2436/1996
(ΙΑ’ συνεδρίαση του Θερινού Τμήματο̋ τη̋ Βουλή̋, 30 Ιουλίου 1996) και
απάλλαξε του̋ πάντε̋ από τι̋ ευθύνε̋ του̋. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά περιγράφει τι̋ περιβαλλοντικέ̋ μελέτε̋ που πρέπει να πραγματοποιήσει η εταιρεία, στο άρθρο 12 τη̋ σύμβαση̋ καταλήγει: «Τόσο η αγοράστρια T.V.X. όσο
και η εκκαθαρίστρια Εθνική Κεφαλαίου δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά
με τι̋ ζημίε̋ του περιβάλλοντο̋, και πιθανέ̋ ζημίε̋ τρίτου που απορρέουν εξ
αυτών, σε κάθε δε περίπτωση το εκ τρίτου συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο
διαβεβαιώνει ω̋ δικονομικό̋ εγγυητή̋ την έλλειψη τη̋ ευθύνη̋ αυτή̋, τόσο
τη̋ αγοράστρια̋, όσο και τη̋ εκκαθαρίστρια̋»3! Κι επειδή κατανοώ ότι ακούγονται απίστευτα όλα αυτά, παραθέτω τη σχετική σελίδα τη̋ σύμβαση̋.
Κι αυτά γίνονται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι ξένε̋ εταιρείε̋ που
δραστηριοποιούνται διεθνώ̋ στον τομέα αυτόν δεν μπορούν πλέον να επενδύσουν στι̋ ανεπτυγμένε̋ χώρε̋ λόγω του κόστου̋ περιβαλλοντικών μελετών και αποκαταστάσεων στι̋ οποίε̋ είναι υποχρεωμένε̋. Έτσι, στρέφονται
προ̋ τριτοκοσμικέ̋ χώρε̋ με διεφθαρμένου̋ αρμοδίου̋. Όπω̋ η Ελλάδα.

3. Ôï ÖÅÊ åßíáé ôï 192/21-08-1996 êáé ðåñéëáµâÜíåé ôïí íüµï 2436 ðïõ êõñþíåé ôçí
10655/21-12-1995 «óýµâáóç µåôáâßâáóçò ôïõ åíåñãçôéêïý ôçò ÁÅÅ×ÐË ê.ë.ð...» êáé ôçí
ôñïðïðïéçôéêÞ ôçò ðñÜîç 11268/26-4-1996. Ùò åê ôñßôïõ óõµâáëëüµåíïé óôç óýµâáóç
åµöáíßæïíôáé ôï Åëëçíéêü Äçµüóéï êáé ç T.V.X. GOLD INC. Ùò ôµÞµá ôçò óýµâáóçò
êõñþíåôáé êáé ç ÊÕÁ 30600/Í.Í 461/Í. 1892/21.12.1995 «ÕðáãùãÞ åðÝíäõóçò ôçò T.V.X.
óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.30600» -äçëáäÞ ôïõ áíáðôõîéáêïý íüµïõ ôïõ 1990- ãéá íá åðéäïôçèåß ç åôáéñåßá óôï 35% ôçò åðÝíäõóçò êáé íá ðÜñåé äÜíåéï µå åðéäïôïýµåíï åðéôüêéï.
Óôï ßäéï ÖÅÊ ðåñéëáµâÜíåôáé êáé ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãµá 266 «ðåñß åãêñßóåùò åéóáãùãÞò êåöáëáßùí áðü ôï åîùôåñéêü áðü ôçí T.V.X. HELLAS âÜóåé ôïõ Í.Ä. 2687/1953»
þóôå íá Ý÷åé ç åôáéñåßá ðñïíïµéáêÞ öïñïëïãéêÞ µåôá÷åßñéóç.
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Ποιο είναι όμω̋ το περιβαλλοντικό πρόβλημα με τα μεταλλεία χρυσού;
Επ’ αυτού, παραθέτω απόσπασμα από κείμενο του Δρ. Γεώργιου Τριανταφυλλίδη (Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού και λέκτορα του τμήματο̋ Χημικών Μηχανικών τη̋ Πολυτεχνική̋ Σχολή̋ του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη̋), με τίτλο «Κυάνωση Πετρωμάτων για Παραγωγή Χρυσού»:
Η παραγωγή χρυσού σημαίνει εντοπισμό περιοχών τη̋ γη̋ με περιεκτικότητα σε χρυσό μερικών gr στον τόνο πετρώματο̋ (αυτό είναι το «κοίτασμα»), εξόρυξη, θραύση και υγρή λειοτρίβηση και ακόλουθα εκχύλιση του
δημιουργούμενου κονιοποιημένου στερεού με υδατικό διάλυμα NaCN. Τα
κυανιόντα μεταφέρουν το χρυσό (αλλά και όλα τα περιεχόμενα μέταλλα)
στην υδατική φάση του πολφού από την οποία επιτυγχάνεται επιλεκτική
του κατακρήμνιση με κατάλληλα αντιδραστήρια. Ακολούθω̋ ο πολφό̋
αποτίθεται στι̋ λεγόμενε̋ «λίμνε̋ τελμάτων». Δεδομένου ότι το κυανιούχο διάλυμα είναι τοξικότατο δηλητήριο (η τοξικότητά του είναι κατά πολύ
ανώτερη αυτή̋ των πυρηνικών καταλοίπων) με την παραπάνω λογική η γη
κυριολεκτικά καθίσταται απόβλητο τη̋ χημική̋ διεργασία̋ τη̋ κυάνωση̋
και το μείζον ερώτημα είναι «που θα τοποθετηθεί».
Με απλά και πρακτικά λόγια μεγάλε̋ εκτάσει̋ τη̋ Μακεδονία̋ και Θράκη̋ (νομοί Κιλκί̋, Χαλκιδική̋, Καβάλα̋, Ροδόπη̋ και Έβρου) χαρακτηρίζονται σήμερα κοιτάσματα χρυσού, οπότε με την απλή λογική «εξ ορισμού»
απόβλητο τη̋ κυάνωση̋ και στα πλαίσια τη̋ αδειοδότηση̋ των σχετικών
μονάδων άρχισε και η διαδικασία χωροθέτηση̋ των λιμνών των κυανιούχων τελμάτων. Η χημεία των τελμάτων αυτών επιβάλλει την άμεση διακοπή τη̋ διαδικασία̋ αδειοδότηση̋ των σχετικών μονάδων διότι όπω̋
θα εξηγηθεί ακολούθω̋ η ιδέα και μόνον εφαρμογή̋ τη̋ κυάνωση̋ στην
παραγωγή χρυσού για την Ελλάδα είναι ένα «περιβαλλοντικό έγκλημα εκ
προμελέτη̋».
1. Το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα από την εφαρμογή του κυανίου με
τον προτεινόμενο τρόπο είναι ο σχηματισμό̋ μία̋ ανεξάντλητη̋ ποικιλία̋ τοξικών ενώσεων των μετάλλων στα τέλματα (πολλέ̋ από αυτέ̋ είναι
κυανιούχε̋) υπό υδατοδιαλυτή μορφή. Δηλαδή το κυάνιο σε υδατικά διαλύματα αντιδρά με τα μέταλλα των πετρωμάτων και σχηματίζει μεταλλοκυανιούχε̋ ενώσει̋ οι οποίε̋ είναι διαλυτέ̋ στο νερό. Οι ενώσει̋ αυτέ̋
είναι τοξικότατα δηλητήρια και δεν αποδομούνται από τη φύση. Εάν «ξεφύγουν» στου̋ υδροφόρου̋ ορίζοντε̋ γίνεται λόγο̋ για «βιοδιαθεσιμότητα τοξικών μετάλλων» διότι μολύνουν τα νερά και βέβαια γρήγορα
εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Η κυάνωση για παραγωγή χρυσού
λόγω του μεγέθου̋ τη̋ επέμβαση̋ στη γη αποτελεί σήμερα το σημαντικό-
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τερο παράγοντα αύξηση̋ τη̋ βιοδιαθεσιμότητα̋ τοξικών μετάλλων στο
πόσιμο νερό σε διεθνέ̋ επίπεδο.
2. Κατά δεύτερο λόγο στα υδατικά διαλύματα και υπό συνθήκε̋ pH κοντά
στι̋ ατμοσφαιρικέ̋ σχηματίζεται υδροκυάνιο το οποίο εξατμίζεται. Η κυάνωση για παραγωγή χρυσού εξατμίζει σήμερα 20.000 τόννου̋ υδροκυάνιο
σε διεθνέ̋ επίπεδο. Αυτό διασπάται στην καθαρή ατμόσφαιρα αλλά μετά
από 2 χρόνια περίπου. Αποτελεί δημόσιο κίνδυνο είτε ω̋ αέριο είτε σε υδυατικά διαλύματα (αναμειγνύεται στο νερό τη̋ βροχή̋ και επανέρχεται στην
επιφάνεια τη̋ γη̋ για να δράσει κατά τα προηγούμενα).
Η T.V.X. απαλλάχτηκε από κάθε ευθύνη για το παραπάνω «περιβαλλοντικό έγκλημα εκ προ μελέτη̋». Και το πέτυχε αυτό με τον νόμο 2436/1996, τον
οποίον υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών κ. Τσοχατζόπουλο̋, Οικονομικών κ. Παπαδόπουλο̋, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Λαλιώτη̋, Εργασία̋ κ. Γιαννόπουλο̋,
Εθνική̋ Οικονομία̋ κ. Παπαντωνίου, Ανάπτυξη̋ κ. Βάσω Παπανδρέου, Γεωργία̋ κ. Τζουμάκα̋, Υγεία̋ κ. Πεπονή̋, Δημόσια̋ Τάξη̋ κ. Γείτονα̋.
Εν συνεχεία: «Στι̋ 13 Μαΐου 1994 έγινε στη Γερακινή ημερίδα με θέμα
“Ορυκτό̋ Πλούτο̋ τη̋ Χαλκιδική̋”. Τον πλούτο των Μεταλλείων Κασσάνδρα̋ και τι̋ δυνατότητε̋ του̋ σε χρυσό ανέπτυξαν με εισηγήσει̋ του̋
οι κυρίε̋ Αδάμ και Γαζέα και ο κ. Δημητριάδη̋ – παλιοί γνώριμοι από τη
Μ.Ε.Τ.Β.Α. Και οι τρει̋ προσελήφθησαν από την T.V.X. – ο δε κ. Δημητριάδη̋ προσελήφθη από τον κ. Πάχτα για να συντάξει την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρα̋»! Ο νέο̋ υφυπουργό̋ Οικονομικών κ. Χρήστο̋ Πάχτα̋4, ω̋ βασικό̋ ομιλητή̋ του συνεδρίου,
επισήμανε στου̋ πολίτε̋ ότι η επένδυση ήταν ιδιαιτέρω̋ σημαντική για την
ανάπτυξη του τόπου και για τη δημιουργία 950 θέσεων εργασία̋. Τελικά η
T.V.X. πρόσφερε 350 θέσει̋ εργασία̋, μόνο για τρία χρόνια. «Μετά από αγωνιώδει̋ παρακλήσει̋ Πάχτα-Σωματείων προ̋ την T.V.X., η εταιρεία δέχτηκε
να προσλάβει άλλου̋ 100 και επιπλέον 100 να μισθοδοτεί και να ασφαλίζει
το Ελληνικό Δημόσιο!».
Στο μεταξύ, η αρμόδια ελεγκτική αρχή για τι̋ εξορυκτικέ̋ δραστηριότητε̋, η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδο̋ (Ε.Μ.Β.Ε.), που υπάγεται
στο υπουργείο Ανάπτυξη̋, έδειχνε ανήμπορη να παρέμβει σε διαπιστωμένε̋
από την ίδια παραβάσει̋. «Επί δύο ολόκληρα χρόνια (1999 -αρχέ̋ 2002) η

4. Ôï üíïµÜ ôïõ åß÷å åµðëáêåß óå óêÜíäáëï ïéêïðåäïðïßçóçò 17.000 óôñåµµÜôùí
óôç ×áëêéäéêÞ, ôï 2004, ôçí ïðïßá åß÷å ðñïóðáèÞóåé íá ðåñÜóåé óå ôñïðïëïãßá óôç
ÂïõëÞ µáæß µå Üëëïõò âïõëåõôÝò. Ï õöõðïõñãüò åîáíáãêÜóôçêå ôüôå óå ðáñáßôçóç.
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T.V.X. έσκαβε ανεξέλεγκτα κάτω από τα σπίτια τη̋ Στρατονίκη̋, … Μετά
από ενέργειε̋ των κατοίκων τη̋ Στρατονίκη̋, τον Οκτώβριο του 2001, η
Ε.Μ.Β.Ε. διατάζει την T.V.X. να σταματήσει αμέσω̋ κάθε εργασία εξόρυξη̋ κάτω από τον οικισμό…», καθώ̋ βρήκε ένα επικίνδυνο μεταλλείο, με
αστήρικτε̋ στοέ̋, ελλιπή συντήρηση και τραγικέ̋ παραβάσει̋ των κανόνων
εργασία̋. Η T.V.X. ουδέποτε συμμορφώθηκε. «Τον Ιανουάριο του 2003, η
Ε.Μ.Β.Ε. μα̋ ενημέρωσε ότι “δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα ελέγχου τη̋
T.V.X., γιατί όλε̋ οι σχετικέ̋ αρμοδιότητε̋ έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο
Ανάπτυξη̋ στην Αθήνα”! Η ίδια απάντηση επαναλαμβάνεται έκτοτε σταθερά. Η αδυναμία άσκηση̋ ελέγχου εκ μέρου̋ τη̋ Ε.Μ.Β.Ε. δεν οφείλεται σε
έλλειψη ικανού επιστημονικού προσωπικού, αλλά σε ωμή παρέμβαση από
την πολιτική εξουσία η οποία δεν επιθυμεί έλεγχο».
Τη συνέχεια μπορεί κανεί̋ να τη φανταστεί. Ακολουθεί ο συντονισμένο̋ αγώνα̋ των κατοίκων τη̋ περιοχή̋ εναντίον των ορυχείων. Η εξόρυξη
γίνεται (και) με φουρνέλα που σκάνε κάτω απ’ τα χωριά τη̋ περιοχή̋. Το
2003 σταματά η εξόρυξη με απόφαση του ΣτΕ. Λίγο μετά η εταιρεία κηρύσσει πτώχευση (απόφαση 1286/2003 του Πρωτοδικείου Αθηνών). Αν και στην
πραγματικότητα δεν είχε πτωχεύσει, όπω̋ καταγγέλλουν οι πολίτε̋.
Έτσι, τα Μεταλλεία Κασσάνδρα̋ επανήλθαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπέγραψε με την
T.V.X. και την KINROSS (ν. 3220/2004). Με αυτόν το Δημόσιο: 1) «Αναγνωρίζει επισήμω̋ ότι η δραστηριοποίηση τη̋ T.V.X. έχει προκαλέσει ζημίε̋
ύψου̋ περίπου 400 εκατ. ευρώ στο περιβάλλον και του̋ κατοίκου̋ τη̋ περιοχή̋ - τι̋ οποίε̋ εξισώνει και συμψηφίζει με τι̋ δικέ̋ του οφειλέ̋ προ̋ την
T.V.X.», 2) «Παραιτείται τη̋ διεκδίκηση̋ των 2,3 εκατ. ευρώ που χρωστούσε
η T.V.X. στο Ι.Κ.Α. και στα Δημόσια Ταμεία», 3) «Απαγορεύει δια νόμου
στου̋ λοιπού̋ πιστωτέ̋ τη̋ T.V.X. να διεκδικήσουν δικαστικά τα χρήματά
του̋», και 4) «Πληρώνει στην T.V.X. σαν “εύλογη αποζημίωση” για να πάρει
πίσω τα μεταλλεία το ποσό των 11 εκατομμυρίων Ευρώ»!
«Τα 11 εκατ. ευρώ του Δημοσίου χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των
471 απολυμένων μεταλλωρύχων (του̋ οποίου̋ βέβαια είχε την υποχρέωση να
πληρώσει η T.V.X.). Επιπλέον, το Δημόσιο βάζει του̋ άνεργου̋ τη̋ T.V.X. σε
επιδοτούμενο πρόγραμμα επανακατάρτιση̋ και ασφάλιση̋, με άγνωστο κόστο̋ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και ενώ, έστω και με αυτό το τεράστιο
κόστο̋, τα Μεταλλεία Κασσάνδρα̋ βρίσκονται πλέον στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου και θα μπορούσε να σταματήσει επιτέλου̋ η οικονομική
αιμορραγία των Ελλήνων, το Δημόσιο ΧΑΡΙΖΕΙ τα μεταλλεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»!
Το 2005 ξανανοίγουν. Με νέα ιδιοκτησία: την Ελληνικό̋ Χρυσό̋. Το
95% τη̋ Ελληνικό̋ Χρυσό̋ κατέχει η European Godlﬁelds, και το 19,9% αυ-
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τή̋ η… Aktor Constructions International, θυγατρική τη̋ Άκτωρ Α.Τ.Ε. του
ομίλου Μπόμπολα! Δηλαδή, το 1995 η T.V.X. πλήρωσε για τα Μεταλλεία τo
εξαιρετικά χαμηλό τίμημα των 11,5 δι̋ δρχ. και 8 χρόνια αργότερα, η ίδια
περιουσία μεταβιβάστηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για 11 εκατ. ευρώ
(3,75 δι̋ δρχ.)5!
Κι ερχόμαστε στο προκείμενο, δηλαδή στον λόγο για τον οποίον έκρινα
σχετική αυτή την παρένθεση σ’ αυτό ειδικά το σημείο. Οι κάτοικοι έχουν
συχνά εναντιωθεί στο έργο, αντιδρώντα̋ ποικιλοτρόπω̋. Με πρωτοβουλία
του κ. Τόλη Παπαγεωργίου και κάποιων άλλων κατοίκων, δημιουργήθηκε το
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό «την προστασία του περιβάλλοντο̋ και των
ανθρώπινων κοινοτήτων από τι̋ αρνητικέ̋ συνέπειε̋ τη̋ μεταλλευτική̋ εκμετάλλευση̋». Μέσω του Παρατηρητηρίου ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για
τι̋ πραγματικέ̋ συνέπειε̋ του έργου και, σιγά-σιγά, η τοπική κοινωνία συνενώθηκε. Συχνά είχαν απέναντί του̋, όμω̋, τα… όργανα διαφύλαξη̋ τη̋
τάξη̋ και προστασία̋ των πολιτών. Όπω̋ αναφέρεται στην ιστοσελίδα του
παρατηρητηρίου (antigold.gr),
Βίαια επεισόδια έγιναν την Τρίτη, 16 Απριλίου 2002, στην αστυνομοκρατούμενη Στρατονίκη, το χωριό τη̋ Χαλκιδική̋ του οποίου τα θεμέλια
υποσκάπτονται από τι̋ μεταλλευτικέ̋ δραστηριότητε̋ τη̋ T.V.X.. Με πρωτοφανή αγριότητα, τα ΜΑΤ χτύπησαν του̋ κατοίκου̋ που διαδήλωναν ειρηνικά κατά τη̋ εξόρυξη̋ που κάνει το χωριό να σείεται και τα σπίτια του̋
να ραγίζουν, ενώ τέσσερι̋ κάτοικοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Με την
προστασία ισχυρή̋ αστυνομική̋ δύναμη̋ η T.V.X. εξορύσσει 1500 τόνου̋
τη μέρα από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, ακριβώ̋ κάτω από τη
Στρατονίκη, ενώ η κατάσταση στο χωριό είναι εκρηκτική. Οι μνήμε̋ από
τι̋ εκτεταμένε̋ καθιζήσει̋ και την κατάρρευση πολλών σπιτιών που είχε
προκαλέσει η εξόρυξη του κοιτάσματο̋ από την προηγούμενη εταιρεία είναι νωπέ̋ στου̋ κατοίκου̋. Επί δύο ολόκληρα χρόνια, από τι̋ αρχέ̋ του
2000, η T.V.X. λειτουργούσε το μεταλλείο χωρί̋ καμία απολύτω̋ άδεια
και παρά την ομόφωνη αντίθεση των κατοίκων, αλλά και του Δημοτικού
και του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Όταν στι̋ 15 Φεβρουαρίου, κατά παράβαση τη̋ νομοθεσία̋, το Υπουργείο Ανάπτυξη̋ έδωσε άδεια στην T.V.X.
να συνεχίσει την εξόρυξη κάτω από το χωριό, το ποτήρι ξεχείλισε για του̋
5. ÄéÜöïñá ïéêïíïµéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí õðüèåóç µðïñåß íá âñåé êáíåßò óôçí éóôïóåëßäá http://www.antigold.gr/economics.htm. Ãéáôß ôá íïýµåñá ëÝíå µéá ðéï îåêÜèáñç
éóôïñßá!
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κατοίκου̋ τη̋ Στρατονίκη̋. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, γυναίκε̋ και παιδιά,
βγήκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν. Θεωρώντα̋ το πρόκληση να διέρχονται μέσα από το χωριό τα λεωφορεία τη̋ εταιρεία̋ με του̋ εργαζόμενου̋ που σκάβουν τα θεμέλιά του, έμπαιναν μπροστά για να τα εμποδίσουν.
Άλλο̋ δρόμο̋ για το μεταλλείο υπάρχει, είναι όμω̋ πιο μακρύ̋. Για να μην
υποβληθεί η εταιρεία στο επιπλέον έξοδο, η Kυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ.
Έτσι, εδώ και ένα μήνα το χωριό έχει πλημμυρίσει από πάνοπλου̋ άντρε̋
των ΜΑΤ, που αποστολή έχουν να τσακίσουν την αντίδραση των κατοίκων
τη̋ Στρατονίκη̋. Το βράδυ τη̋ Τρίτη̋ ήταν φανερό ότι η αστυνομία είχε
έρθει με την πρόθεση να κάνει συλλήψει̋. Τέσσερι̋ κάτοικοι συνελήφθησαν με ασήμαντη αφορμή και μεταφέρθηκαν στον Πολύγυρο όπου αφέθηκαν να περάσουν τη νύχτα σε κελλί, σαν κοινοί εγκληματίε̋. Η δίκη του̋
θα γίνει με την αυτόφωρη διαδικασία την Τρίτη 23 Απριλίου. Η βαρύτερη
κατηγορία -η χουντική̋ προέλευση̋ “υποκίνηση σε στάση”- απαγγέλθηκε
στον Τόλη Παπαγεωργίου, το «κόκκινο πανί» για την εταιρεία, λόγω του
αγώνα του κατά των μεταλλείων. Ο Δήμαρχο̋ Σταγείρων-Ακάνθου που
θέλησε να επισκεφθεί του̋ κρατουμένου̋ αντιμετωπίστηκε με σκαιότητα
από του̋ αστυνομικού̋, οι οποίοι απαίτησαν να του γίνει σωματική έρευνα
και απείλησαν να τον βάλουν φυλακή αν αρνηθεί. Αυτά που ακολούθησαν
τη σύλληψη των τεσσάρων κατοίκων στη Στρατονίκη αποτελούν ντροπή
για την Ελληνική Αστυνομία. Γυναίκε̋ που μπήκαν μπροστά στην κλούβα
που μετέφερε του̋ συλληφθέντε̋ κυριολεκτικά ποδοπατήθηκαν από του̋
αστυνομικού̋. Ηλικιωμένοι άνθρωποι σύρθηκαν και χτυπήθηκαν βάναυσα. Ένα̋ αστυνομικό̋ και τέσσερι̋ κάτοικοι του χωριού μεταφέρθηκαν
τραυματισμένοι στο νοσοκομείο - μεταξύ του̋ ένα̋ ογδοντάχρονο̋ άντρα̋
και μια 75χρονη γυναίκα.
Από την επόμενη μέρα η αστυνομική δύναμη στο χωριό διπλασιάστηκε και
αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερι̋ κλούβε̋ με 200 άνδρε̋ των ΜΑΤ στο
χωριό - περισσότεροι από του̋ διαμαρτυρόμενου̋ κατοίκου̋. Σα να ζούσαμε σε τριτοκοσμική δικτατορία, η Kυβέρνηση θέτει την Ελληνική Αστυνομία στη διάθεση μια̋ ιδιωτική̋ εταιρεία̋ και τη στέλνει να καταπνίξει
τον αγώνα ενό̋ χωριού για ζωή. Τα αιτήματα των κατοίκων τη̋ Στρατονίκη̋ δεν είναι οικονομικά, θεσμικά ή εργασιακά. Οι άνθρωποι ζητούν τα
αυτονόητα - την αξιοπρέπειά του̋ και την ασφάλεια των ίδιων και των
σπιτιών του̋ - και αντιμετωπίζονται με ΜΑΤ και φυλακίσει̋. … Ποια είναι
επιτέλου̋ η T.V.X. που μπορεί να χρησιμοποιεί την Αστυνομία μα̋ σαν ιδιωτική φρουρά;
Επικοινώνησα με τον κ. Τόλη Παπαγεωργίου. Η συνομιλία μαζί του ήταν
αποκαλυπτική. Μου είπε, μεταξύ άλλων, ότι:
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– Έχω προσαχθεί 124 φορέ̋ στο τμήμα. Οι κατηγορίε̋ αφορούν τα γνωστά:
σύσταση συμμορία̋, κατάληψη οδοστρώματο̋, φθορά ξένη̋ περιουσία̋…
Έχω φάει 5,5 συνολικά χρόνια φυλακή̋ από το 1997 ω̋ σήμερα, λέει γελώντα̋. Βέβαια, αθωωνόμουν στο Εφετείο, λόγω ΣτΕ. Ο δήμαρχο̋, ο κ.
Μήτσιου, με τον οποίον έχουμε πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία, έχει
καταδικαστεί σε 14,5 χρόνια φυλακή…
– Και καλά, με ποια αφορμή σα̋ πιάνανε;
– Συνήθω̋ αυτό γινόταν στι̋ πορείε̋ και τι̋ διαμαρτυρίε̋. Αλλά και με άλλε̋
αφορμέ̋. Και κυρίω̋ Παρασκευέ̋, ώστε να περάσουμε όλο το Σαββατοκύριακο στο τμήμα λόγω Αυτοφώρου και να δικαστούμε τη Δευτέρα. Σχεδιασμένα πράγματα. Έχω και δύο απόπειρε̋ δολοφονία̋ ει̋ βάρο̋ μου…
Να σκεφτεί̋ ότι στη Στρατονίκη δεν βάζουμε τα παιδιά για ύπνο μέχρι να
πέσουν τα τελευταία φουρνέλα. Σπίτια ραγίζουν.
… Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Να φανταστεί̋ ότι το 1997 είχαν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορία̋!
Απορώ με αυτά που ακούω. Τι έγινε το 1997; Κοιτάω τι̋ σχετικέ̋ αναφορέ̋ στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. Ελάχιστα δημοσιεύματα εφημερίδων αναφέρουν: «Σε κεντρικό επίπεδο μεθοδεύεται το πώ̋ θα καμφθεί η
αντίδραση των κατοίκων για τη μεταλλουργία χρυσού. Πάνω από 850 αστυνομικοί θα χρειαστούν για να κάμψουν τι̋ σφοδρέ̋ αντιδράσει̋ των κατοίκων. Κλιμάκιο αστυνομικών έκανε προ εβδομάδα̋ αυτοψία στον ευρύτερο
χώρο στον οποίο ενδέχεται να διαδραματιστούν τα γεγονότα. Απαιτούνται 40
διμοιρίε̋ αστυνομικών, ομάδα ειδικών δυνάμεων, ελικόπτερο, βαρέα οχήματα για την απόσυρση οδοφραγμάτων, 10 τεθωρακισμένα οχήματα (αύρε̋),
πυροσβεστικά οχήματα και οργάνωση στρατοπέδου, επιβάλλεται να γίνουν
συλλήψει̋ των συνήθω̋ πρωταγωνιστών που αριθμούνται σε 50-60. Πρέπει
να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα παιδιά. Προτείνεται να γίνει παιδομάζωμα
από τα μπλόκα διαμαρτυρία̋ και τα παιδιά να οδηγούνται σε ειδικό χώρο με
τη φροντίδα εισαγγελέα»6.
Το επόμενο εκτενέ̋ απόσπασμα είναι πάλι από την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου:
Η «επιχείρηση χρυσό̋» αρχίζει να υλοποιείται από τι̋ αρχέ̋ Οκτώβρη. Η
περιοχή κατακλύζεται από αστυνομικέ̋ δυνάμει̋ που έρχονται από διάφορα μέρη τη̋ Μακεδονία̋. Και ενώ εκκρεμούσε, έχοντα̋ παραβεί κάθε

6. ÊõñéáêÜôéêç Åëåõèåñïôõðßá, 10/08/1997, «Åðé÷åßñçóç ÷ñõóüò». Åêôüò áðü áõôü ôï
äçµïóßåõµá, êÜðïéåò ôïðéêÝò åöçµåñßäåò áíáöÝñïíôáé óôá ãåãïíüôá, üðùò ï Áããåëéïöüñïò.
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χρονικό όριο η μελέτη του ΙΓΜΕ, γίνεται νέα προσπάθεια εισόδου γεωτρύπανων στι̋ 15 Οκτωβρίου 1997. Οι καμπάνε̋ σημαίνουν στο Στρυμονικό και περίπου 3.000 κάτοικοι συγκεντρώνονται στο χώρο τη̋ εταιρεία̋.
Απαιτούν την απομάκρυνση των γεωτρυπάνων πράγμα που γίνεται τι̋ βραδινέ̋ ώρε̋.
Στι̋ αρχέ̋ Νοεμβρίου δύο γεωτρύπανα τοποθετούνται ξανά στο χώρο των
πλυντηρίων τη̋ εταιρεία̋. Εκατοντάδε̋ αστυνομικοί προστατεύουν τι̋ εγκαταστάσει̋ για πάνω από σαρανταπέντε μέρε̋. Στι̋ 9.11.1997 αρκετέ̋ εκατοντάδε̋ πολίτε̋ συγκεντρώνονται στο φυλάκιο και αρχίζουν να ανηφορίζουν
προ̋ το μεταλλείο, αποφασίζεται να καταστρέψουν τα γεωτρύπανα. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τι̋ αστυνομικέ̋
δυνάμει̋ την παύση λειτουργία̋ των γεωτρυπάνων, όμω̋ οι αστυνομικοί
κάνουν χρήση καπνογόνων. Οι κάτοικοι συγκρούονται σε δυο σημεία με τι̋
αστυνομικέ̋ δυνάμει̋ και σύντομα οι κατάσταση αντιστρέφεται. Οι αστυνομικοί αλλόφρονε̋ διαλύονται προ̋ κάθε κατεύθυνση, κυνηγημένοι από κατοίκου̋, άνδρε̋ και γυναίκε̋. Τα γεωτρύπανα πυρπολούνται.
Στι̋ 4 η ώρα το επόμενο πρωί, συλλαμβάνονται ταυτόχρονα όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Στρυμονικού. Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ολυμπιάδα̋ Νίκο̋ Μήτσιου, συλλαμβάνεται με τι̋ πυτζάμε̋ και τι̋ παντόφλε̋, καθώ̋ δεν
του δίνουν ούτε το περιθώριο να ντυθεί. Η περιοχή δε παραμένει ακέφαλη.
Με τη διαπίστωση του γεγονότο̋ οι πολίτε̋ του Στρυμονικού αποκλείουν
το δημόσιο δρόμο Θεσσαλονίκη̋- Καβάλα̋. Απαιτούν και καταφέρνουν να
απελευθερωθούν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι αργά το μεσημέρι
έρχονται στον κόμβο του Σταυρού αφού του̋ έχουν απαγγελθεί κατηγορίε̋.
Ο Μήτσιου με τι̋ πυτζάμε̋ και τι̋ παντόφλε̋. O δημόσιο̋ δρόμο̋ ανοίγει.
Την ίδια μέρα η T.V.X. σε μια πράξη εκδίκηση̋ απολύει πέντε εργαζόμενου̋
από την Ολυμπιάδα.
Αντί όμω̋ να λιγοστεύσουν οι αστυνομικέ̋ δυνάμει̋, έρχονται νέε̋ μέχρι
και από την Αθήνα. Στι̋ 23.11.1997 η Κυβέρνηση ξεθάβει ένα χουντικό
Προεδρικό Διάταγμα «περί διαλύσεω̋ δημοσίων συναθροίσεων κ.λ.π.»
και εκδίδεται η παρακάτω απόφαση:
Ο Αστυνομικό̋ Διευθυντή̋ Χαλκιδική̋ αποφασίζει: «Απαγορεύει την
πραγματοποίηση κάθε δημόσια̋ σε ανοικτό χώρο συνάθροιση̋, πορεία̋,
διαδήλωση̋ κ.λ.π., πεζή ή με οποιοδήποτε τροχαίο μέσο στη διασταύρωση
των οδών Στρατωνίου-Σταυρού με οδό Ολυμπιάδα̋-Βαρβάρα̋, όπου τα
πρόχειρα παραπήγματα (κιόσκια) και στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Ολυμπιάδα̋- Βαρβάρα̋, από 00.01 ώρα̋ τη̋ 24.11.97 μέχρι 24.00
ώρα τη̋ 04.12.97, για αποτροπή σοβαρού κινδύνου τη̋ δημόσια̋ ασφάλεια̋ και απειλή̋ σοβαρή̋ διατάραξη̋ τη̋ κοινωνικοοικονομική̋ ζωή̋ στην
περιοχή των κοινοτήτων Ολυμπιάδα̋-Βαρβάρα̋...».
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Η Ολυμπιάδα αποκλείεται από αστυνομικέ̋ δυνάμει̋. Η πρόσβαση απαγορεύεται καθώ̋ την είσοδο στο χωριό φράζει ένα τεθωρακισμένο όχημα
τη̋ αστυνομία̋. Όλε̋ τι̋ μέρε̋ αυτέ̋ στι̋ προκλήσει̋ τη̋ αστυνομία̋ οι
κάτοικοι αντιπαραβάλλουν κλεφτοπόλεμο εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων κυρίω̋ τη νύχτα. Η τρομοκρατία αντί να κυριεύσει του̋ κατοίκου̋
μεταβιβάζεται στι̋ αστυνομικέ̋ δυνάμει̋. Η ίδια η Γενική Γραμματέα̋ του
Κ.Κ.Ε. καταθέτει ερώτηση στη Βουλή για τα όσα συμβαίνουν στην Ολυμπιάδα. Τα μεσάνυχτα τη̋ 3η̋ Δεκ. 1997 οι αστυνομικέ̋ δυνάμει̋ αποχωρούν
σα κυνηγημένε̋ από την περιοχή.
Το Δεκέμβριο του 1997 η μελέτη του ΙΓΜΕ είναι πλέον έτοιμη. Η Υφυπουργό̋ Ανάπτυξη̋ Διαμαντοπούλου όμω̋ τη θεωρεί ελλιπή και την αποστέλλει
στην T.V.X. για να την ολοκληρώσει και να κάνει την τελική επιλογή τη̋
θέση̋. Τελικό̋ κριτή̋ λοιπόν η καναδική εταιρεία, η οποία είχε εξαρχή̋
επιλέξει για χώρο τη̋ μεταλλουργία̋ την Ολυμπιάδα και δέχτηκε τη μεσολάβηση του ΙΓΜΕ μόνο και μόνο για να ξεπεράσει την αντίσταση των
κατοίκων.
Εξωφρενικό ακούγεται αυτό: να αποφασιστεί απαγόρευση κυκλοφορία̋
για 10 μέρε̋, εν έτει 1997; Να εφαρμοστεί νόμο̋ τη̋ χούντα̋ προκειμένου να
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μια̋ εταιρεία̋; Κι όμω̋, έγινε. Για του λόγου
το αληθέ̋, αναζήτησα και την επιβεβαίωση. Όχι επειδή δεν πίστεψα τι̋ πηγέ̋
μου. Αλλά επειδή, για άλλη μια φορά, το γεγονό̋ ακούγεται τόσο ακραίο που
χρήζει επαλήθευση̋, παραθέτω τα απαραίτητα στοιχεία (βλ. πίσω σελίδα)7.
Το ένα είναι ολόκληρη η απόφαση τη̋ αστυνομική̋ διεύθυνση̋ και οι χουντικέ̋ διατάξει̋ που επικαλείται. Το άλλο περιλαμβάνει τα διάφορα Δελτία
Τύπου που εκδόθηκαν τότε. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στο Δελτίο
Τύπου τη̋ T.V.X. και στην επιχειρηματολογία τη̋. Που είναι η ίδια όποτε οι
πολίτε̋ αντιδρούν.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα όσα είπαμε ω̋ τώρα είναι το εξή̋: ενώ τα ΜΑΤ
στέλνονταν εκεί για να διαφυλάξουν την τάξη, όπω̋ και αν αυτή νοείται τέλο̋ πάντων, γιατί κατέληγαν πάντα να συλλαμβάνουν τα ίδια συγκεκριμένα
άτομα; Και πώ̋ τύχαινε(;) και αυτά τα άτομα ήταν τα ίδια που είχαν πρωτοστατήσει στην ενημέρωση και κινητοποίηση των κατοίκων τη̋ περιοχή̋;
Υποτίθεται πω̋ οι συλλήψει̋ πραγματοποιούνταν επειδή γίνονταν επεισόδια!
«Φθορά ξένη̋ περιουσία̋» κ.τ.λ. ήταν οι κατηγορίε̋. Και τότε, υποτίθεται

7. Êé üðùò áðïäåéêíýåôáé ãéá Üëëç µéá öïñÜ, ïé ðïëßôåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé
õðåýèõíá êáé µå èÜññïò äåí øåýäïíôáé ïýôå õðåñâÜëëïõí. Áðëþò ç ðñáãµáôéêüôçôá
åßíáé ðéï ôñáãåëáöéêÞ áð’ ü,ôé µðïñåß íá öáíôÜæåôáé êáíåßò.
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πω̋, τα ΜΑΤ συλλαμβάνουν αυτού̋ που κάνουν τα επεισόδια. Μήπω̋ τα
επεισόδια τα έκανε ο κύριο̋ δήμαρχο̋; Μήπω̋ τα έκανε ο κ. Παπαγεωργίου, ένα̋ άνθρωπο̋ που είχε ήδη διαλέξει τον δρόμο τη̋ συλλογική̋ δράση̋,
συζήτηση̋ και ενημέρωση̋; Γιατί ανάμεσα σε τόσο κόσμο η αστυνομία συλλαμβάνει του̋ συγκεκριμένου̋; Και πώ̋ ξέρει ποιοι είναι; Αφού οι πολίτε̋
ούτε παρακολουθούνται ούτε φακελώνονται σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό
κράτο̋… Μπα! Α̋ μην είμαι κακοπροαίρετη. Τυχαίο θα ’τανε! Êëåßíåé ç
ÐáñÝíèåóç]
ÕðÜñ÷ïõí êáé Üëëá ðáñüµïéá ðáñáäåßãµáôá, áëëÜ åßíáé ðåñéôôü íá áíáöåñèïýí. áõôÜ ôá ëßãá áñêïýí ùò åíäåéêôéêÜ. Áõôü ðïõ Þèåëá åí ðñïêåéµÝíù íá
êáôáäåßîù åßíáé üôé ïé ðñùôïâïõëßåò ðïëéôþí, ðñïêåéµÝíïõ íá õðåñáóðéóôïýí
ôá äéêáéþµáôÜ ôïõò Þ íá äéåêäéêÞóïõí ôéò åëåõèåñßåò ôïõò, áíôéµåôùðßæïíôáé
åßôå ðñïóâëçôéêÜ êáé áðáîéùôéêÜ, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, åßôå µå äéêáóôéêÝò
äéþîåéò êáé âßá óôç ÷åéñüôåñç. Ôï óçµáíôéêü åßíáé üôé áõôïß ïé ôñüðïé áíôéµåôþðéóçò äåí ðåñéïñßæïíôáé êáí áðü ôï ãåãïíüò üôé ïé ðïëßôåò Ý÷ïõí åðéëÝîåé
åéñçíéêïýò êáé äçµïêñáôéêïýò ôñüðïõò äéåêäßêçóçò êáé Üµõíáò.
¼ðùò Ý÷åé Þäç áíáöåñèåß, áõôÞ ç áíôéµåôþðéóç öÝñåé µÝóá ôçò ôçí áðáîßùóç ôùí äçµïêñáôéêþí èåóµþí êáé äéáäéêáóéþí áöïý ôéò êáèéóôÜ áíáðïôåëåóµáôéêÝò óôçí ðñÜîç. Ôáõôü÷ñïíá, µéá Üëëç áíôßäñáóç, ðïõ ðñïêýðôåé
ùò áíáãêáóôéêÞ åðéëïãÞ ôùí ðïëéôþí, åßíáé ç äéêáéïëüãçóç ôçò âßáò – öñáóôéêÜ ôïõëÜ÷éóôïí. ¸ôóé, íïµéµïðïéåßôáé, êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï, óôç óõíåßäçóÞ
ôïõò ç Üóêçóç âßáò üôáí áõôÞ åðéëÝãåôáé áðü Üôïµá êáé ïµÜäåò åíáíôßïí ôïõ
êñÜôïõò. Åíþ äçëáäÞ ç ðñþôç áíôßäñáóç, ç áðÜèåéá êáé ç áðáîßùóç, óôñþíåé
ôï ÷áëß ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ êáôÜñãçóç ôçò äçµïêñáôßáò, ç Üëëç áíôßäñáóç,
ðïõ åßíáé ç óõíåéäçóéáêÞ äéêáéïëüãçóç Þ êáé ðñïóÝëêõóç óôçí ôñïµïêñáôßá, óôñþíåé ôï ÷áëß êáé ãéá ôçí ôõðéêÞ êáôÜñãçóÞ ôçò. Ùò áíôßäñáóç óôçí
õöéóôÜµåíç ôñïµïêñÜôçóç. Åßíáé áõôü ðïõ ëÝãáµå: üôáí áíôéäñÜò åíôüò ôïõ
ðñïêáèïñéóµÝíïõ äéðüëïõ, ç áíôßäñáóÞ óïõ èá åßíáé áíáãêáóôéêÜ óôçí ßäéá
ëïãéêÞ ðïõ áðåý÷åóáé!

Ç Äéêáéïëüãçóç ôçò Âßáò
Áêïýµå ðïëý óõ÷íÜ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü áðü äéÜöïñï êüóµï ôç öñÜóç «Èá
ãßíù ôñïµïêñÜôçò», «ÊáëÜ êÜíïõí êáé ôá óðÜíå», ê.ëð. ÌÜëéóôá, éäéáßôåñç
öüñôéóç äéáðéóôþíåôáé µåôÜ ôéò åêôåôáµÝíåò ðõñêáãéÝò, ôüóï ôçò ÐÜñíçèáò
üóï êáé ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, üðïõ ç åðéèõµßá «Íá êáåß, íá êáåß ôï µðïõñäÝëï
ç ÂïõëÞ» Þôáí äéÜ÷õôç óå áñêåôïýò, áêüµá êáé (ùò ôüôå) öéëåéñçíéêïýò ðïëßôåò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò ïé öñÜóåéò áõôÝò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áíèñþ-
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ðïõò äéáöïñåôéêþí éäåïëïãéêþí ôïðïèåôÞóåùí, óôÜóåùí æùÞò, çëéêéþí, ê.ëð.
Ðñïöáíþò áõôÝò åßíáé áíôéäñÜóåéò ïñãÞò êáé ùò ôÝôïéåò ðñÝðåé íá ôéò
äïýµå. ÄåäïµÝíçò üµùò ôçò óõóóùñåõµÝíçò ïñãÞò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáé
ôçò äéáöáéíüµåíçò Ýêêëçóçò áêüµç ðåñéóóüôåñçò ïñãÞò óôï µÝëëïí, ðñüêåéôáé ãéá ðïëý óïâáñü æÞôçµá. Ç áíôéäñáóôéêÞ öñáóåïëïãßá ðïõ áêïýãåôáé
óõ÷íÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé óôç ÷þñá µáò, ðïõ µÜëéóôá áöïñÜ ôç ÷þñá
µáò (µÝ÷ñé ôþñá ðåñéïñéæüôáí óôç äéêáéïëüãçóç ôçò âßáò ôùí Ðáëáéóôéíßùí,
ãéá ðáñÜäåéãµá), ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí ïëïÝíá åíôåéíüµåíç áßóèçóç üôé ïé åéñçíéêïß/äçµïêñáôéêïß ôñüðïé áíôßäñáóçò êáé äéåêäßêçóçò äåí Ý÷ïõí êáíÝíá
áðïëýôùò ïõóéáóôéêü áðïôÝëåóµá. Ðåñéôôü íá áíáöÝñù êáé Üëëá ðáñáäåßãµáôá, ðÝñá áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ðïëßôåò, áíÜµåóÜ ôïõò êáé åêðñüóùðïé äçµïôéêþí Áñ÷þí, ðñïðçëáêßóôçêáí Þ êáé ïäçãÞèçêáí óôï áõôüöùñï
åðåéäÞ ðñïÝâçóáí óå áíáäáóþóåéò ðåñéï÷þí ôçò êáµÝíçò, ôüôå, ÐåíôÝëçò.
ÐáñÜëïãï, å; Êé üµùò óõíÝâç, êáé ü÷é µéá öïñÜ µüíï – ü÷é, äåí Þôáí µåµïíùµÝíï ðåñéóôáôéêü! ÐÞãáí íá öõôÝøïõí äåíôñÜêéá êáé ôïõò ïäÞãçóáí óôï
áõôüöùñï. Å, Üñðáîáí êáé êáµéÜ êáñðáæéÜ óôïí äñüµï! Ðþò íá êáôçãïñÞóåéò µåôÜ ôç äéÜèåóç ðïëëþí «íá êÜøïõí ôç ÂïõëÞ»;
Óõíåðþò, ôï Ýíá óçµáíôéêü ðñüâëçµá åßíáé üôé, üôáí ïé èåóµéêÝò Þ µç, áëëÜ
ðÜíôùò äçµïêñáôéêÝò êáé åéñçíéêÝò ðñùôïâïõëßåò êáé áíôéäñÜóåéò áíôéµåôùðßæïíôáé µå áðáîéùôéêü ôñüðï, µå âßá Þ êáé äéùãµïýò (ïõóéáóôéêÜ êáé èåóµéêÜ),
ôüôå áõôïµÜôùò ç âßá öáíôÜæåé ùò µïíáäéêÞ äéÝîïäïò. Êé áò µçí åßíáé, üðùò
èá åîçãÞóù ðáñáêÜôù. Óçµáóßá Ý÷åé üôé ç âßá áðåíï÷ïðïéåßôáé óôç óõíåßäçóç
ôùí ðïëéôþí. Óôçí ðñáãµáôéêüôçôá, ï µüíïò ëüãïò ðïõ üëïé áõôïß ðïõ åêöñÜóôçêáí öñáóôéêÜ õðÝñ ôçò âßáò äåí Ýðñáîáí êÜôé áíÜëïãï åßíáé üôé âáèéÜ
µÝóá ôïõò åßíáé äçµïêñáôéêïß êáé åéñçíéêïß. ÄçëáäÞ, ðáñÜ ôçí áðåíï÷ïðïßçóç
ôçò ðéèáíüôçôáò âßáò, ç åöáñµïãÞ ôçò äåí Þôáí ç åðéèõµçôÞ áíôßäñáóç. Áõôü
õðïäåéêíýåé êÜôé ðïëý èåôéêü ãéá ôïõò ( ¸ëëçíåò) ðïëßôåò. Ðñùôßóôùò äåß÷íåé
ôá ðñáãµáôéêÜ ôïõò öéëåéñçíéêÜ êáé äçµïêñáôéêÜ áéóèÞµáôá.
ÐÝñá, üµùò, áðü ôá öéëåéñçíéêÜ áéóèÞµáôá ôïõ ëáïý áõôïý, üðùò êáé
Üëëùí, ç ïõóßá åßíáé üôé, üôáí õðÜñ÷åé óõíåéäçóéáêÞ êñßóç êáé ñïðÞ ðñïò ôç
âßá, åßíáé ðïëý ðéèáíü µå µéá áêñáßá áöïñµÞ, åíäå÷ïµÝíùò êáé Üó÷åôç ðñïò
ôéò ðñáãµáôéêÝò áéôßåò, íá óõµðáñáóõñèïýí ôá ðñÜãµáôá ðñïò µéá ü÷é êáé
ôüóï öéëåéñçíéêÞ ðïñåßá. Ôï óõíåéäçóéáêü êïµµÜôé åßíáé ðÜíôá ôï ðñþôï óå
ü,ôé åðáêïëïõèåß óôçí ðñÜîç. Ãé’ áõôü, ðñþôá äçµéïõñãåßôáé ç áðáîßùóç, µåôÜ
ç íïµéµïðïßçóç ôçò âßáò óôï µõáëü ôùí ðïëéôþí, êáé µåôÜ… Ëåéôïõñãåß êáé ç
äýíáµç ôçò óõíÞèåéáò, Üëëùóôå.
[ÐáñÝíèåóç: ç äýíáµç ôçò óõíÞèåéáò
Φαινομενικά άσχετο, αλλά όχι τυχαίο, παράδειγμα όσον αφορά τη δύναμη
τη̋ συνήθεια̋ είναι οι εκπομπέ̋ τύπου Μεγάλο̋ Αδελφό̋ και η χρήση των
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καμερών στου̋ δρόμου̋. Πρώτα πήραμε του̋ Ολυμπιακού̋, μετά ήρθαν οι
εκπομπέ̋ αυτέ̋ στην Ελλάδα, μετά η Ολυμπιάδα και οι κάμερε̋ στου̋ δρόμου̋, και μετά η παρακολούθηση των διαδηλώσεων. Δεν υπονοώ απαραιτήτω̋ κάποιον συντονισμένο σχεδιασμό. Άλλωστε, οι κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋
στάσει̋ και τάσει̋ δεν απαιτούν αναγκαστικά μεθόδευση: είναι δυναμικέ̋
που διαμορφώνονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Το τηλεπαιχνίδι παίχτηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τηλεοπτική περίοδο 2001-2002. Τότε οι
αντιδράσει̋ ήταν μεγάλε̋, όπω̋ και οι συζητήσει̋ σχετικά. Όμω̋, «το νερό
μπήκε στ’ αυλάκι», όπω̋ λέμε, και την επόμενη χρονιά έπαιξαν κι άλλε̋ τέτοιε̋ εκπομπέ̋ από άλλα κανάλια, μέχρι που σήμερα αυτέ̋ είναι δεδομένε̋
και δεν τι̋ συζητά κανεί̋, είτε τι̋ βλέπει είτε όχι. Τώρα πια η Καλομοίρα,
νικήτρια ενό̋ παρόμοιου τηλε-show, εκπροσωπεί την Ελλάδα στον… εθνικό
στόχο τη̋ Eurovision. Διότι όλοι οι επίσημοι στόχοι αποτελούν τηλεοπτικά
θεάματα πλέον.
→ Άσχετο: ο κ. Κυριακού, πρόεδρο̋ του ομίλου ΑΝΤ1, έχει εκλεχτεί πρόεδρο̋ τη̋ Ολυμπιακή̋ Επιτροπή̋ από το 2004. Η Ο.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου, και προωθεί, μεταξύ άλλων, τι̋ ιδέε̋ του ολυμπισμού8.
Η δύναμη τη̋ συνήθεια̋ είναι το σημαντικότερο όπλο στα χέρια όσων
θέλουν να περάσουν μια οποιαδήποτε απαράδεκτη ή και παράνομη πρακτική. Έτσι, ενώ το Big Brother ξεσήκωσε στην Ελλάδα ποικίλε̋ συζητήσει̋ και
αντιρρήσει̋ το 2001, εν έτει 2007, μόλι̋ πέντε χρόνια μετά, παίζεται στην
τηλεόραση (στο κανάλι Alpha) το show Baby Dance. Στο show αυτό μικρά
παιδιά μέχρι εννέα χρονών καλούνται να διαγωνιστούν μεταξύ του̋ ώστε να
αναδειχτεί το τελικό νικητήριο χορευτικό ζευγάρι. Στην καθοριστική αυτή
ηλικία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των επιθυμιών αλλά και των απωθημένων του̋, τα παιδιά βιώνουν μια διαδικασία που, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποδειχτεί προσωπικά και κοινωνικο-πολιτικά καταστροφική. Κι αυτά
μέσω τη̋ παρότρυνση̋ φιλόδοξων μαμάδων. Μαμάδων που ικανοποιούν τον
(συχνά αποτυχημένο) ναρκισσισμό του̋ μέσω των παιδιών του̋. Δήθεν για το
δικό του̋ καλό!
Προσωπικά καταστροφική επειδή: τα παιδιά μπαίνουν (τα εισαγάγουν)
σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και πρωτιά̋ που θα τα χρήσει όλα αποτυχημέ-

8. Ðáñåµðéðôüíôùò: üôáí æÞôçóá áðü ôç ãñáµµáôåßá ôçò Ï.Å. íá µïõ ðïõí ðïéïò
åßíáé ï íüµïò ðïõ äéÝðåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò Ï.Å., µïõ áðÜíôçóáí íá êÜíù ãñáðôü ôï
áßôçµÜ µïõ óôïí ðñüåäñï ôçò ÅðéôñïðÞò!
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να. Όλα εκτό̋ από ένα: το πρώτο! Διότι τα βάφουν και τα ντύνουν σαν σέξι
κούκλε̋ που χορεύουν με μεγαλίστικε̋ φιγούρε̋ σε χορού̋ που στηρίζονται
σε ερωτικά καλέσματα. [Οι ίδιοι που φρίττουν μπροστά στην τηλεόραση όταν
ακούνε για παιδεραστία!] Διότι κατευθύνουν την επιθυμία του̋ (να γίνουν
χορευτέ̋, να γίνουν πρώτοι, να του̋ δείχνει η τηλεόραση) πριν καλά-καλά
καταλάβουν τη θέση του̋ στον δικό του̋ μικρόκοσμο. [Πάγια τακτική των
γονιών να καθορίζουν τι θα γίνουν και τι θα πιστέψουν τα παιδιά του̋.] Και
άλλα πολλά.
Κοινωνικά και πολιτικά καταστροφική διαδικασία επειδή: εκπαιδεύουν
το μέλλον του τόπου, τα παιδιά, στον άκρατο ανταγωνισμό αντί για τη συνεργασία. Επειδή τα υποτάσσουν στην κυριαρχία του θεάματο̋. Επειδή αναλώνουν τι̋ δυνάμει̋ του̋ στην εφήμερη δόξα στη βάση των κυρίαρχων προτύπων ομορφιά̋ και επιτυχία̋. Επειδή υποτάσσουν το πνεύμα του̋, αλλά και
το σώμα του̋, στην ίδια φαύλη διαδικασία που έχει οδηγήσει στα κοινωνικά
και πολιτικά αδιέξοδα που καταγράφονται καθημερινά. Επειδή δημιουργούν
υποταγμένου̋ πολίτε̋. Και επειδή, αν έχουν υποστεί την προσωπική του̋ αλλοτρίωση τόσο μικρά, δεν θα μπορούν να αποτελέσουν υγιεί̋ μονάδε̋ σε μια
συνολικά υγιή κοινωνία: αφού ποτέ δεν θα έχουν δει το πρόβλημα!
Το καλοστημένο σκηνικό, η γλυκύτατη και συμπαθή̋ σε όλου̋ μα̋
παρουσιάστρια, και τα χαριτωμένα παιδάκια δημιουργούν ένα προπέτασμα
καπνού που υποκρύπτει τι̋ όποιε̋ συνέπειε̋. Σε κάποιο βαθμό, και οι ίδιοι
οι συμμετέχοντε̋ (παρουσιαστέ̋, κ.λπ.) αγνοούν του̋ κινδύνου̋ που ελλοχεύουν για τα παιδιά αυτά και συνηγορούν προ̋ την άποψη του «γλυκύτατου και χαριτωμένου show». Και αρκετοί ίσω̋ κρίνουν υπερβολική την
άποψη που μόλι̋ προέβαλα. Ο μόνο̋ τρόπο̋ να δείξω ότι δεν υπάρχει ίχνο̋
υπερβολή̋ στα παραπάνω είναι ένα απτό, σύντομο και, ίσω̋, γνωστό σε
όλου̋ παράδειγμα.
Στου̋ Ολυμπιακού̋ Αγώνε̋ του Σίδνεϊ, το 2000, η ελληνική ομάδα ρυθμική̋ γυμναστική̋ ήρθε τρίτη και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Μεγάλη
διάκριση. Λογικά, θα έπρεπε να ήταν ανείπωτη η χαρά για τα κορίτσια αυτά
που ήρθαν τρίτα στον κόσμο. Λογικά. Όμω̋, τα κοριτσάκια αυτά, αντί να
γελούν και να ζητοκραυγάζουν για την επιτυχία του̋, θυμάται κανεί̋ τι κάνανε; Έκλαιγαν! Ναι, έκλαιγαν. Όχι με δάκρυα χαρά̋. Με βαθιά θλίψη και
δυστυχία! Τα κορίτσια αυτά είχαν ντοπαριστεί στην πρωτιά. Μόνο η πρώτη
θέση θα ήταν επιτυχία. Μόνο η πρώτη θέση ήταν επιθυμητή. Έτσι τα εκπαιδεύσανε. Οι προπονητέ̋, οι γονεί̋, οι εφημερίδε̋ που περίμεναν το χρυσό.
Η εθνικά περήφανη Ελλάδα! Και, αντί να χαίρονται με την επιτυχία, κλαίγανε για την αποτυχία αφού δεν ήρθαν πρώτε̋ στον κόσμο, αλλά τρίτε̋. Και
στι̋ συνεντεύξει̋ και τα διάφορα ρεπορτάζ, ακούγαμε του̋ «μεγάλου̋» να
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τι̋ παροτρύνουν: «Να μην στεναχωριούνται. Θα το πάρουμε το χρυσό στου̋
Ολυμπιακού̋ Αγώνε̋ τη̋ Αθήνα̋»!
Η πρωτιά. Η κοινωνική αυτή νοοτροπία που έχει τον πιο σαφή αντίκτυπο
στην πολιτική ζωή: ο Αρχηγό̋. Ο Πρωθυπουργό̋. Ο Βασιλιά̋. Ο Αρχιεπίσκοπο̋. Ο Πρόεδρο̋ – των εργατών, των φοιτητών, των μαθητών! Βασική
εκπαίδευση στον «έναν και μοναδικό» που αναλαμβάνει. Αντί για συνεργασία
και ομαδική διαχείριση. Êëåßíåé ç ÐáñÝíèåóç]
ÊÜôé ðáñüµïéï óõµâáßíåé êáé µå ôç âßá. Ç µÝèïäïò åßíáé ç óõíÞèåéá.
Ðñþôá ç âßá áðïåíï÷ïðïéåßôáé, ãßíåôáé áíåêôÞ óôéò óõæçôÞóåéò êáé óôéò êïõâÝíôåò, êáé óéãÜ-óéãÜ áðïêôÜ íïµéµïðïßçóç óôçí êïéíùíéêÞ óõíåßäçóç ôïõ
êüóµïõ. Ôï ßäéï öõóéêÜ óõµâáßíåé µå ôçí áõèáßñåôç âßá êáé ôçí áôéµùñçóßá
ôùí áñ÷þí: « ¸ëá µùñÝ, äåí ôá îÝñåéò ôþñá; ÓéãÜ µçí ôïõò ôéµùñÞóïõí!», ëÝµå
üëïé üôáí (åÜí) êéíïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò ôéµùñßáò ôùí áóôõíïµéêþí Þ ôùí
ðïëéôéêþí ðïõ áõèáéñÝôçóáí. ¸ôóé, óôáäéáêÜ, ç äéáäéêáóßá åîáíèñùðéóµïý
µáò öáßíåôáé íá ðéóùãõñßæåé åîáéôßáò ôçò äéïßêçóÞò µáò áðü áíèñþðïõò ðïõ
áðÝôõ÷áí óôç äéáäéêáóßá ôïõ äéêïý ôïõò åîáíèñùðéóµïý!

Ç ÐïëéôéêÞ Âßá êáé ïé ÌïñöÝò Áíôßóôáóçò óôçí ÊïéíïâïõëåõôéêÞ
Ïëéãáñ÷ßá
Ôï Üëëï ðáñåµöåñÝò ðñüâëçµá åßíáé üôé ïé Ýííïéåò ÷Üíïõí ôï íüçµÜ ôïõò.
Áõôü âÝâáéá äåí ãßíåôáé µå ôñüðï ôõ÷áßï êáé áõèáßñåôï, áëëÜ ðñïò óõãêåêñéµÝíç êáôåýèõíóç. Áò öÝñïõµå Ýíá ðáñÜäåéãµá:
ÓåðôÝµâñçò 2007: Ï áäåëöüò åíüò ößëïõ (ï µåãÜëïò áäåëöüò ôïõ), åßðå óå
µéá ÷áëáñÞ êïõâÝíôá ðïõ êÜíáµå óå Ýíá µðáñÜêé ó÷åôéêÜ µå ôéò ðõñêáãéÝò
êáé ôéò åêëïãÝò: « ¸ôóé µïõ ’ñ÷åôáé íá ãßíù ôñïµïêñÜôçò»! ÖõóéêÜ, äåí åííïïýóå ðùò åðéèõµïýóå íá áñ÷ßóåé íá óêïôþíåé áäéáêñßôùò áèþïõò ðïëßôåò.
Ïýôå êáí Ýíï÷ïõò ðïëßôåò. Åííïïýóå ðùò Ýíéùèå ôçí áíÜãêç íá áíôéäñÜóåé µå êÜèå ôñüðï, êáé âßáéá, ðñïò ôïõò öôáß÷ôåò. ÄçëáäÞ, íá áíôéäñÜóåé µå
ôñüðï ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ôñïµïêñáôßá. Áõôü ðïõ ôïõ áðÜíôçóá Þôáí
üôé, «áõôü ðïõ èåò óô’ áëÞèåéá íá êÜíåéò äåí ëÝãåôáé ôñïµïêñáôßá. ËÝãåôáé
áíôÜñôéêï. Áò µçí îå÷íéüµáóôå åðåéäÞ µáò ïíïµÜæïõí ôñïµïêñáôßá ôá ðÜíôá, üðùò ôïõò óõµöÝñåé…». ¸íá óðéíèÞñéóµá åßäá óôá µÜôéá ôïõ üôáí, óáí
óå áíáëáµðÞ, åßðå: «Ìá, íáé! ¸÷åéò äßêéï. ÁíôÜñôéêï!».
→ Ðáñåµðéðôüíôùò: Ôñïµïêñáôßá åßíáé ç ðñïóðÜèåéá åîüíôùóçò, Þ/êáé êÜµøçò ôùí áíôéóôÜóåùí, ôùí ðïëéôþí µå êÜèå ôñüðï – øõ÷ïëïãéêü, ïéêïíïµéêü,
öõóéêü!
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Ôï óðéíèÞñéóµá óôá µÜôéá ôïõ… µåãÜëïõ áäåëöïý ðñïÞëèå åðåéäÞ
ãíþñéæå êáé ï ßäéïò ôç äéáöïñÜ áíÜµåóá óôéò äýï Ýííïéåò. ÁëëÜ ôçí åß÷å îå÷Üóåé. Åß÷å îå÷áóôåß áðü ôçí ðñïðáãÜíäá ðïõ Ý÷åé ðÝóåé óáí ôïîéêÞ âñï÷Þ
óôá êåöÜëéá µáò åäþ êáé ðÜíù áðü µéá äåêáåôßá. Êé Ýôóé, ç µíÞµç ôïõ åðáíÞëèå µå µéá µüíï öñÜóç. Áò ôçí áðïóáöçíßóïõµå.
Êáô’ áñ÷Üò, üôáí áíáöåñüµáóôå óå áíôÜñôéêï åííïïýµå ôç ñÞîç µå ôï
ðïëéôéêü óýóôçµá êáé ôçí áíôßóôáóç óå áõôü µå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï, ðëçí
ôçò Üóêçóçò ðñáãµáôéêÞò âßáò óå áðëïýò ðïëßôåò. ÐñáãµáôéêÞ âßá åßíáé ç,
µå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, Üóêçóç Üµåóçò óùµáôéêÞò áëëÜ êáé øõ÷ïëïãéêÞò
âßáò, üðùò ç ôñïµïêñÜôçóç, ç öñáóôéêÞ áðåéëÞ êáôÜ ôçò æùÞò, ï åêâéáóµüò.
«Áðëüò ðïëßôçò» åßíáé áõôüò ðïõ äåí öÝñåé µå ôçí õðïãñáöÞ ôïõ, µå áðüöáóÞ ôïõ, ôçí Üµåóç åõèýíç ãéá ôéò ðñÜîåéò ôçò åîïõóßáò. ÌÜëéóôá, óôï áíôÜñôéêï, åíþ äåí áðïêëåßåôáé, ðÜíôùò äåí åßèéóôáé íá áóêåßôáé Üµåóá öõóéêÞ âßá
óå µåµïíùµÝíá Üôïµá, áêüµç êáé üôáí åßíáé Üµåóá åµðëåêüµåíá.
Ç óõµâïëéêÞ âßá äéáöïñïðïéåßôáé áðü ôçí ðñáãµáôéêÞ âßá. ÓõµâïëéêÞ
âßá µðïñåß íá åßíáé ôï ãéïõ÷Üéóµá Þ ôï µðïûêïôÜæ ôçò åµðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êÜðïéïõ. Ìðïñåß åðßóçò íá åßíáé ôï ëÝñùµá µå êüêêéíç µðïãéÜ ôùí
ôïß÷ùí åíüò åñãïóôáóßïõ ðïõ µïëýíåé, Þ êáé ôïõ áõôïêéíÞôïõ ôïõ éäéïêôÞôç.
ÓõµâïëéêÞ âßá åßíáé ç êáôÜëçøç ÷þñïõ, ôï êëåßóéµï ôïõ äñüµïõ, ôï ãéáïýñôùµá. ÓõµâïëéêÞ âßá åßíáé üôáí ïé ðïëßôåò µáæåýïíôáé óå µéá µáíôñùµÝíç
äçµüóéá ðáñáëßá êáé ñß÷íïõí ôá óõñµáôïðëÝãµáôá ðïõ ïé äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò äåí µðïñïýí íá ñßîïõí. Ç óõµâïëéêÞ âßá äåí åßíáé êáô’ ïõóßá âßá, áêñéâþò åðåéäÞ ðáñáµÝíåé óå Ýíá óõµâïëéêü åðßðåäï µå ôï ïðïßï êáõôçñéÜæåé
µéá êáôÜóôáóç. Åßíáé óáí ôç óÜôéñá: äåí åíÝ÷åé åðßèåóç, áëëÜ áðïäïêéµáóßá,
ãéïõ÷Üéóµá, ÷ëåõáóµü Þ/êáé áíôßóôáóç (áõôü ðïõ ïíïµÜæïõµå «êñÜîéµï»).
Åßíáé µéá µç-âßáéç áíôßäñáóç, êáé ãé’ áõôü ôçí ïíïµÜæïõµå óõµâïëéêÞ. Ðñüêåéôáé ãéá µïñöÞ áíôÜñôéêïõ ðïõ óõíßóôáôáé êáô’ åîï÷Þí óå ðïëéôåýµáôá
«äçµïêñáôéêÜ», óå ðáñùäßåò äçµïêñáôßáò üðùò ç äéêÞ µáò. Êé áõôü äéüôé
äéáôçñåß ôïí åéñçíéêü êáé Üµåóï ÷áñáêôÞñá ôçò: äåí åßíáé âßáéç. Óõíßóôáôáé
áêüµç êáé óå ðñáãµáôéêÝò äçµïêñáôßåò, üðïõ áõôÝò äõóëåéôïõñãïýí. ÃåíéêÜ,
ç óõµâïëéêÞ âßá äéáöïñïðïéåßôáé êÜðùò êáé áðü ôçí Ýííïéá ôïõ áíôÜñôéêïõ,
äéüôé ôï áíôÜñôéêï êáëåßôáé óõ÷íÜ íá áíôéµåôùðßóåé êáôáóôÜóåéò ðñáãµáôéêÞò âßáò êáé êáôÜñãçóçò ôçò äçµïêñáôßáò ðïõ äåí ôçñïýí ôá ðñïó÷Þµáôá.
¸ôóé, ôï áíôÜñôéêï µðïñåß íá ðñáãµáôïðïéåßôáé ôüóï µå üñïõò ðñáãµáôéêÞò
âßáò üóï êáé µå üñïõò óõµâïëéêÞò: áíáëüãùò ôçí êáôÜóôáóç ðïõ ðñÝðåé íá
áíôéµåôùðßóåé.
Ôï áíôÜñôéêï åßíáé µéá µïñöÞ Üµõíáò ðïõ äéåîÜãåôáé åßôå µå êñõöÞ ïñãÜíùóç åßôå äçëùµÝíá. óå êÜèå ðåñßðôùóç ç äñÜóç ãßíåôáé µå âÜóç ôïõò
êáíüíåò ôçò µõóôéêüôçôáò. Ôï áíôÜñôéêï áðïôåëåß áðïäåêôÞ µïñöÞ âßáò áðü
µåñéÜò ôùí ðïëéôþí áêñéâþò åðåéäÞ åßíáé ðáñáäåêôü üôé áíôéµåôùðßæåé µéá
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âßáéç êáôÜóôáóç, Ýíá êáôáðéåóôéêü ðïëßôåõµá. ¸ôóé, ôï áíôÜñôéêï åßíáé ç êáô’
åîï÷Þí µïñöÞ ïñãÜíùóçò ôçò áíôßóôáóçò óå ðåñßïäï ðïëÝµïõ êáé óå ðåñßïäï äéêôáôïñßáò. ¼ôáí äçëáäÞ µå âßá êáôáóôÝëëïíôáé ïé åëåõèåñßåò, ôüôå ç
âßá èåùñåßôáé ùò áðïäåêôüò ôñüðïò áíôßäñáóçò. Ïé áíôÜñôåò óôá âïõíÜ, ãéá
ðáñÜäåéãµá, êÜíïõí äçëùµÝíï áíôÜñôéêï. Ïé µéêñïïñãáíþóåéò ôçò äéêôáôïñßáò ðïõ µïéñÜæïõí ðñïêçñýîåéò Þ âÜæïõí âüµâåò åßíáé êñõöÝò ïñãáíþóåéò.
Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò, öõóéêÜ, êñýâïíôáé áðü ôïõò µç÷áíéóµïýò êáôáóôïëÞò ôïõ êñÜôïõò.
Ôï áíôÜñôéêï, ëïéðüí, åßíáé áðïäåêôÞ µïñöÞ âßáò üôáí ôï ðïëéôéêü óýóôçµá äåí åßíáé äçµïêñáôéêü: üôáí âáóáíßæåé, ðáñáðëçñïöïñåß, öéµþíåé, äéþêåé, áóêåß âßá. ÌÜëéóôá, ôüôå ôï áíôÜñôéêï åßíáé áðïäåêôü íá áóêåß Üµåóç
ðñáãµáôéêÞ âßá êáé åíáíôßïí öõóéêþí ðñïóþðùí. ¼µùò, óõíÞèùò ôï áðïöåýãåé, åêôüò áðü ôçí ðåñßðôùóç åéóâïëÞò îÝíçò ÷þñáò. Êáé ôï áðïöåýãåé åðåéäÞ ôï áíôÜñôéêï ðïõ… óÝâåôáé ôïí åáõôü ôïõ ãíùñßæåé ðùò, ðëçí
åëá÷ßóôùí åîáéñÝóåùí, äåí µåôñÜíå ôá ðñüóùðá áëëÜ ïé èåóµïß, ïé äßïäïé
áóöáëåßáò. Áðü ôçí Üëëç, âåâáßùò, µåôñÜíå êéüëáò: áõôïß åßíáé ïé öïñåßò ôùí
äéáöüñùí äñÜóåùí. ÐÜíôùò ïé Üíèñùðïé ðïõ µÜ÷ïíôáé ãéá ôçí åëåõèåñßá
äåí åðéèõµïýí íá µåôáôñáðïýí óå öïíéÜäåò ÷ùñßò ïõóéáóôéêü ëüãï. Ôï
áíôÜñôéêï, ëïéðüí, åßíáé ç Üóêçóç âßáò åíáíôßïí ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò, Þ
µéáò åéóâÜëïõóáò ÷þñáò, ðïõ åãêáèßóôáôáé µå ôç âßá –êÜèå µïñöÞò âßá– êáé
äéáôçñåßôáé µÝóù áõôÞò.
Ç ôñïµïêñáôßá, áðü ôçí Üëëç µåñéÜ, åßíáé ç âßá ðïõ áóêåßôáé åíáíôßïí
Þ õðÝñ åíüò ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò âÜëëïíôáò åíáíôßïí öõóéêþí ðñïóþðùí,
óõµðåñéëáµâáíïµÝíùí ôùí áðëþí ðïëéôþí. Ðñüêåéôáé ãéá Üµåóç, óùµáôéêÞ Þ
øõ÷ïëïãéêÞ âßá. Ùò µÝèïäïò ðïëéôéêÞò åðéâïëÞò åßíáé µç ðáñáäåêôÞ áêñéâþò
üôáí ÷ñçóéµïðïéåßôáé óå êáèåóôþôá óôá ïðïßá µðïñåß íá áðïöåõ÷èåß ç ÷ñÞóç âßáò. Ç äçµïêñáôßá åßíáé åî ïñéóµïý ôï ðïëéôéêü óýóôçµá üðïõ ç êÜèå
Üóêçóç âßáò èåùñåßôáé ôñïµïêñáôéêÞ. Áõôü äéüôé óôç äçµïêñáôßá ï êáèÝíáò
µðïñåß íá áðïëáµâÜíåé éóüôéµá ôéò åëåõèåñßåò ôïõ, Þ êáé íá äéáµáñôýñåôáé ãéá
ôõ÷üí ðáñáâéÜóåéò ÷ùñßò öüâï Þ óõíÝðåéåò ãéá ôç äñÜóç ôïõ áõôÞ. ¼ôáí áõôÝò ïé óõíèÞêåò äåí éó÷ýïõí, äçëáäÞ üôáí äåí Ý÷ïõµå äçµïêñáôßá, ç ÷ñÞóç
âßáò áðü ôïõò ðïëßôåò åßíáé áðïäåêôÞ óôïí âáèµü ðïõ äåí âÜëëïõí åíáíôßïí
Üëëùí ðïëéôþí.
Ôé óõµâáßíåé, üµùò, óÞµåñá ðïõ ç äçµïêñáôßá äåí õößóôáôáé, áëëÜ üëïé
ðñïöáóßæïíôáé üôé áõôÞ õðÜñ÷åé; Óõµâáßíåé áõôü áêñéâþò ðïõ ðñïóðÜèçóá
íá áðïôõðþóù áíáöÝñïíôáò öñÜóåéò ðïëéôþí. Áðü ôç µßá, ïëïÝíá áõîáíüµåíïò áñéèµüò áôüµùí áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá áíôéóôáèåß êáé íá áíôéôá÷èåß
óôï õöéóôÜµåíï ðïëéôéêü óýóôçµá. ÏñéóµÝíïé áðü áõôïýò áéóèÜíïíôáé ôçí
áíÜãêç, ãéá ëüãïõò áðüäïóçò Äéêáéïóýíçò íá ãßíåé áõôü êáé µå Üóêçóç âßáò.
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«Íá ôïõò ðÜñïõí µå ôéò ðÝôñåò», Þ «Ìå ôá µðáæïýêáò», üðùò ëÝíå. Êé áõôü
åðåéäÞ áéóèÜíïíôáé –ü÷é Üäéêá– üôé ïðïéïóäÞðïôå Üëëïò ôñüðïò (èåóµéêüò)
äåí Ý÷åé áðïôÝëåóµá. Áðü ôçí Üëëç, ç âßáéç áíôßóôáóç èåùñåßôáé ôñïµïêñáôßá óå µéá äçµïêñáôßá. Êáé, äåäïµÝíïõ üôé ôï ðïëéôéêü µáò óýóôçµá ïíïµÜæåôáé áêüµá äçµïêñáôßá, äßíåôáé ç åíôýðùóç óôïõò ðïëßôåò ðùò ôåëéêÜ ðñÝðåé
íá åðéêñïôÞóïõí ôçí ôñïµïêñáôßá!
Áò ðñïóÝîïõµå ëßãï ðþò ëåéôïõñãåß ôï äßðïëï óôï ïðïßï Ý÷ïõµå åêðáéäåõôåß. Ç êáôÜóôáóç äçµï-êñáôßáò (üðïõ ï äÞµïò åîïõóéÜæåé) åßíáé ôï
áíôßèåôï ôçò êáôÜóôáóçò ôñïµï-êñáôßáò (üðïõ ï ôñüµïò åîïõóéÜæåé). ¼µùò,
åðåéäÞ äåí åöáñµüæåôáé ç äçµïêñáôßá, ç áíôßäñáóç ôùí ðïëéôþí ðñïóåëêýåôáé áðü ôçí ôñïµïêñáôßá/âßá ëüãù ôçò ðçãáßáò áãáíÜêôçóÞò ôïõò. ¹ áëëéþò,
åðåéäÞ ïñéóµÝíïé ôñïµïêñáôïýí ôç äçµïêñáôßá, ç ôñïµïêñáôßá ôïõò ðéÜíåé
ôüðï: ïé ðïëßôåò íïµéµïðïéïýí µÝóá ôïõò ôçí ôñïµïêñáôßá. Óôï üíïµá ôçò
äçµïêñáôßáò! ¸ôóé, ç ôñïµïêñáôßá íéêÜ!
Ôñáãåëáöéêü! Êé üµùò, ôñïµïêñáôßá åßíáé ç Üóêçóç âßáò ðïõ óôñÝöåôáé
áäéáêñßôùò óå ðïëßôåò êáé èåóµïýò. Ìå áõôÞ ôçí Ýííïéá, ôá óýã÷ñïíá êñÜôç,
äõôéêÜ Þ µç, áóêïýí âßá, êáé µÜëéóôá µå ïñãáíùµÝíï êáé óõóôçµáôéêü ôñüðï.
ÄçëáäÞ áóêïýí ôñïµïêñáôßá. ¼µùò, áí ïé ðïëßôåò ôïõò áíôéäñÜóïõí, ðñÝðåé
íá ôï êÜíïõí åéñçíéêÜ êáé µÝóá áðü ôïõò èåóµïýò. áöïý ôï ðïëßôåõµÜ µáò
ïñßæåôáé ùò äçµïêñáôßá»! Áëëéþò, åßíáé ôñïµïêñÜôåò. Ôé; Äåí Ý÷ïõí áðïôåëåóµáôéêüôçôá ïé èåóµïß êáé ïé äéáäéêáóßåò; Å, åíôÜîåé, äåí åßíáé êáé ôÝëåéï ôï
óýóôçµÜ µáò, áëëÜ óõíå÷ßæïõµå óôç óùóôÞ êáôåýèõíóç, µáò ëÝíå. Ãéá ôïõò
ðïëßôåò öõóéêÜ éó÷ýåé áõôü. Ç åîïõóßá, áðü ôçí Üëëç, óõíå÷ßæåé óôçí ßäéá
ðïñåßá, êáé ðéï áðñïêÜëõðôá ðëÝïí, üðùò Ý÷ïõµå ðåñéãñÜøåé ùò ôþñá.
Ôï õðÜñ÷ïí ðïëéôéêü óýóôçµá ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïëéãáñ÷ßáò äåí Ý÷åé
áñêåóôåß óôçí åðéâïëÞ áõôÞò ôçò ðáñáíüçóçò, äçëáäÞ óôï íá èåùñïýí ïé
ðïëßôåò ùò ôñïµïêñáôßá ôçí êÜèå âßáéç åíáíôßùóç. ¸÷åé ðñï÷ùñÞóåé áêüµç
ðáñáðÝñá. Óôçí ôáýôéóç ôùí äýï åííïéþí: óôçí ôáýôéóç ôïõ áíôÜñôéêïõ µå
ôçí ôñïµïêñáôßá. Ç äõóöÞµçóç ôïõ áíôÜñôéêïõ Ý÷åé ãßíåé µÝóù óõíôïíéóµÝíùí åíåñãåéþí, ðïõ åõôõ÷þò äåí Ý÷ïõí ðéÜóåé áêüµç ôüðï êáèþò õðÜñ÷ïõí
Üíèñùðïé µå µíÞµç êáé ãíþóç ôùí ãåãïíüôùí êáé ôçò éóôïñßáò. Ôï ðñïóðáèåß
üµùò. Íá öÝñïõµå Ýíá ðáñÜäåéãµá.
18 Éïõëßïõ 2002: Ôï –áñêåôÜ– áîéüðéóôï âñåôáíéêü µÝóï µáæéêÞò åíçµÝñùóçò B.B.C. ðëçñïöïñåß ôïõò áíáãíþóôåò ôïõ ãéá ôç óýëëçøç áðü ôçí
åëëçíéêÞ áóôõíïµßá ôïõ áñ÷çãïý ôçò 17Í. Óôçí éóôïóåëßäá ôïõ B.B.C. ç åßäçóç áíáöÝñåôáé µå ôïí ôßôëï «Greece arrests ‘leading guerrilla’» (ðïõ óçµáßíåé:
ç ÅëëÜäá óõëëáµâÜíåé «áñ÷çãü ôùí áíôáñôþí»). ÄçëáäÞ, áíáöÝñåôáé óôçí
ôñïµïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç 17 ÍïÝµâñç ðáñïõóéÜæïíôÜò ôçí ùò áíôÜñôéêç
ïµÜäá, üðùò âëÝðïõµå êáé óôç öùôïãñáößá. Áò µç íïµßóåé êáíåßò êáëïðñï-
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áßñåôïò ðùò ôá åéóáãùãéêÜ µðÞêáí óôç öñÜóç áêñéâþò åðåéäÞ äåí åßíáé
áíôÜñôéêç ïµÜäá ç 17Í. Ôá åéóáãùãéêÜ áíáöÝñïíôáé óôïí «öåñüµåíï ùò
áñ÷çãü», äçëáäÞ óôçí öñÜóç «leading guerrilla» êáé ü÷é óôç ëÝîç «guerrilla»,
êáèþò äåí åß÷å åîáêñéâùèåß ôüôå êáíÝíá óôïé÷åßï ãéá ôïí óõëëçöèÝíôá êáé
ç åöçµåñßäá Þôáí õðï÷ñåùµÝíç, ãéá ëüãïõò åãêõñüôçôáò, íá áíáöåñèåß µå
áõôüí ôïí ôñüðï óôï èÝµá ôçò áñ÷çãßáò. Ãéá ôïõ ëüãïõ ôï áëçèÝò, óôç óõíÝ÷åéá ôïõ ñåðïñôÜæ ôï B.B.C. áíáöÝñåôáé ÷ùñßò åéóáãùãéêÜ óôçí ßäéá ôçí
ïñãÜíùóç: «Police in Greece are reported to have arrested a senior member
of the November 17 guerrilla group» («áíáöÝñåôáé ðùò ç åëëçíéêÞ áóôõíïµßá
Ý÷åé óõëëÜâåé Ýíá åîÝ÷ïí µÝëïò ôçò áíôÜñôéêçò ïµÜäáò 17 ÍïÝµâñç»).

Ç ôáýôéóç áíôÜñôéêïõ êáé ôñïµïêñáôßáò ðåñíÜ µÝóá áðü ôá ëåðôÜ êáíÜëéá ôçò ðëçñïöüñçóçò, áèÝáôá êáé óéùðçëÜ. ¸ôóé ãßíåôáé ç ðéï áðïôåëåóµáôéêÞ ðñïðáãÜíäá. ÊáôáäéêÜæïõµå ôçí ôñïµïêñáôßá (óùóôÜ). êáôáäéêÜæïõµå
ôç 17Í ùò ôñïµïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç (óùóôÜ). êáé áöïý áõôÜ ôá äýï åµðåäùèïýí áðü ôïí êüóµï, ïíïµÜæïõµå ôç 17Í áíôÜñôéêç ïµÜäá. ÌáèçµáôéêÞ
ëïãéêÞ: áí á=â êáé ã=â, ôüôå êáé á=ã. Êáé ôï áíôÜñôéêï ãßíåôáé ôñïµïêñáôßá.
Ðåò, ðåò, êÜôé èá µåßíåé…
Èá íïµßóåé êáíåßò ðùò åßµáé õðÝñ ôçò âßáò µå áõôÜ ðïõ ãñÜöù. ¼ôé
áíáöÝñïµáé óôç äéáöïñÜ áíÜµåóá óå ôñïµïêñáôßá êáé áíôÜñôéêï ãéá íá
ïäçãÞóù ôçí êïõâÝíôá óôçí õðåñÜóðéóç ôçò âßáò. ÂáóéêÜ, äåí åßíáé áõôüò ï
óêïðüò µïõ. Áðëþò, èåùñþ ïõóéáóôéêÜ ÷ñÞóéµï íá åßíáé ïé Ýííïéåò áðïóáöçíéóµÝíåò êáé íá Ý÷ïõí ôï ðñáãµáôéêü ôïõò íüçµá. Áðü êåé êáé ðÝñá, åðåéäÞ
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äéáêñßíåôáé ç ôÜóç, öñáóôéêÜ Ýóôù, ðñïò âéáéüôçôá, ðñÝðåé íá ôïðïèåôçèïýµå óôï æÞôçµá áõôü. Ç áëÞèåéá åßíáé ðùò äåí Þôáí óôéò ðñïèÝóåéò µïõ íá
áíáöåñèþ óôï æÞôçµá ôçò ðïëéôéêÞ âßáò. ¼µùò áõôü áíÝêõøå. Êáé ðùò èá
ãéíüôáí Üëëùóôå íá µçí ïäçãçèåß ç áíÜëõóç ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò, µå
ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ áíáöÝñáµå êáé ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí ðïëéôþí ðïõ ðñïêáëåß, óôï æÞôçµá ôçò Üµåóçò áíôßäñáóçò óå áõôü; Ðþò èá µðïñïýóáµå íá
áãíïÞóïõµå üôé óôéò êïõâÝíôåò ðåñß áíôßóôáóçò Ý÷åé áñ÷ßóåé êáé áíáöÝñåôáé
ç âßá; Ôþñá ðïõ ôï îáíáóêÝöôïµáé, ç ðéï öõóéïëïãéêÞ åîÝëéîç ôçò áíÜëõóçò
áõôÞò åßíáé ç óõãêåêñéµÝíç áíáöïñÜ óôç âßá. Äéüôé ùò ðïëßôåò õöéóôÜµåèá
åäþ êáé êáéñü µéá óõãêáëõµµÝíç, êáé ðñïóöÜôùò áðñïêÜëõðôç, âßá åê µÝñïõò ôùí Áñ÷þí ðïõ åßíáé åðéöïñôéóµÝíåò µå ôçí ðñïóôáóßá µáò.
Ôï ßäéï ôï Óýíôáãµá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé óáöÝò ùò ðñïò ôï æÞôçµá ôçò
âßáò. Óôçí Áêñïôåëåýôéá ÄéÜôáîç áíáöÝñåé: «Ç ôÞñçóç ôïõ ÓõíôÜãµáôïò
åðáößåôáé óôïí ðáôñéùôéóµü ôùí ÅëëÞíùí, ðïõ äéêáéïýíôáé êáé õðï÷ñåïýíôáé
íá áíôéóôÝêïíôáé µå êÜèå µÝóï åíáíôßïí ïðïéïõäÞðïôå åðé÷åéñåß íá ôï êáôáëýóåé µå ôç âßá» (Üñèñï 120 §4). Äéêáéïýíôáé êáé õðï÷ñåïýíôáé íá áíôéóôÝêïíôáé µå êÜèå µÝóï! Åäþ ôï Óýíôáãµá ü÷é áðëþò åðéôñÝðåé áëëÜ êáé ðñïôåßíåé
ôç ÷ñÞóç âßáò óôïõò ðïëßôåò. Ðñïóï÷Þ üµùò: åíáíôßïí üðïéïõ åðé÷åéñÞóåé
íá ôï êáôáëýóåé µå ôç âßá. Åßíáé îåêÜèáñç ç äéÜôáîç. Ìç öáíôáóôåß êáíåßò
ðùò Ý÷åé óôï µõáëü ôïõ ï íïµïèÝôçò êÜðïéï äéá÷ùñéóµü ôùí åéäþí âßáò ðïõ
µðïñïýí íá áóêçèïýí. ÁíáöÝñåôáé µüíï óôçí ðåñßðôùóç âßáéçò êáôÜëõóçò
ôïõ ÓõíôÜãµáôïò êáé ôïõ êñÜôïõò, äçëáäÞ ü÷é µüíï ïõóéáóôéêÞò áëëÜ êáé
ôõðéêÞò êáé µå ôç âßá áíáôñïðÞò ôïõ. Óå ðüëåµï êáé óå ÷ïýíôá. Ìüíï åêåß
åðéôñÝðåé ôç âßáéç áíôßäñáóç. Åêåß üðïõ äåí ãßíïíôáé åêëïãÝò. Äéüôé µå ôéò
åêëïãÝò íïµéµïðïéåßôáé ôï ðïëéôéêü óýóôçµá êáé µïéñÜæåôáé ç åõèýíç.
[Áíïßãåé ÐáñÝíèåóç: ðåñß µïéñÜóµáôïò ôçò åõèýíçò
Ψέματα: οι Αργίτε̋ δεν μοιράζονται την ευθύνη. Απαλλάσσονται όλοι από
αυτήν. Διότι το πολιτικό μα̋ σύστημα, κι εμεί̋ όλοι μέσα σ’ αυτό, λειτουργεί
μέσα από μια διαθλασμένη λογική. Όπω̋ έχω υποστηρίξει, το μοίρασμα τη̋
ευθύνη̋ έχει ερμηνευτεί ω̋ μείωση τη̋ ευθύνη̋, η οποία γίνεται μέσα από
την απόδοση ευθυνών στου̋ άλλου̋. Έτσι, η χ ευθύνη κάποιου γίνεται χ/2
αν τη μοιραστεί με άλλον έναν, και χ/11.000.000 αν τη μοιραστεί με όλο τον
ελληνικό λαό. Κι έτσι, οι Έλληνε̋, πολίτε̋ και πολιτικοί, απολαμβάνουν ο
καθένα̋ για τον εαυτό του τη μη ευθύνη του̋, αφού μοιρασμένη σε τόσε̋
μονάδε̋ είναι απειροελάχιστη για τον καθέναν. Κι έτσι, οι Έλληνε̋, σαν του̋
Αργίτε̋ του Σαρτρ, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και
αφήνουν την Ελλάδα να βουλιάζει σαν ένα καράβι χωρί̋ καπετάνιο, το πόστο
του οποίου δεν θέλει ή δεν ξέρει ν’ αναλάβει κανεί̋. Μόνο οι ευθύνε̋, οι μύγε̋ των Αργιτών, πληθαίνουν συνεχώ̋, δημιουργώντα̋ μαύρο σύννεφο στην
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πορεία του καραβιού, αποκόβοντα̋ τη θέα προ̋ την ξέρα που βρίσκεται λίγο
πιο μπροστά. Αν δεν την έχει χτυπήσει ήδη.
→ Το ’πε κι ο Μητσοτάκη̋ τι̋ προάλλε̋: «Όλοι στο ίδιο πλοίο είμαστε, και
αν βουλιάξει όλοι θα πάμε μαζί του». Φτου, φτου!
Η παρερμηνεία λοιπόν περί μοιράσματο̋ τη̋ ευθύνη̋ έχει ω̋ αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει κανεί̋ την ευθύνη που του αναλογεί αφού… και
οι άλλοι έχουν ευθύνε̋! Κι επειδή αυτό βολεύει πολύ, παραμένει ω̋ ψέμα.
Αν δεν ήταν ψέμα όλο αυτό, τότε η πολιτεία μα̋ δεν θα ζούσε κάτω από ένα
σύννεφο από μύγε̋ που σκοτεινιάζουν τον ουρανό. Η ύπαρξή του̋ και μόνο
αποδεικνύει πω̋ οι ευθύνε̋ υπάρχουν. Δεν μειώνονται λόγω μοιράσματο̋.
Αντίθετα, η κάθε ευθύνη, όση αναλογεί στον καθένα ω̋ υπεύθυνο άτομο,
ω̋ μονάδα που συναποτελεί το σύνολο στον ίδιο ακριβώ̋ βαθμό με κάθε
άλλη ανθρώπινη μονάδα, παραμένει και αναμένει να αναληφθεί. Η ευθύνη
δεν είναι πίττα που μοιράζεται, που όσο περισσότεροι θα φάνε τόσο μικρότερα είναι τα κομμάτια που αναλογούν στον καθένα. Η ευθύνη είναι έννοια αυθύπαρκτη και αυτοτελή̋. έχει ποιοτικό και όχι ποσοτικό χαρακτήρα. Αν εγώ
έχω χ ευθύνη, κι έχει̋ κι εσύ χ ευθύνη, αυτή δεν γίνεται χ/2 αλλά παραμένει χ
στον καθένα μα̋. Παρομοίω̋, αν η ευθύνη μοιραστεί σε 11.000.000 Έλληνε̋,
παραμένει χ ευθύνη στον καθένα από τα 11 εκατομμύρια. Το χ βέβαια είναι
πλασματικό: είναι τόσο όσο αναλογεί στον καθένα με βάση τη θεσμική του
θέση και την αρμοδιότητά του. Όμω̋ το μοίρασμα με άλλου̋ απλώ̋ προσθέτει πολλέ̋ ευθύνε̋ μαζί. Êëåßíåé ç ÐáñÝíèåóç]
Ïé åêëïãÝò, ëïéðüí, íïµéµïðïéïýí ôï ðïëéôéêü óýóôçµá åðåéäÞ µïéñÜæïõí –äÞèåí– ôçí åõèýíç. Êé üëïé åßíáé åõ÷áñéóôçµÝíïé. åðåéäÞ íïµßæïõí üôé
áõôü ôï µïßñáóµá ôïõò áðáëëÜóóåé. ¼µùò óôçí ðñáãµáôéêüôçôá, äåí áðáëëÜóóåôáé êáíÝíáò. Êáé ãé’ áõôü åí ôÝëåé ôåßíù íá óõµöùíÞóù µå ôïí íïµïèÝôç ôïõ ÓõíôÜãµáôïò ðïõ åðéôñÝðåé êáé åðéôÜóóåé ôç âßá µüíï óå ðåñßðôùóç
âßáéçò êáôÜëõóçò. Äéüôé, üóï ç âßá ôçò åîïõóßáò äåí åßíáé ðñáãµáôéêÞ (ôüóï
ðñáãµáôéêÞ üóï óå µéá äéêôáôïñßá, áò ðïýµå), äåí Ý÷åé êáíåßò ôï äéêáßùµá íá
áíôéôÜîåé ðñáãµáôéêÞ âßá. Åðßóçò, ðáñÜ ôá èåóµéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ êùëýµáôá,
åöüóïí ôï ðïëéôéêü óýóôçµá áöÞíåé áêüµá êÜðïéåò, Ýóôù êáé åëÜ÷éóôåò, äéåîüäïõò åéñçíéêÞò áíôßóôáóçò, êáíåßò äåí Ý÷åé ôï äéêáßùµá íá áóêÞóåé âßá åÜí
äåí ôéò åîáíôëÞóåé. Ãéá ðïëëïýò ëüãïõò. ¼÷é ôüóï çèéêïýò (üóïí áöïñÜ êõñßùò ôç µáæéêÞ ðïëéôéêÞ âßá) üóï ãéá ëüãïõò áðïôåëåóµáôéêüôçôáò. ÌÜëéóôá,
÷Üñéí ôçò áðïôåëåóµáôéêüôçôáò, ç âßá äåí åßíáé åðéèõµçôÞ áíôßäñáóç áêüµç
êáé üôáí Ý÷åé êáíåßò ôï äéêáßùµá íá ôçí áóêÞóåé – äçëáäÞ, üôáí ôï ðïëéôéêü
óýóôçµá ðñïôÜóóåé êÜèå ëïãÞò âßá ðñïò ôïõò ðïëßôåò.

ÍÅËËÇ ØÁÑÑÏÕ - Ôáîßäé óôçí ÓáµïèñÜêç

473

ÁôïµéêÞ êáé µáæéêÞ âßá
Êáô’ áñ÷Þí åßíáé âÝâáéï ðùò, µéëþíôáò ãéá áíôÜñôéêï êáé ôñïµïêñáôßá, ãéá
åîïõóßá êáé óöåôåñéóµü, áíáöåñüµáóôå óå ðïëéôéêÞ âßá, äçëáäÞ âßá ùò µÝóï
äéåêäßêçóçò áð’ ôï ðïëéôéêü óýóôçµá ôùí áãáèþí ðïõ áõôü õðüó÷åôáé. Áò
ôç ÷ùñßóïõµå óå áôïµéêÞ êáé µáæéêÞ. ÁôïµéêÞ âßá èá ïíïµÜóïõµå ôç âßá ðïõ
áóêåßôáé áðü µåµïíùµÝíá Üôïµá Þ áêüµç êáé ïµÜäá áôüµùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ùò êëåéóôÞ ïñãÜíùóç. ÌáæéêÞ âßá èá ïíïµÜóïõµå ôç µáæéêÞ êéíçôïðïßçóç ðïëéôþí, åßôå åßíáé ïñãáíùµÝíïé åßôå ü÷é, ðïõ Ý÷ïõí óêïðü ôç óýãêñïõóç
µå ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá óå ðñáãµáôéêü åðßðåäï.
Ãéá ôçí áôïµéêÞ âßá èåùñþ ðùò äåí õðÜñ÷åé êáµßá çèéêÞ Þ Üëëç äéêáéïëïãßá ýðáñîçò. Óßãïõñá ü÷é óå µéá –Ýóôù êáé êáô’ åðßöáóç– äçµïêñáôßá.
Ïé ëüãïé åäþ åßíáé êáé çèéêïß êáé ðñáãµáôéêïß. Óå çèéêü åðßðåäï ôßèåôáé ôï
æÞôçµá, ðïéïò áðïöáóßæåé ãéá ôç äïëïöïíßá, ðáñáäåßãµáôïò ÷Üñéí, åíüò ðñïóþðïõ; ÄçëáäÞ, µå ðïéï äéêáßùµá áðïöáóßæåé êÜðïéïò, Þ êÜðïéïé, üôé ï ôÜäå
ðñÝðåé íá ðåèÜíåé; Êé áò õðïèÝóïõµå ðùò ï ôÜäå ðñÜãµáôé áîßæåé íá ðåèÜíåé.
Ðïéïò åßíáé áõôüò ðïõ ÷ñßæåé ôïí åáõôü ôïõ äÞµéï åí ïíüµáôé ôçò Äéêáéïóýíçò(;). Êáé ðïéïò ôïí åîïõóéïäüôçóå íá µéëÞóåé óôï üíïµá µéáò ïëüêëçñçò
êïéíùíßáò; Ìå ðïéï äéêáßùµá; Åêôüò êáé áí êéíåßôáé µå êñéôÞñéá áôïµéêÜ Þ ôçò
ïµÜäáò ôïõ. óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ðñüêåéôáé ãéá ðñïóùðéêÞ áíôåêäßêçóç.
Ç åðßêëçóç ôïõ êïéíïý êáëïý Þ ôçò ðïëéôéêÞò êáé êïéíùíéêÞò äéêáéïóýíçò
ãßíåôáé ãéá íá âñåé íïµéµïðïßçóç ãéá ôçí ðñÜîç ôïõ. Ìéá íïµéµïðïßçóç ðïõ
óôåñåßôáé áöïý êáíåßò äåí ôïí üñéóå äéêáóôÞ.
Ôï äåýôåñï çèéêü æÞôçµá, ðïõ åßíáé ôáõôü÷ñïíá ðñáêôéêü, åßíáé üôé áõôÞ
ç äñÜóç åßíáé êñõöÞ. Ùò êñõöÞ äçµéïõñãåß ðïëëÜ åñùôçµáôéêÜ. Åµåßò ïé Üëëïé,
ïé ðïëßôåò óôï üíïµá ôùí ïðïßùí áðïäßäåé äéêáéïóýíç, äåí îÝñïõµå ðïéïò
åßíáé. Áõôü óçµáßíåé ðùò ç äñÜóç ôïõ åßíáé êáô’ áñ÷Þí áíôéäçµïêñáôéêÞ – ùò
áäéáöáíÞò. Êáé ùò áíôéäçµïêñáôéêÞ äåí Ý÷åé ôï äéêáßùµá íá ðñïáóðßóåé ôçí
ïðïéáäÞðïôå äçµïêñáôßá. Ï óêïðüò äåí áãéÜæåé ôá µÝóá – êáôÜ êáíüíá9. Êáé
óßãïõñá äåí µðïñåß íá ÷ñçóéµïðïéåß êáíåßò ôá µÝóá ðïõ êáôáêñßíåé. Ãéá íá
µçí êáôáíôÞóåé ç áíôßäñáóç ßäéá µå ôç äñÜóç ðïõ ôçí ðñïêÜëåóå. Åðßóçò,
êé áõôü åßíáé ôï ðñáêôéêü ðñüâëçµá, áí äåí îÝñïõµå ðïéïò âñßóêåôáé ðßóù
áðü µéá äñÜóç, ôüôå µðïñåß íá åßíáé ï ïðïéïóäÞðïôå. Ïé óêïðïß ôïõ íá åßíáé
ðñïâïêáôüñéêïé. Ç ðñïâïêÜôóéá åßíáé ðÜíôá ôï µåãÜëï ðñüâëçµá ôïõ êÜèå
ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò. Åéäéêüôåñá äå ôçò äçµïêñáôßáò.
9. Ùò êáíüíáò Ý÷åé âÝâáéá êáé åîáéñÝóåéò. Ãéá ðáñÜäåéãµá, óå óõãêåêñéµÝíåò ðåñéðôþóåéò
êáé ãéá áõóôçñÜ ïñéóµÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçµá ßóùò íá µðïñåß íá åðéëåãåß Ýíá áµöéëåãüµåíï µÝóï åðßôåõîçò ôïõ óêïðïý, áëëÜ ðÜíôá µå óõãêåêñéµÝíá üñéá. Ç ðáñÜôáóç ôïõ
÷ñïíéêïý ïñßïõ èá ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá áíôéµåôùðßæåôáé µå Ýíôïíï óêåðôéêéóµü.
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ÔÝëïò, êáé óå êáèáñÜ ðñáêôéêü åðßðåäï, ç ÷ñÞóç âßáò áðü µåµïíùµÝíåò/á ïµÜäåò/Üôïµá åßíáé áíáðïôåëåóµáôéêÞ ùò ðñïò ôïõò óôü÷ïõò ôçò
–áõôïýò ðïõ äéáôåßíåôáé üôé åîõðçñåôåß– êáé, åðéðëÝïí, åðéöÝñåé ôá áíôßèåôá
áðïôåëÝóµáôá áðü áõôÜ ðïõ åðéäéþêåé. Åßíáé áíáðïôåëåóµáôéêÞ åðåéäÞ âÜëåé
êáôÜ ðñïóþðùí êáé ü÷é ëåéôïõñãßáò Þ èåóµþí, ôá ïðïßá µðïñåß åýêïëá íá
áíôéêáôáóôáèïýí áðü Üëëá ðñüóùðá. Áõôü äåí óçµáßíåé ðùò ôï êÜèå óõãêåêñéµÝíï Üôïµï äåí öÝñåé ôçí åõèýíç ôçò èÝóçò êáé ôïõ ëåéôïõñãÞµáôïò ðïõ
Ý÷åé áíáëÜâåé. Óçµáßíåé üµùò üôé ç ëýóç ôïý íá âãåé áðü ôç µÝóç ï óõãêåêñéµÝíïò Üíèñùðïò äåí Ý÷åé áðïôÝëåóµá åöüóïí ç ëåéôïõñãßá èá óõíå÷éóôåß
áðü Üëëá ðñüóùðá. Ï åêöïâéóµüò ôïõò äåí åßíáé áñêåôüò ãéá íá óôáµáôÞóåé
ç ðïëéôéêÞ åîïõóßá íá ëåéôïõñãåß µå ôïí ôñüðï ðïõ ïé ßäéïé ïé áóêïýíôåò áôïµéêÞ âßá åðéäéþêïõí íá óôáµáôÞóåé10. Ðñïóï÷Þ üµùò. Äåí ðñÝðåé íá ðÝöôåé
êáíåßò óôçí ðáãßäá êáé íá åíáíôéþíåôáé óå èåóµïýò ðïõ äåí öôáßíå óå ôßðïôá
åðåéäÞ ôï óýóôçµá äåí áöÞíåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé áðü óõãêåêñéµÝíá Üôïµá
[ïñéóµÝíïõò, áëëÜ êáé ôüóïõò ðïëëïýò üóï ï ëáüò ôïõ… ¢ñãïõò]. ÄçëáäÞ,
äåí ðñÝðåé íá ðÝöôåé êáíåßò óôçí ðáãßäá êáôáäßêçò ôùí èåóµþí (åêëïãþí,
áðïíïµÞò äéêáéïóýíçò, äçµïóéïãñáößáò ê.ëð.) üôáí äåí áöÞíïíôáé áðü ïñéóµÝíïõò íá ëåéôïõñãÞóïõí. Äéüôé ïé èåóµïß áõôïß Ý÷ïõí ôåèåß åîáñ÷Þò ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôùí áôüµùí µÝóù ôçò ïñãáíùµÝíçò êïéíùíéêÞò óõíýðáñîçò. Óõíåðþò, ïé èåóµïß ðïõ åßíáé áðáñáßôçôïé êáé åðéèõµçôïß ðñÝðåé íá ôõã÷Üíïõí
ðñïÜóðéóçò åíÜíôéá óå üóïõò ôïõò óöåôåñßæïíôáé.
Ôáõôü÷ñïíá, êáé áõôü åßíáé ôï ðéï óçµáíôéêü, åðåéäÞ ôï ðïëéôéêü óýóôçµá åßíáé ðéï ïñãáíùµÝíï óôéò ÜµõíÝò ôïõ, åßíáé âÝâáéï ðùò ç áôïµéêÞ
âßá èá ÷ñçóéµïðïéçèåß ùò ðñüó÷çµá ãéá íá äéêáéïëïãçèïýí áõóôçñüôåñá
êáé áõôáñ÷éêüôåñá µÝôñá åëÝã÷ïõ êáé ðñïëçðôéêÞò êáôáóôïëÞò. Ïé åëåõèåñßåò ðÜíôá èßãïíôáé µå ôçí ðñþôç åõêáéñßá, êáé ç áôïµéêÞ âßá åßíáé ç êáëýôåñç ðñüöáóç ðïõ ðåñéµÝíåé Ýíá óýóôçµá áõèáéñåóßáò ãéá íá åðåêôåßíåé ôéò
åîïõóßåò ôïõ. Êáé üôáí ëÝù ðùò ðåñéµÝíåé êõñéïëåêôþ: ç ðáñáµéêñÞ ðïëéôéêÞ
áíôßóôáóç ðïõ µðïñåß íá ÷ñçóéµïðïéçèåß ùò Üëëïèé ãéá ôç ëÞøç áíôéäçµïêñáôéêþí µÝôñùí, ãéá ôçí ðåñéóôïëÞ ôùí åëåõèåñéþí êáé ôçí êáôáðÜôçóç ôùí
áôïµéêþí, êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéêþí äéêáéùµÜôùí, ÷ñçóéµïðïéåßôáé áµÝóùò êáé
óôï Ýðáêñïí.
Ôá ðñüóöáôá ðáñáäåßãµáôá åßíáé õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ. ç åµðåéñßá ôùí
ôåëåõôáßùí 15 åôþí ôï åðáëçèåýåé. Ôï æÞôçµá åßíáé üôé, üôáí äçµéïõñãåßôáé
Ýíá äßðïëï, áõôü ëåéôïõñãåß óõµðëçñùµáôéêÜ, ÷ùñßò üµùò íá áëëïéþíåôáé
ç âáóéêÞ ëïãéêÞ. ¸ôóé, óôï äßðïëï Ç.Ð.Á.-Áë ÊÜéíôá, Åëëçíéêü ÊñÜôïò-17Í,

10. Ç ôáéíßá ôïõ Êþóôá ÃáâñÜ, ÊáôÜóôáóç Ðïëéïñêßáò, êáé åéäéêÜ ôï ôÝëïò ôçò, åßíáé
åíäåéêôéêÞ áõôïý.
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Âñåôáíßá-IRA ê.ï.ê., ôá Üêñá ôùí ðüëùí ëåéôïõñãïýí µå ôéò ßäéåò µåèüäïõò,
ôçñïõµÝíùí ôùí áíáëïãéþí. Êáé ç µÝèïäïò ôùí µåí åíéó÷ýåé áõôÞ ôùí äå. Êáé
ïýôù êáèåîÞò. Ôï äå üöåëïò åßíáé ðÜíôá ðñïò ôç µåñéÜ ôïõ éó÷õñïý ðüëïõ
ôïõ äéðüëïõ. Êáé óôñÝöåôáé êáôÜ, ü÷é ôïõ Üëëïõ ðüëïõ áëëÜ, ôùí ðïëéôþí!
Áò ðåñÜóïõµå óôï èÝµá ôçò µáæéêÞò âßáò, ðïõ åßíáé ßóùò ôï ðéï åíäéáöÝñïí áðü ðïëéôéêÞ Üðïøç. Ôç µáæéêÞ âßá äåí ôçí êáôáäéêÜæù áðü çèéêÞò
Üðïøçò. ÓõíïëéêÜ, üµùò, ôçí áðïññßðôù ùò áíáðïôåëåóµáôéêÞ üôáí ÷ñçóéµïðïéåßôáé ùò µÝóï áíôßóôáóçò. Áò åîçãÞóù áíáëõôéêÜ ôé åííïþ, äéåõêñéíßæïíôáò üôé èá åîåôÜóïõµå ôçí ðåñßðôùóç µáæéêÞò âßáò ðïõ áóêåßôáé åíôüò
ôïõ õðÜñ÷ïíôïò ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò, êáé ïðùóäÞðïôå ü÷é ôçí Ýíïðëç âßá
ðïõ ðñïôåßíåôáé ùò Üµõíá óå ðåñßðôùóç îÝíçò åéóâïëÞò Þ ôçí ïðïéáäÞðïôå
áíôßóôáóç óå åðßèåóç: óå áõôÞ ôçí ôåëåõôáßá åßíáé äåäïµÝíï ðùò ï ëáüò Ý÷åé
ôï äéêáßùµá –êáé ôçí õðï÷ñÝùóç, üðùò ëÝåé êáé ôï Óýíôáãµá– íá áíôéôá÷èåß
µå êÜèå µÝóï êáé ôñüðï. ¢µõíá.
Ùò µáæéêÞ âßá åííïïýµå ôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò µåãÜëïò áñéèµüò ðïëéôþí (áñéèµçôéêÜ µåãÜëïò êáé ü÷é ðïóïóôéáßá), åßôå åðéäéþêåé ôç óýãêñïõóç µå ôéò ïµÜäåò êáôáóôïëÞò ôïõ êñÜôïõò, åßôå åðéëÝãåé íá áµõíèåß
áðÝíáíôé óå åðßèåóç ðïõ äÝ÷åôáé áðü áõôÝò, ü÷é µå öõãÞ-ïðéóèï÷þñçóç
áëëÜ µå äéåêäßêçóç ôïõ æùôéêïý ÷þñïõ ôïõ. Ç åðéëïãÞ áõôÞ åíÝ÷åé çèéêÞ
íïµéµïðïßçóç áêñéâþò åðåéäÞ åßíáé µáæéêÞ. ¼÷é üµùò ëüãù ôïõ áñéèµïý êáèáõôïý ôùí ðïëéôþí. äåí µðáßíåé êÜðïéá ëïãéêÞ ðëåéïøçößáò åäþ. Ç ëïãéêÞ
åßíáé äéôôÞ. Ðñþôïí, üôé äåí áðïöáóßæïõí êÜðïéåò ëßãåò êáé µåµïíùµÝíåò
ïµÜäåò íá äñÜóïõí óôï üíïµá üëùí, áëëÜ óçµáíôéêüò áñéèµüò ðïëéôþí íá
äñÜóïõí óôï üíïµÜ ôïõò. Äåýôåñïí, êáé óçµáíôéêüôåñï, åðåéäÞ ãéá íá öôÜóïõí ðïëßôåò óôï óçµåßï µáæéêÜ, êáé ÷ùñßò Üíùèåí êáèïäÞãçóç êáé ïñãÜíùóç, íá åðéëÝîïõí ôç âßáéç Üµõíá Þ/êáé äéåêäßêçóç, åßíáé åµðåéñéêÜ âÝâáéï ðùò
ïé óõíèÞêåò ðïõ ôïõò ïäÞãçóáí óå áõôü ôïõò äßíïõí êÜèå çèéêÞ äéêáéïëïãßá
êáé íïµéµïðïßçóç ôçò ðñÜîçò ôïõò. Ç åíáíôßùóç óôï ßäéï ôï êñÜôïò, êáé ôï
ðáñá-êñÜôïò, êáé ç âßáéç áíôéðáñÜèåóç µå ôá µÝóá êáôáóôïëÞò ôïõ äåí Ý÷åé
Ýñèåé ðïôÝ áâßáóôá µÝóá óôçí éóôïñßá ôùí ëáúêþí êéíçµÜôùí êáé åßíáé µéá
«åðéëïãÞ» ðïõ äýóêïëá ïé ðïëßôåò ðñáãµáôïðïéïýí. Áõôü äéüôé ïé ðïëßôåò
óôçí ðñáãµáôéêüôçôá äåí åðéèõµïýí ôç (âßáéç) êáôÜëõóç ôïõ êñÜôïõò êáé
ðñïôéµïýí ôçí êïéíùíéêÞ åéñÞíç. Êáé áõôÞ ç äéáðßóôùóç åßíáé åíèáññõíôéêÞ
êáé áéóéüäïîç ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ ðïëéôéêïý µáò ðïëéôéóµïý.
¼ëá ó÷åäüí ôá åµðåéñéêÜ äåäïµÝíá ðïõ Ý÷ïõµå óôç äéÜèåóÞ µáò äåß÷íïõí áêñéâþò áõôü: üôé ïé ëáïß Ý÷ïõí óõãêñïõóôåß µå ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá
üôáí áõôÞ Ý÷åé óöåôåñéóôåß ôç äýíáµÞ ôçò, üôáí Ý÷åé êáôáðéÝóåé óõóôçµáôéêÜ
êáé óõíå÷üµåíá ôïõò ðïëßôåò, üôáí áíáóôÝëëåé ôéò åëåõèåñßåò ôïõò. Êáé ðÜíôá
ç åîïõóßá ðñïóðáèåß íá áðáîéþóåé ôïõò åîåãåñµÝíïõò µå ÷áñáêôçñéóµïýò
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êáé óõêïöáíôßåò óõóôçµáôéêÜ êáôáóêåõáóµÝíåò11. ÌÜëéóôá, ïé óõêïöáíôßåò
áðåõèýíïíôáé óôïõò áäáåßò êáé ôïõò öïâéóµÝíïõò, óå áõôïýò ðïõ äåí óõµµåôÝ÷ïõí, êáé ü÷é óôïõò åîåãåñµÝíïõò. Ôï ßäéï óõµâáßíåé êáé üôáí ïµÜäåò
(åñãáæïµÝíùí óõíÞèùò) åíáíôéþíïíôáé óå óõãêåêñéµÝíá êõâåñíçôéêÜ µÝôñá
– áí êáé åêåß óðáíßùò åðéëÝãåôáé ç âßá ùò µÝóï äéåêäßêçóçò, áëëÜ ðñïêýðôåé
µüíï ùò Üµõíá óå âßáéç åðßèåóç ðïõ åîáðïëýåôáé áðü ôïõò êñáôéêïýò µç÷áíéóµïýò êáôáóôïëÞò.
Ãé’ áõôïýò ôïõò ëüãïõò ç µáæéêÞ ðïëéôéêÞ âßá äåí åßíáé çèéêÜ êáôáäéêáóôÝá ïýôå óôåñåßôáé ïõóéáóôéêÞò ðïëéôéêÞò íïµéµïðïßçóçò. Áí êÜðïéïé Ýíéùóáí µðñïóôÜ óôï êÜøéµï ôïõ ðíåýµïíá ôùí ßäéùí êáé ôùí ðáéäéþí ôïõò êáé
óôç ÷õäáéüôçôá êáé ôçí áíåêäïôïëïãßá ðïõ áêïëïýèçóå áðü ôçí êõâÝñíçóç
ôçò ÷þñáò ôçí åðéèõµßá íá «êÜøïõí ôç ÂïõëÞ», ç åðéèõµßá áõôÞ Ý÷åé çèéêÞ
íïµéµïðïßçóç. Ùò áíôßäñáóç, áí ðñáãµáôïðïéïýíôáí, èá ôýã÷áíå ôçò óéùðçëÞò áðïäï÷Þò êáé åõ÷áñßóôçóçò µåãÜëçò µåñßäáò ôùí ðïëéôþí, êáé áõôü ôçò
ðñïóäßäåé µéá óõµâïëéêÞ áîßá. ÁíåîáñôÞôïõ ôçò áðïôåëåóµáôéêüôçôÜò ôçò,
ðïõ åßíáé µÜëëïí áµößâïëç. ¼µùò, åðåéäÞ ðáñáµÝíåé âßá, åßíáé ðñïöáíÝò üôé
äåí èá åßíáé ÷ùñßò ðñïâëÞµáôá. Ãéá ðáñÜäåéãµá, ðáñüµïéïõ ôýðïõ éêáíïðïßçóç Ýíéùóáí áñêåôïß, áëëÜ äåí ïµïëüãçóå êáíåßò äçµüóéá, üôáí Ýãéíå
ç åðßèåóç ôçò 11 Óåðôåµâñßïõ 2001 óôéò Ç.Ð.Á. Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ç
áõèáéñåóßá êáé ç âßá åê µÝñïõò ôçò ðïëéôåßáò (ôùí Ç.Ð.Á. åí ðñïêåéµÝíù)
Ý÷åé äçµéïõñãÞóåé ïñãÞ óôïõò ðïëßôåò (ôïõ êüóµïõ), µå áðïôÝëåóµá åßôå íá
éêáíïðïéïýíôáé çèéêÜ áðü ðñÜîåéò ðïõ êáíïíéêÜ èá áðïäïêßµáæáí, åßôå íá
áµöéôáëáíôåýïíôáé áíÜµåóá óôçí åõ÷áñßóôçóç («åðéôÝëïõò ÷ôõðÞèçêáí êáé
ïé Ç.Ð.Á.») êáé óôïí áðïôñïðéáóµü («ôüóïé Üíèñùðïé íåêñïß»). ¼µùò, åêåß
äåí åðñüêåéôï ãéá µáæéêÞ âßá ðïëéôþí åíáíôßïí ôïõ êñÜôïõò, áëëÜ ãéá áôïµéêÞ
âßá µéáò êëåéóôÞò ôñïµïêñáôéêÞò ïµÜäáò ðïõ Ýâáëå åíáíôßïí ðïëéôþí, µåôáîý
Üëëùí, µå áðïôÝëåóµá íá µçí îÝñïõµå(;) áêñéâþò ðïéïò óô’ áëÞèåéá êñýâåôáé
áðü ðßóù êáé ãéáôß. Êáé ãé’ áõôü ôï áíáöÝñù! ¼ôáí Ýíá ðïëßôåõµá öôÜíåé óå
áõôü ôï óçµåßï, ôá ðñÜãµáôá åßíáé éäéáéôÝñùò åðéêßíäõíá ãéá üëïõò åðåéäÞ
µå áõôüí ôïí ôñüðï íïµéµïðïéåßôáé êáé ç ôñïµïêñáôéêÞ âßá, áöïý ôá üñéá
ãßíïíôáé äõóäéÜêñéôá.
Íá åðáíÝëèïõµå üµùò óôç µáæéêÞ âßá. Ç ïðïßá, áí êáé ü÷é çèéêþò êáôáäéêáóôÝá, åßíáé ðñáêôéêþò áíåðéèýµçôç. Óôçí ðïëéôéêÞ, ðÝñá áðü ôá æçôÞµáôá

11. ÓõíÞèùò, óõêïöáíôïýíôáé ùò «ôñïµïêñÜôåò» êáé «áíáñ÷éêïß». Ôé åéñùíåßá! Êáé ç
÷ïýíôá óôçí ÅëëÜäá Ýôóé áðïêáëïýóå ôïõò åîåãåñµÝíïõò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ. Êáé ç
T.V.X. ôïõò ðïëßôåò óôç ×áëêéäéêÞ. Êáé ïé…
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çèéêÞò êáé äåïíôïëïãßáò, ðñÝðåé íá åîåôÜæïõµå ôéò åðéëïãÝò µáò óôç âÜóç
ôçò áðïôåëåóµáôéêüôçôáò. Áí µéá ðñÜîç äåí öÝñåé ôï åðéèõµçôü áðïôÝëåóµá, äåí åßíáé åðéèõµçôÞ êáé ç ßäéá. Ç ñåáëéóôéêÞ áðïôßµçóç ôçò áðïôåëåóµáôéêüôçôáò åßíáé, êáôÜ ôç ãíþµç µïõ, ç ðéï óôÝñåç âÜóç åðéëïãÞò ôùí ôñüðùí
äñÜóçò êáé áíôßäñáóçò – êáé æùÞò ãåíéêüôåñá. Ç âßá, ùò åðéëïãÞ äéåêäßêçóçò,
áíôåíäåßêíõôáé ùò µÝóï åðßôåõîçò ôïõ óêïðïý ðïõ Ý÷åé èÝóåé. Áõôü éó÷ýåé
åßôå èåùñÞóïõµå ùò óêïðü ôç µç êáôáðßåóç, åßôå èåùñÞóïõµå ùò óêïðü
ôçí åðßôåõîç ôùí áñ÷þí ðïõ ôÝèçêáí óå ðñïçãïýµåíï óçµåßï áõôïý ôïõ…
ôáîéäéïý: ôçí Åëåõèåñßá, ôçí Éóüôçôá, ôç Äéêáéïóýíç…
Ï ðñþôïò ëüãïò ðïõ êáèéóôÜ ôç µáæéêÞ âßá áíáðïôåëåóµáôéêÞ åßíáé
üôé óõíÞèùò äåí Ý÷åé óáöåßò óôü÷ïõò. ÅéäéêÜ óôéò ðåñéðôþóåéò áõèüñµçôùí
åîåãÝñóåùí, ç êáôåýèõíóç åßíáé ôüóï áóáöÞò ðïõ, áí êáé óõãêåêñéµåíïðïéåßôáé óôï üíïµá êÜðïéùí áñ÷þí, ðñïöáíþò äåí µðïñåß íá ïñéóôåß. ÓõíÝðåéá
ôïýôïõ, ç µáæéêÞ âßá åßíáé åýêïëá ÷åéñáãùãÞóéµç.
Êáé áõôüò åßíáé ï äåýôåñïò ëüãïò áíáðïôåëåóµáôéêüôçôáò: ôï «êáðÝëùµá» Þ êáé óõêïöÜíôçóç ôçò áõèüñµçôçò åîÝãåñóçò áðü ïµÜäåò Þ Üôïµá
µå äéêïýò ôïõò óôü÷ïõò. Êáé, áêüµç êáé áí ïé äéêïß ôïõò óôü÷ïé äåí åßíáé
äéáöïñåôéêïß áðü ôá åíäéáöÝñïíôá ôçò µÜæáò, åßíáé ó÷åäüí âÝâáéï üôé èá
áõôïíïµçèïýí óôçí ðïñåßá µÝóá áðü ôçí ôõ÷üí áíÜëçøç ôçò åîïõóßáò áðü
áõôïýò ôïõò ßäéïõò. Ç åîïõóßá Ý÷åé ùò åããåíÝò ÷áñáêôçñéóôéêü ôç äéáöèïñÜ
êáé ôçí ôÜóç äéáéþíéóÞò ôçò, íá µçí ôï îå÷íÜµå [Ðñïöáíþò ç ýðáñîç åîáéñÝóåùí äåí µáò áöïñÜ, áöïý äåí ðáñÝ÷åé êáµßá åããýçóç]. Óõíåðþò, áõôïß ðïõ
èá áíáëÜâïõí íá åêðñïóùðÞóïõí ôá ëáúêÜ áéôÞµáôá åßíáé ó÷åäüí âÝâáéï
ðùò, óå êÜðïéï óçµåßï ôçò ðïñåßáò, èá åõíïÞóïõí ôïõò åáõôïýò ôïõò åêµåôáëëåõüµåíïé ôç äýíáµç ôïõ µáæéêïý êéíÞµáôïò. ¹ áêüµá ÷åéñüôåñá: üðùò
Ýãéíå óôï ÉñÜí12.
Ôñßôïí, ôá Üôïµá êáé ïé ïµÜäåò ðïõ Ý÷ïõí áíåëé÷èåß µÝóá áðü µéá âßáéç äéáäéêáóßá Ý÷ïõí áõîçµÝíåò ðéèáíüôçôåò íá åíåñãÞóïõí µå âßáéï ôñüðï
áöïý åðéôåõ÷èïýí ïé üðïéïé óôü÷ïé ôïõ êéíÞµáôïò. Áõôü óçµáßíåé ðùò ïé
óôü÷ïé ôïõò èá áõôïáíáéñåèïýí. Áõôü áöïñÜ ôçí ðñüôáóç ôçò âßáò ùò µÝóï
äéåêäßêçóçò êáé ü÷é ôçò âßáò ðïõ ðñïêýðôåé ùò Üµõíá óå µéá åðßèåóç ôùí êáôáóôáëôéêþí µç÷áíéóµþí, µéáò êáé ôï äéêáßùµá óôçí Üµõíá åßíáé áíáöáßñåôï.
12. Óôï ÉñÜí, ç ëáúêÞ åîÝãåñóç åíáíôßùí ôïõ áµåñéêáíüöéëïõ äéêôÜôïñá ôï 1979 áíôß
íá öÝñåé ôçí åëåõèåñßá óôïõò Éñáíïýò, êáôÝëçîå óå µéá èñçóêåõôéêÞ åîïõóßá. Ç
ïðïßá, ôé ðáñÜîåíï(!) åßíáé ðéï óõíôçñçôéêÞ êáé êáôáðéåóôéêÞ áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç
ðïëéôéêÞ äéêôáôïñßá. Ï áãéáôïëÜ÷ ×ïµåúíß (ôï áãéáôïëÜ÷ åßíáé èñçóêåõôéêüò ôßôëïò
éåñïóýíçò) Þñèå áð’ ôç Ãáëëßá üðïõ æïýóå åîüñéóôïò, êáé õöÜñðáîå ôçí åîïõóßá
ðñïâÜëëïíôáò ôçí åîÝãåñóç ùò ÉóëáµéêÞ ÅðáíÜóôáóç. Ïé êïµµïõíéóôÝò, ðïõ åðß
äéêôáôïñßáò äéþêïíôáí êáé åîåãÝñèçêáí êáé áõôïß, îáíáâñÝèçêáí äéùêüµåíïé. Ôï
«íÝï» êáèåóôþò åöÜñµïóå åî áñ÷Þò âßá êáé åêöïâéóµü.
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¼ôáí, üµùò, ðñïôåßíåôáé ç âßá ùò µÝóï äñÜóçò, ïé óôáôéóôéêÝò ðéèáíüôçôåò
áíÜäåéîçò µéáò âßáéçò ðñïóùðéêüôçôáò, Þ âßáéïõ êéíÞµáôïò åßíáé áõîçµÝíåò.
Êé áõôü èÝëåé ðñïóï÷Þ. ÁíôéèÝôùò, ç åéñçíéêÞ äéåêäßêçóç, ôï µïíôÝëï äñÜóçò ôïõ ÃêÜíôé ãéá ðáñÜäåéãµá, åíÝ÷åé µåãáëýôåñç åóùôåñéêÞ óõíï÷Þ, çñåµßá
êáé äéïñáôéêüôçôá. Êáé åßíáé áõôü ðïõ ðéï äýóêïëá áð’ üëá ãßíåôáé áíôéêåßµåíï åêµåôÜëëåõóçò êáé éäéïðïßçóçò. ÌÜëéóôá, áí ðáñáôçñÞóïõµå ôá äéÜöïñá
éóôïñéêÜ ðáñáäåßãµáôá èá äéáðéóôþóïõµå üôé: á) ïé áíôéäñþíôåò ùò óõíåéäçôïß åéñçíéóôÝò Ý÷ïõí èåùñçèåß éäéáéôÝñùò åðéêßíäõíïé áðü ôçí åîïõóßá, ðïõ
Ý÷åé µåôÜ öñïíôßóåé íá ôïõò âãÜëåé áð’ ôç µÝóç µå êÜèå ôñüðï (óõíÞèùò
äïëïöïíþíôáò ôïõò). êáé â) ïé áíôéäñþíôåò µå âßá (Þ ðñïôåßíïíôáò ôç âßá)
ðáñáµÝíïõí ãéá êáéñü óôï ðñïóêÞíéï êáé, óõ÷íÜ, åßíáé ðñþçí óýµµá÷ïé ôùí
åîïõóéáóôþí ðïõ áíôéóôñáôåýïíôáé! Áõôü áðü µüíï ôïõ µáò ëÝåé Ýíá ðñÜãµá: üôé ç óõíåéäçôÞ äñÜóç ðïõ åîáíôëåß üëá ôá åéñçíéêÜ ðåñéèþñéá ðïõ ôçò
äßíïíôáé åßíáé ðéï åðéêßíäõíç ãéá ôçí åîïõóßá. Óõíåðþò, ðéï áðïôåëåóµáôéêÞ.
¼ðùò ãßíåôáé êáôáíïçôü, ç âßá, áêüµç êáé ùò áíôßäñáóç, åíÝ÷åé ðïëëÜ
ðñïâëÞµáôá óôçí ðñÜîç ðïõ µÜëëïí ôçí áêõñþíïõí ùò åðéëïãÞ. Ç âßá
ãåííÜ âßá. áò µçí ôï îå÷íÜµå. Áðü ôçí Üëëç, ç óõíåéäçôüôçôá ôçò äñÜóçò
åßíáé ôï êëåéäß óå êÜèå ðåñßðôùóç êïéíùíéêÞò áíôßóôáóçò. Äéüôé áí ëåßðåé ç
óõíåéäçôïðïßçóç áðü ôç µÜæá ðïõ èá åðéäéþîåé ôçí áëëáãÞ, áõôü ðïõ èá
åðéôý÷åé åßíáé áðëþò ç åíáëëáãÞ ôçò åîïõóßáò. Ðïõ óôçí áñ÷Þ µðïñåß íá
åßíáé êáëÞ. ÁëëÜ µåôÜ èá åðáíáëçöèïýí ôá ãíùóôÜ… Êáé ïýôù êáèåîÞò. Ç
ïðïéáäÞðïôå áëëáãÞ óôçñßæåôáé èåóµéêÜ óå êÜðïéïõò åêðñïóþðïõò Ý÷åé
åëÜ÷éóôç çèéêÞ êáé ðïëéôéêÞ áîßá áí äåí óõíïäåýåôáé áðü µáæéêÞ óõíåéäçôüôçôá. Óõíåéäçôïðïßçóç. Áéþíåò ôþñá üëïé ïé ðñùôïðüñïé ðïëéôéêïß öéëüóïöïé áõôü ëÝíå. ÁõôÞ åßíáé ç áðÜíôçóç. ¼÷é µüíï åðåéäÞ ç íÝá çãåóßá
µðïñåß íá äéáöèáñåß. ÁëëÜ åðåéäÞ, êáé ôï áíôßèåôï íá ãßíåé, ôï áðïôÝëåóµá
èá åßíáé ôï ßäéï. Ôé åííïþ;
Áò õðïèÝóïõµå ðùò ðñÜãµáôé áíáëáµâÜíåé ôçí åîïõóßá Ýíáò ðåöùôéóµÝíïò çãÝôçò (Þ µéá ïµÜäá áíèñþðùí), ðïõ Ý÷åé ôç äéÜèåóç êáé ôçí åîõðíÜäá
êáé, ðÜíù áð’ üëá, ôçí åóùôåñéêÞ åëåõèåñßá, íá ôçñÞóåé ôéò äåóµåýóåéò ôïõ
êáé íá ïäçãÞóåé ôç ÷þñá ôïõ ðñïò µéá èåôéêÞ êáôåýèõíóç. Áò õðïèÝóïõµå,
äçëáäÞ, ðùò ðÝöôïõµå ðÜíù óôçí åîáßñåóç. Åäþ ç êáôåýèõíóç ôùí ãåãïíüôùí Ý÷åé ó÷åäüí íïµïôåëåéáêü ÷áñáêôÞñá (ðáñüëï ðïõ äåí µïõ áñÝóåé íá
µéëÜù ãéá íïµïôÝëåéåò óôéò ðïëéôéêÝò åðéóôÞµåò). ÄçëáäÞ, ï çãÝôçò áõôüò
èá äïëïöïíçèåß! ¼óï ðéï óõíåðÞò äçµïêñÜôçò åßíáé, ôüóï ðéï âÝâáéç êáé
ãñÞãïñç åßíáé ç öõóéêÞ ôïõ åîüíôùóç, Þ ç áðüðåéñÜ ôçò åí ðÜóç ðåñéðôþóåé.
Êáé µåôÜ ôé; Áí ï ëáüò äåí Ý÷åé áðïêôÞóåé óõíåßäçóç ôùí åðéèõµéþí ôïõ…
Ôçò êáôåýèõíóçò ðïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåé, êáèþò êáé äéÜèåóç äñÜóçò
áíåîÜñôçôá áðü ôçí ýðáñîç çãåóßáò… Ôüôå, üôáí ï çãÝôçò åêëåßøåé, ôé èá
êÜíïõí; Ïé ðïëßôåò èá âñåèïýí óå µéá óðáóµùäéêÞ áðüãíùóç. ×áµÝíïé. Äé-
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üôé ï áñ÷çãüò ôïýò Ýäéíå íüçµá. Êáé ôüôå, öïâïý ôïõò åðßäïîïõò «ôóïðÜíçäåò» ðïõ ðåñéµÝíïõí óôç ãùíßá – êáé åßíáé ðïëëïß!
[Áíïßãåé ÐáñÝíèåóç: ðåñß ðïëéôéêþí äïëïöïíéþí
Δεν είναι λίγε̋ οι περιπτώσει̋ πολιτικών ηγετών-μεταρρυθμιστών που έχουν
δολοφονηθεί: ο Ιωάννη̋ Καποδίστρια̋ (1831) που εναντιώθηκε στι̋ πανίσχυρε̋ φατρίε̋, ο Τζων Κένεντυ (1963) που εναντιώθηκε στον πόλεμο του
Βιετνάμ, ο Γιτζάκ Ραμπίν (1995) που επέφερε την πρώτη συμφωνία ειρήνευση̋ ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, οι μεταρρυθμιστέ̋ Ίντιρα Γκάντι (1984) και Ούλωφ Πάλμε (1986)… Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε
εδώ ότι οι πολιτικέ̋ δολοφονίε̋ ή απόπειρέ̋ του̋ δεν είναι κάτι ασυνήθιστο
και δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την «προοδευτικότητα» ή μη του ηγέτη. Επειδή στην πολιτική υπάρχουν πολλά και αντικρουόμενα συμφέροντα,
έχουν σημειωθεί πολιτικέ̋ δολοφονίε̋ ή απόπειρε̋ με διάφορα κριτήρια, και
συχνά εθνικιστικά. Έτσι, δολοφονήθηκε ο αρχηγό̋ τη̋ Χαμά̋, Αμπντεζαζίζ
αλ Ραντίσι (2004), ο Ολλανδό̋ ακροδεξιό̋ ηγέτη̋ Πιμ Φόρτγουιν (2002), ο
ισπανό̋ σοσιαλιστή̋ Ησαΐα̋ Καράσκο στη χώρα των Βάσκων (2008). Απόπειρε̋ δολοφονία̋ έχουν επίση̋ γίνει εναντίον πολιτικών τόσο διαφορετικών
όσο ο Ρήγκαν και ο Τσάβε̋, για παράδειγμα.
Ακριβώ̋ λόγω τη̋ πολυπλοκότητα̋ τη̋ πολιτική̋ ηγεσία̋, είναι ίσω̋ πιο
χρήσιμο να επισημάνουμε τα παραδείγματα εκείνα όπου η φυσική εξόντωση
έχει γίνει εναντίον ατόμων που δεν βρίσκονταν σε θέση εξουσία̋ αλλά, αντιθέτω̋, αντιστρατεύονταν την εξουσία και ενεργούσαν προ̋ την κατεύθυνση τη̋ συνειδητοποίηση̋ των πολιτών. Όπω̋ ο Μαχάτμα Γκάντι (1948) που
διεκήρυττε με λόγια και πράξει̋ τη μη βίαιη αντίσταση. ο Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ (1968) που ενδυνάμωσε το κίνημα των μαύρων αλλά και εναντιώθηκε
στον πόλεμο του Βιετνάμ (οπότε και δολοφονήθηκε). ο Γρηγόρη̋ Λαμπράκη̋
(1963) που την ίδια εποχή εργάστηκε δυναμικά για το κίνημα του παγκόσμιου
αφοπλισμού…
Πέρα όμω̋ από τα τρανταχτά ονόματα, υπάρχουν οι πολλοί καθημερινοί ήρωε̋ που παραμένουν σχετικά αφανεί̋. Όπω̋ ο Λούι̋ Σεβέκε (2005),
μέλο̋ αριστερών οργανώσεων με ενεργό δράση ενάντια στο φακέλωμα και
τι̋ μυστικέ̋ υπηρεσίε̋ που πέθανε από σφαίρα αγνώστου. Όπω̋ ο Βρετανό̋ Ντέιβιντ Κέλλυ (2003), υπάλληλο̋ του υπουργείου Άμυνα̋, ειδικό̋
στον βιολογικό πόλεμο, που αμφισβήτησε δημοσίω̋ του̋ ισχυρισμού̋ του
Άξονα του Καλού(;) περί βιολογική̋ απειλή̋ από το Ιράκ και βρέθηκε…
αυτοκτονημένο̋!
Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, πιο τυχεροί! Όπω̋ ο «απλό̋» οικογενειάρχη̋ Τόλη̋ Παπαγεωργίου που, ευτυχώ̋, ζει και βασιλεύει παρά τι̋
αποτυχημένε̋ απόπειρε̋ εναντίον του επειδή κινητοποίησε τον κόσμο ενά-
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ντια στα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική. Όπω̋ ο Γιώργο̋ Μουρτοπάλα̋
που απλώ̋ βρήκε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του σκασμένα και το όνομά
του να [γίνεται προσπάθεια να] συκοφαντείται επειδή, μαζί με άλλου̋ πολίτε̋, κινητοποίησαν του̋ συνδημότε̋ του̋ και σταμάτησαν το εργοστάσιο στο
Μαντούδι Εύβοια̋. Όπω̋ η Σοφία, ο Γιάννη̋ και ο Θωμά̋, που επιμένουν να
ζουν με σεβασμό στι̋ αξίε̋ που έχουν ορίσει οι ίδιοι για τον εαυτό του̋. Και
άλλοι πολλοί… Που κατάφεραν να αντέξουν τον πόλεμο εναντίον του̋ και να
έχουν τη χαρά να γεράσουν και να δουν αυτό για το οποίο πάλεψαν να παίρνει
σάρκα και οστά. Όπω̋ ο Νέλσον Μαντέλα… Êëåßíåé ç ÐáñÝíèåóç]
Êáôáíïïýµå, ëïéðüí, ðùò ôï æçôïýµåíï åßíáé ç âáèéÜ óõíåéäçôïðïßçóç
ôùí ðïëéôþí, áõôÞ ðïõ èá åããõçèåß ôç óõíÝ÷éóç ôçò ðïñåßáò áíåîÜñôçôá
áðü ôçí çãåóßá åíüò êéíÞµáôïò, êñÜôïõò ê.ëð. Óôçí ïõóßá, ï µüíïò ôñüðïò
íá ðåôý÷åé Ýíá êßíçµá åßíáé íá µçí Ý÷åé çãåóßá. Ìðïñåß öõóéêÜ íá Ý÷åé áíôéðñïóþðïõò. ÁëëÜ ü÷é çãåóßá. Êáé ãéá íá µç ãßíïõí ïé áíôéðñüóùðïé åîïõóéáóôÝò ôïõ, ïé ðñïûðïèÝóåéò åßíáé ßäéåò µå áõôÝò ðïõ èÝóáµå ãéá ôçí ðïëéôéêÞ
åîïõóßá ôùí áíôéðñïóþðùí: áéñåôüôçôá, áíáêëçôüôçôá, êáé ðåñéïñéóµü ôïõ
÷ñüíïõ ðïõ äéêáéïýôáé êÜðïéïò íá åßíáé óôçí áíôéðñïóùðåõôéêÞ ïµÜäá ôïõ
êéíÞµáôïò. Óôç âÜóç âÝâáéá ôçò Üµåóçò ëáúêÞò óõµµåôï÷Þò óôéò áðïöÜóåéò.
Ôï êßíçµá íá ðñïóäéïñßæåôáé µüíï ôïõ, óôç âÜóç, êáé íá µçí ðñïóäéïñßæåôáé
áðü ôçí êåöáëÞ ôïõ. Ãéáôß äåí îÝñù áí ðñáãµáôéêÜ ôï… øÜñé âñùµÜåé áð’
ôï êåöÜëé, üðùò ëÝíå, áëëÜ óßãïõñá âñùµÜåé (êáé) áð’ ôá åíôüóèéá. Óõíåðþò,
µüíï ç óõíåéäçôïðïßçóç êáé ç áíôßóôïé÷ç äñÜóç Ý÷ïõí ôç µåãáëýôåñç äõíáôÞ éó÷ý êáé µðïñïýí íá åßíáé áðñïóðÝëáóôåò áðü ôç ÷åéñáãþãçóç. Ôüôå,
Üëëùóôå, ç âßá åßíáé ðåñéôôÞ.
ÕðÜñ÷ïõí, ëüãïõ ÷Üñç, ðïëý ðéï áðïôåëåóµáôéêïß ôñüðïé áíôßäñáóçò.
¸íá ðáñÜäåéãµá; ÌðïûêïôÜæ. Áöïý üëá ãßíïíôáé ãéá ôï ÷ñÞµá, µçí ôïõò ôï
äßíïõµå! Åéñçíéêü áíôÜñôéêï åíôüò ôùí ïñßùí ôçò äçµïêñáôßáò. ¸óôù êáé ôçò
ðáñùäßáò ôçò! Êáé Üêñùò áðïôåëåóµáôéêü. ¹ áðåñãßá. ¼÷é 1-2 µÝñåò áðåñãßáò ðïõ ãßíïíôáé ùò ðñïðÝôáóµá êáðíïý ãéá íá äéêáéïëïãÞóïõí ôá êïµµáôïêñáôïýµåíá óõíäéêÜôá ôçí ýðáñîÞ ôïõò. Áðåñãßá äéáñêåßáò. µÝ÷ñé åðßôåõîçò
ôïõ óôü÷ïõ. Êáé Üëëïé ðïëëïß.
*

*

*

Óõíåðþò êáôáëÞãïõµå üôé ç µáæéêÞ ðïëéôéêÞ âßá åßíáé áðïññéðôÝá ùò
äéåêäéêçôéêÞ åðéëïãÞ, åéäéêÜ üôáí äåí Ý÷åé åîáíôëçèåß êáé ôï ôåëåõôáßï µÝóï
áðïöõãÞò ôçò µÝ÷ñéò åó÷Üôùí. Åßíáé, üµùò áðïäåêôÞ ùò Üµõíá óôç âßáéç óùµáôéêÞ åðßèåóç, áð’ üðïéïí êáé áí ðñïÝñ÷åôáé êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç – ðáñüëï ðïõ ðáñáµÝíåé áíáðïôåëåóµáôéêÞ. Ôüôå ðñüêåéôáé ãéá ôï äéêáßùµá óôçí

ÍÅËËÇ ØÁÑÑÏÕ - Ôáîßäé óôçí ÓáµïèñÜêç

481

Üµõíá. Ìå áõôÞ ôçí Ýííïéá, ç êáôçãïñßá ôçò «áíôßóôáóçò êáôÜ ôçò áñ÷Þò»
åßíáé áíõðüóôáôç êáé áðáñÜäåêôç, êáé óôçí ðñÜîç êáé óôç èåùñßá. ÄçëáäÞ,
ïé áðåñãïß ðïõ äÝ÷ïíôáé åðßèåóç áðü ôéò äõíÜµåéò êáôáóôïëÞò Ý÷ïõí ôï äéêáßùµá, êáé ôçí õðï÷ñÝùóç èá ôïëµïýóá íá ðù, ôçò õðåñÜóðéóçò ôçò óùµáôéêÞò ôïõò áêåñáéüôçôáò êáé ôçò áôïµéêÞò ôïõò áîéïðñÝðåéáò µå áíôßóôïé÷á
µÝóá µå áõôÜ ðïõ ÷ñçóéµïðïéïýí ïé åðéôéèÝµåíïé. Áõôü âÝâáéá µå âÜóç ôç
ëïãéêÞ êáé ôï óêåðôéêü ôçò Äéêáéïóýíçò. ¼÷é µå âÜóç ôï õðÜñ÷ïí äßêáéï.
Áêïýãåôáé ßóùò åðéêßíäõíï áõôü. ÄçëáäÞ, èá µðïñïýí ïé äéáäçëùôÝò íá
óêïôþóïõí áóôõíïµéêïýò; ÖõóéêÜ ü÷é. Ãéá íá åßíáé üµùò äßêáéï áõôü ôï ü÷é
èá ðñÝðåé êáé ïé áóôõíïµéêïß íá µçí µðïñïýí íá óêïôþóïõí äéáäçëùôÝò.
ÄçëáäÞ, ïé µåí êáé ïé äå ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ßóá äéêáéþµáôá. ÊáôÜ óõíÝðåéá,
èá Ýðñåðå íá áðáãïñåõôåß óôéò ðïëéôéêÝò äõíÜµåéò êáôáóôïëÞò íá öÝñïõí
üðëá13. ¼ðùò óôéò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé óôï ðïéíéêü
äßêáéï: ï êÜèå ðïëßôçò, áí êáé äåí ôïõ áíáãíùñßæåôáé ôï äéêáßùµá óôçí Üµõíá, µðïñåß íá áíôéäñÜóåé áµõíüµåíïò õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç áíôßäñáóç óôïí êßíäõíï èá åßíáé áíÜëïãç ôïõ êéíäýíïõ êáé ü÷é áíåîÝëåãêôç. Ãéáôß,
üµùò, äåí éó÷ýåé ôï ßäéï ãéá ôéò áóôõíïµéêÝò äõíÜµåéò; Ãéáôß íá µðïñåß íá
åßíáé ïé… õðåñáóðéóôÝò ôçò ôÜîçò êáé ôïõ ðïëßôç ðÜíïðëïé öñïõñïß, åíþ ï
äéáäçëùôÞò ðïõ êñáôÜåé Ýíá îýëï (óôï ïðïßï óõíÞèùò êñÝµåôáé µéá óçµáßá)
èåùñåßôáé üôé öÝñåé ïðëéóµü14; Ãéáôß íá µðïñåß ï… õðåñáóðéóôÞò ôïõ íüµïõ
íá ñß÷íåé ëçãµÝíá ÷çµéêÜ óôá µÜôéá ôùí äéáäçëùôþí, áëëÜ ïé ðïëßôåò ðïõ
öïñïýí âñåãµÝíá µáíôÞëéá ãéá íá öéëôñÜñåôáé ôï ÷çµéêü íá óõêïöáíôïýíôáé
ùò «êïõêïõëïöüñïé áíáñ÷éêïß»; Ãéáôß ïé µåí µÝíïõí áôéµþñçôïé üôáí, ðÝñáí
ðÜóçò áµöéâïëßáò, Ý÷ïõí áõèáéñåôÞóåé, êáé ïé äå êáôáäéêÜæïíôáé óå âáñýôáôåò ðïéíÝò ãéá µéêñüôåñá êáé áµößâïëá ðáñáðôþµáôá;
Ç áðÜíôçóç åßíáé üôé ïé µåí õðåñáóðßæïíôáé ôï êñÜôïò. Ìá, èá ðåé êáíåßò,
ôï êñÜôïò äåí åßµáóôå åµåßò, üëïé µáò; Ôï êñÜôïò äåí åßíáé åðéöïñôéóµÝíï µå
ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí ðñïóôáóßá µáò; Ôé åßíáé ôï êñÜôïò þóôå ç õðåñÜóðéóÞ
ôïõ íá ïäçãåß óôçí ðáñáâßáóç ôùí äéêáéùµÜôùí ôùí ðïëéôþí ôïõ;
Ôé åßíáé ôï êñÜôïò; ÅíäéáöÝñïí åñþôçµá. Ç áðÜíôçóÞ ôïõ ðñÝðåé íá ëÜâåé
õð’ üøéí äýï ðáñáµÝôñïõò: ôçí ôõðéêÞ êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ. Ç ôõðéêÞ áöïñÜ
ôï ôé (õðïôßèåôáé ðùò) åßíáé ôï êñÜôïò, èåùñçôéêþò. Ç ïõóéáóôéêÞ áöïñÜ ôçí
ðñáãµáôéêÞ ôïõ äéÜóôáóç: ôé óô’ áëÞèåéá åßíáé ôï ÊñÜôïò; Ãéá íá ðñïóåããéóôåß
ôï åñþôçµá èá ÷ñçóéµïðïéÞóù ôç èåùñßá ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ.
13. Íá ôïíéóôåß áõôü: äåí õðïóôçñßæù üôé, åðåéäÞ ïé «áóôõíïµéêïß» äïëïöïíïýí ðñÝðåé íá èåµåëéùèåß ôï ßäéï äéêáßùµá óôïõò ðïëßôåò, áëëÜ ôï áíôßèåôï: íá áðáãïñåõôåß
ç äïëïöïíßá ðïëßôç áðü áóôõíïµéêü êáé ç, óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ðáñáäåéãµáôéêÞ
ôéµùñßá ôïõ.
14. ¸÷ïõí êáôáãñáöåß êáäñüíéá ùò ïðëéóµüò óå óõëëçöèÝíôåò äéáäçëùôÝò.
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Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï
Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï åßíáé µéá èåùñßá åñµçíåßáò êáé íïµéµïðïßçóçò ôçò
ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò êáé, óõíáêüëïõèá, ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò. Ïé èåùñßåò
ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ áíÜãïíôáé óôïí 17ï-18ï áéþíá, ôçí åðï÷Þ ôïõ Äéáöùôéóµïý, ôçò èåµåëßùóçò ôïõ êñÜôïõò êáé ôçò êïóµéêÞò åîïõóßáò. ¼ðùò
Ý÷ïõµå åðéóçµÜíåé, ç íïµéµïðïßçóç ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò ôçí ðåñßïäï
áõôÞ ðáýåé íá óôçñßæåôáé óôçí Åêêëçóßá (ôõðéêþò ôïõëÜ÷éóôïí) êáé ôßèåôáé
óå åðáíáäéáðñáãµÜôåõóç. ¸ôóé, ïé èåùñßåò áõôÝò áó÷ïëïýíôáé åê íÝïõ µå ôç
äçµéïõñãßá ôçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò, ôç öýóç ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò êáé ôéò
ðñïûðïèÝóåéò íïµéµïðïßçóÞò ôçò.
Ïé ôñåéò âáóéêïß åêðñüóùðïé áõôÞò ôçò èåùñçôéêÞò ðñïóÝããéóçò åßíáé
ïé Ôüµáò ×ïµðò (Thomas Hobbes, 1588-1679), Ôæùí Ëïê (John Locke, 16321704) êáé Æáí Æáê Ñïõóóþ (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778). Ïé ôñåéò ôïõò
äéáöÝñïõí ùò ðñïò ôçí ôåëéêÞ ôïõò ôïðïèÝôçóç, üµùò ðñáãµáôåýïíôáé ôá
ßäéá æçôÞµáôá µå âÜóç µéá óõãêåêñéµÝíç ëïãéêÞ, êáé ãé’ áõôü êáôáôÜóóïíôáé
óôçí ßäéá èåùñçôéêÞ ðáñÜäïóç. Ï ×ïµðò, ï ðñþôïò åê ôùí ôñéþí ðïõ äéáôýðùóå ôç èåùñßá ôïõ ðåñß Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ, åßíáé ßóùò êáé ï ðéï
óõíôçñçôéêüò. ¹ôáí üµùò êáé ï ðñþôïò ðïõ Ýèåóå ôéò âÜóåéò ãéá ôç óõóôçµáôéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ. Ï Ëïê, ¢ããëïò åðßóçò, åßíáé ï
ðéï êëáóéêüò êáé ðñþéµïò åêöñáóôÞò ôïõ öéëåëåõèåñéóµïý, êáé óå áõôü ôï
ðëáßóéï êéíåßôáé ç äßêç ôïõ ðñïóÝããéóç. Áñãüôåñá, êáé óôï ðíåýµá ôçò åðï÷Þò ôïõ (óõíäÝèçêå óôåíÜ µå ôç ÃáëëéêÞ ÅðáíÜóôáóç), ï Ñïõóóþ èåùñåßôáé
ï ðéï ñéæïóðáóôéêüò áðü ôïõò ôñåéò êáé ï ðéï áµöéëåãüµåíïò. ÐÜíôùò, ôï
Ýñãï ôùí ôñéþí áõôþí äéáíïçôþí (üðùò êáé êÜèå Üëëïõ) äåí ðñÝðåé íá áîéïëïãåßôáé áõôüíïµá ùò óõíôçñçôéêü, ðñïïäåõôéêü Þ Üëëï, áëëÜ µå ãíþµïíá
ôéò óõãêåêñéµÝíåò éóôïñéêÝò óõíèÞêåò ðïõ êáëïýíôáí íá åñµçíåýóåé (êïéíùíéêÝò, ðïëéôéêÝò, ïéêïíïµéêÝò). Ãéá ðáñÜäåéãµá, ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ ôï Ýñãï
ôïõ ×ïµðò åßíáé áñêåôÜ óçµáíôéêü êáé êáéíïôüµï, ðáñüôé óõíôçñçôéêü µå ôá
óçµåñéíÜ êñéôÞñéá.
Ïé èåùñßåò áõôÝò ðåñß Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ êéíïýíôáé ðÜíù óå ôñåéò
âáóéêïýò èåµáôéêïýò Üîïíåò: ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç, ôçí ðïëéôéêÞ êïéíùíßá êáé
ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï. Ç öõóéêÞ êáôÜóôáóç åßíáé ç êáôÜóôáóç ôïõ áíèñþðïõ üðùò áõôüò ãåííéÝôáé. äçëáäÞ, ç öýóç ôïõ ðñéí áõôüò åðçñåáóôåß áðü
ôïí êïéíùíéêü ðåñßãõñï. Ç ðïëéôéêÞ êïéíùíßá åßíáé ç êïéíùíßá ðïõ óõíÜðôïõí
ôá Üôïµá êáé óôçñßæåôáé óôçí ýðáñîç êáíüíùí ðïõ ïñéïèåôïýí ôç óõíýðáñîÞ ôïõò êáé ôçí ïñãÜíùóç ôçò ðïëéôåßáò ôïõò. Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï åßíáé ç
óõµöùíßá ðïõ óõíÜðôïõí ôá Üôïµá (µåôáîý ôïõò êáé) µå ôï êñÜôïò, âÜóåé
ôçò ïðïßáò ðáñá÷ùñïýí ïñéóµÝíåò áðü ôéò åëåõèåñßåò ôïõò óå áõôü µå óêïðü ôç äéáóöÜëéóÞ ôïõò. Ç áîßá ôïõ êñÜôïõò Ýãêåéôáé óôçí ðñïóôáóßá ðïõ
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ðáñÝ÷åé óôá Üôïµá êáé óå áõôÞí ðåñéïñßæåôáé. ÄçëáäÞ, ôï êñÜôïò äåí åßíáé
áõôáîßá áëëÜ µÝóï äéáóöÜëéóçò ÷Üñéí ôïõ áôüµïõ (óôïí Ëïê) Þ ÷Üñéí ôïõ
óõíüëïõ (óôïí ×üµðò). Ðñïóï÷Þ: ÷Üñéí ôïõ áôüµïõ Þ ôïõ óõíüëïõ ôçò êïéíùíßáò êáé ü÷é, öõóéêÜ, ôïõ ßäéïõ ôïõ êñÜôïõò. ¸ôóé, ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï
õðïäçëþíåé ôç óõµöùíßá µå ôçí ïðïßá ðåñíÜµå áðü ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç
óôçí ðïëéôéêÞ êïéíùíßá. Óõµâïëßæåé ôç óõíáéíåôéêÞ ðáñá÷þñçóç äéêáéùµÜôùí
ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôùí áôïµéêþí êáé óõëëïãéêþí óõµöåñüíôùí.
Ï êÜèå äéáíïçôÞò Ý÷åé ôïðïèåôçèåß êÜðùò äéáöïñïðïéçµÝíá óå ó÷Ýóç
µå áõôÜ ôá ôñßá æçôÞµáôá. Ï ×ïµðò èåþñçóå üôé ïé Üíèñùðïé ãåííéïýíôáé
åãùéóôÝò, åðåêôáôéêïß êáé öéëïðüëåµïé, êáé ôï óõµöÝñïí ôïõò ôßèåôáé ùò ðñþôç ðñïôåñáéüôçôÜ ôïõò. Åðßóçò, ãåííéïýíôáé ßóïé. Óõíåðþò, ç öõóéêÞ êáôÜóôáóç åßíáé µéá êáôÜóôáóç ðïëÝµïõ üðïõ êõñéáñ÷åß ôï äßêáéï ôïõ éó÷õñüôåñïõ.
Åßíáé, äçëáäÞ, µéá æùþäçò êáôÜóôáóç êáôÜ ôçí ïðïßá ôá Üôïµá âñßóêïíôáé
óõíå÷þò óå èÝóç Üµõíáò êáé áíáóöÜëåéáò. Áõôü äåí êáèéóôÜ ôá Üôïµá êáëÜ
Þ êáêÜ. áðëþò ôá êáèéóôÜ Üôïµá µå õðïêåéµåíéêÝò åðéèõµßåò. ÐñïêåéµÝíïõ íá
ðñïöõëá÷èïýí áðü áõôÞ ôçí åðéóöáëÞ êáôÜóôáóç áâåâáéüôçôáò, ôá Üôïµá
óõóôÞíïõí ïñãáíùµÝíåò êïéíùíßåò. Ôï ðÝñáóµá óôçí ðïëéôéêÞ êïéíùíßá ãßíåôáé üôáí, ëïãéêÜ óêåðôüµåíïé, ïé Üíèñùðïé áíáæçôïýí ôñüðï åîáóöÜëéóçò
ôçò æùÞò ôïõò: ôçí åéñÞíç. Óõíåðþò, ÷Üñéí ôçò åéñÞíçò ðñÝðåé íá ðáñá÷ùñÞóïõí ôï áðåñéüñéóôï äéêáßùµÜ ôïõò ðÜíù óôá ðñÜãµáôá êáé íá áñêåóôïýí
«óå ôüóç µüíïí åëåõèåñßá… üóç èá åðÝôñåðáí êáé óôïõò Üëëïõò Ýíáíôé ôïõ
åáõôïý ôïõò»15. ¸ôóé, ïé Üíèñùðïé åµöáíßæïíôáé õðï÷ñåùµÝíïé, ÷Üñéí ôçò åéñÞíçò, íá µåôáâéâÜóïõí óå êÜðïéïí ôñßôï ôá äéêáéþµáôÜ ôïõò. «ÓõíÜðôåôáé»,
ëïéðüí, êÜðïéï óõµâüëáéï áíÜµåóá óôïõò áíèñþðïõò êáé ôïí ôñßôï áõôüí ãé’
áõôüí ôïí óêïðü. Ç ôÞñçóç ôïõ óõµâïëáßïõ –êáé ôùí óõµâÜóåùí ãåíéêÜ– åßíáé õðï÷ñÝùóç ôùí µåñþí. Áð’ áõôü ðñïêýðôåé êáé ï ïñéóµüò ôçò áäéêßáò ùò
ç µç ôÞñçóç ôùí óõµâÜóåùí: ïôéäÞðïôå Üëëï åßíáé äßêáéï, µáò ëÝåé ï ×ïµðò.
Ï ôñßôïò óôïí ïðïßï µåôáâéâÜæïíôáé ôá äéêáéþµáôá áõôÜ åßíáé ôï êñÜôïò.
ÅðåéäÞ, üµùò, ç êÜèå èåùñßá åßíáé áðïêýçµá ôçò åðï÷Þò ôçò, ï ×ïµðò èåùñåß åðßóçò ôá åîÞò. Ç óõµöùíßá, ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï äçëáäÞ, óõíÜðôåôáé áíÜµåóá óôçí êïéíüôçôá ôùí áôüµùí êáé ôï êñÜôïò, ôï ïðïßï êáèßóôáôáé
êõñßáñ÷ï. Ôá Üôïµá ðáñá÷ùñïýí üëá ôïõò ôá äéêáéþµáôá êáé äåí äéêáéïýíôáé
áíõðáêïÞ ðáñÜ µüíï áí ôï êñÜôïò äåí åßíáé óå èÝóç íá ðñïóôáôÝøåé ôç
æùÞ ôùí ðïëéôþí ôïõ. ÅðåéäÞ ôï êñÜôïò ðñÝðåé íá åßíáé êõñßáñ÷ï, óáöþò äåí

15. Hobbes, Thomas, ËåâéÜèáí, ÁèÞíá: Ãíþóåéò, 1989, ôüµïò 1, óåë. 200, üðùò ðáñáôßèåôáé óôï Ñïýóóçò, Ãéþñãïò (1994), Ôï ÊñÜôïò: áðü ôïí ÌáêéáâÝëé óôïí ÂÝµðåñ, ÁèÞíá:
Ãêïâüóôç óåë. 68. Óôï âéâëßï áõôü ãßíåôáé µéá áíáëõôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí èåùñéþí ôïõ
Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ.
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ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé äéÜêñéóç ôùí åîïõóéþí. Üëëùóôå, ï ×ïµðò äåí ðñïôÜóóåé
ôç äçµïêñáôßá áëëÜ ôçí áðüëõôç µïíáñ÷ßá ùò åðéèõµçôü ðïëßôåõµá. Ôï óõµöÝñïí ôïõ êõñßáñ÷ïõ êñÜôïõò ôáõôßæåôáé µå áõôü ôùí ðïëéôþí-õðçêüùí ôïõ.
ÔÝëïò, ôï êñÜôïò ðñÝðåé íá äéáóöáëßæåé ôçí éäéïêôçóßá êáé ôç äéåýñõíóÞ ôçò,
ôï åµðüñéï, ôçí áðïôáµßåõóç, ôçí åñãáôéêüôçôá êáé, öõóéêÜ, ôçí áóöÜëåéá.
Ï Ëïê, áðü ôçí Üëëç, åßíáé Ýíáò öéëåëåýèåñïò áôïµéêéóôÞò ðïõ µéëÜ
óõóôçµáôéêÜ ãéá Ýííïéåò üðùò ç óõíáéíåôéêÞ äéáêõâÝñíçóç, ôá äéêáéþµáôá ôçò µåéïøçößáò êáé, öõóéêÜ, ôï áðáñáâßáóôï ôçò áôïµéêÞò éäéïêôçóßáò.
Äåí èåùñåß ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç µéá êáôÜóôáóç ðïëÝµïõ, üðùò ï ×ïµðò,
áëëÜ ïýôå êáé éäáíéêÞ. Óýµöùíá µå ôïí Ëïê, ïé Üíèñùðïé óôç öõóéêÞ ôïõò
êáôÜóôáóç åßíáé åëåýèåñïé êáé ßóïé, êáé äåí ïöåßëïõí ôßðïôá óå êáíÝíáí
ðáñÜ µüíï óôïí åáõôü ôïõò. Óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç ôá Üôïµá Ý÷ïõí, áð’
ôç öýóç ôïõò, ßóï äéêáßùµá óôç æùÞ, åëåõèåñßá êáé ðåñéïõóßá, ðïõ åßíáé
ôá ôñßá ðñùôáñ÷éêÜ áãáèÜ. Ôá ôñßá áõôÜ Üëëùóôå ôá áíáöÝñåé áðëþò ùò
áôïµéêÞ éäéïêôçóßá. Ç ðåñéïõóßá, õðïóôçñßæåé, áðïêôÜôáé µÝóù ôçò éäéïðïßçóçò (ôçò ãçò ðñùôßóôùò), ðïõ ðñïÝñ÷åôáé µÝóá áðü ôçí åñãáóßá. ÄçëáäÞ,
ç åñãáóßá ôïõ áôüµïõ ðÜíù óôç ãç ðïõ åðéëÝãåé íá êáëëéåñãÞóåé ôïõ äßíåé
ôï äéêáßùµá éäéïðïßçóÞò ôçò ùò äéêÞò ôïõ. ÁõôÞ ç éäéïðïßçóç äåí óôåñåß
áðü Üëëïõò áíèñþðïõò ðñüóâáóç óå äéêÞ ôïõò ðåñéïõóßá ãéá äýï ëüãïõò.
Ðñþôïí, üðùò ëÝåé ï Ëïê, ç åñãáóßá áõîÜíåé ôïõò êïéíïýò ðüñïõò. Äåýôåñïí, ïé Üíèñùðïé ùò Ýëëïãá üíôá èá åðéëÝîïõí íá éäéïðïéçèïýí ôüóç
ðåñéïõóßá þóôå íá áöÞóïõí åîßóïõ áñêåôÞ êáé êáëÞ ãéá ôïõò õðüëïéðïõò.
ÊáèïñéóôéêÞò óçµáóßáò åßíáé, öõóéêÜ, ç öýóç ôïõ áíèñþðïõ ùò Ýëëïãïõ
üíôïò: ç ëïãéêÞ, ðïõ åßíáé Ýµöõôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ áíèñþðïõ, ôïí êÜíåé
íá ðåñéïñßæåé µüíïò ôïõ ôçí åëåõèåñßá ôïõ.
Áí åßíáé Ýôóé, ãéáôß ðñïêýðôåé ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï; Ðñïêýðôåé, óýµöùíá µå ôïí Ëïê, åðåéäÞ åíäÝ÷åôáé íá äçµéïõñãçèïýí ðñïâëÞµáôá áðü áíèñþðïõò ðïõ äåí èá óåâáóôïýí ôá áãáèÜ ôùí Üëëùí, äçëáäÞ áðü áíèñþðïõò
ðïõ äåí èá ëåéôïõñãÞóïõí Ýëëïãá. ÁðÝíáíôé óå áõôïýò ðïõ èá áõèáéñåôÞóïõí
äéáôáñÜóóïíôáò áõôÞ ôçí Ýëëïãç éóïññïðßá, ï êáèÝíáò öõóéêÜ Ý÷åé ôï äéêáßùµá íá áµõíèåß êáé íá áðïäþóåé äéêáéïóýíç. ¼µùò, ç áðïíïµÞ äéêáéïóýíçò
áðü ôïí ßäéï ôïí èéãüµåíï åíÝ÷åé äýï âáóéêÜ ðñïâëÞµáôá. Ðñþôïí, áõôüò íá
åßíáé ðéï áäýíáµïò êáé íá µçí µðïñåß íá õðåñáóðéóôåß ôïí åáõôü ôïõ. Äåýôåñïí, íá õðåñâÜëëåé óôçí ôéµùñßá áðü åêäßêçóç, åãùéóµü Þ êáé óõµöÝñïí.
Óõíåðþò, µáò ëÝåé ï Ëïê, ÷ñåéÜæåôáé µéá áíåîÜñôçôç áñ÷Þ ðïõ áµåñüëçðôá
èá åöáñµüæåé ôïõò êïéíïýò êáíüíåò ðïõ éó÷ýïõí ãéá üëïõò. ¢ñá, áðáéôåßôáé
ç ýðáñîç íüµùí, áëëÜ êáé µéá åîïõóßá ðïõ èá õðï÷ñåþíåé óôçí ôÞñçóÞ ôïõò.
¢ñá, êáèßóôáôáé áíáãêáßá ç ðïëéôéêÞ êïéíùíßá.
Ìå âÜóç áõôÜ ðñïêýðôåé üôé ç ðïëéôéêÞ åîïõóßá äåóµåýåôáé óå Ýíáí êáé
µüíï óêïðü: óôçí ðñïÜóðéóç ôçò æùÞò, ôçò åëåõèåñßáò êáé ôçò ðåñéïõóßáò.
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Óõíåðþò, ç ðïëéôéêÞ åîïõóßá äåí åßíáé êõñßáñ÷ç ðáñÜ µüíï µå ôç óõíáßíåóç
ôçò ðëåéïøçößáò, êáé µüíï ãéá ôïí óêïðü ðïõ áíáöÝñáµå. Ôá Üôïµá äåí µåôáâéâÜæïõí óôçí åîïõóßá êáíÝíá Üëëï äéêáßùµÜ ôïõò, êáé äåí ïöåßëïõí õðáêïÞ áí ç åîïõóßá äåí ðñïóôáôåýåé ôá ôñßá áõôÜ ðñùôáñ÷éêÜ áãáèÜ. Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôïõ Ëïê Ý÷åé äéôôÞ äéÜóôáóç: åßíáé µéá óýµâáóç áíÜµåóá
óôïõò ðïëßôåò, ãéá ôç óýóôáóç ôçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò, êáé, åí óõíå÷åßá, åßíáé
óõµâüëáéï µå ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá (íïµïèåôéêü óþµá), ãéá ôçí ðñïÜóðéóç
ôùí áãáèþí ôùí áôüµùí ðïõ óõíáðïôåëïýí ôçí ðïëéôéêÞ êïéíùíßá. Óõíåðþò,
ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï äåí åßíáé óõµâüëáéï õðïôáãÞò óå Ýíáí áðüëõôï
êõñßáñ÷ï – áí êáé ðñÝðåé íá ðïýµå üôé ôï äéêáßùµá åîÝãåñóçò ôïõ ëáïý õößóôáôáé ãéá ôçí ðñïÜóðéóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò ôÜîçò (æùÞ, åëåõèåñßá, ðåñéïõóßá)
êáé ü÷é ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôçò óýµöùíá µå ôïí Ëïê. Óå ôåëéêÞ áíÜëõóç, üµùò,
áõôü åíáðüêåéôáé óôçí ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý, áöïý áõôüò óõíÜðôåé ôçí ðñþôç ðñÜîç ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ.
Ï Ñïõóóþ êéíåßôáé óå µéá ðéï ñéæïóðáóôéêÞ êáôåýèõíóç. Óôçí ïõóßá,
áðïññßðôåé ôï õðÜñ÷ïí êïéíùíéêü óõµâüëáéï, üðùò ôï åßäáµå ùò ôþñá, êáé
äéáôõðþíåé µéá áíôßëçøç ôçò óýóôáóçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò óôç âÜóç ôçò
óõµöùíßáò ôùí ðïëéôþí µåôáîý ôïõò. ÊáôÜ ðñþôïí, ï Ñïõóóþ èåùñåß üôé ïé
Üíèñùðïé åßíáé óôç öõóéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç åëåýèåñïé êáé ßóïé. ÌÜëéóôá, ç
åëåõèåñßá åßíáé åããåíÝò ôïõò ÷áñáêôçñéóôéêü. Óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç åßíáé
êáëïß êáé óõíåñãáôéêïß µåôáîý ôïõò. Ôüôå, ðþò ðñïêýðôåé ç µåôÜâáóç óôçí
ðïëéôéêÞ êïéíùíßá; ÁõôÞ ç µåôÜâáóç ãßíåôáé µÝóá áðü ôçí éäéïêôçóßá, ôçí
ïðïßá èåùñåß ùò ôç âáóéêÞ áéôßá åêµåôÜëëåõóçò êáé õðïäïýëùóçò ôùí áíèñþðùí. ÓõãêåêñéµÝíá áíáöÝñåé üôé: «¼ðïéïò Ýöñáîå ðñþôïò Ýíá êïµµÜôé
ãçò êáé óêÝöôçêå íá öùíÜîåé “áõôü åßíáé äéêü µïõ” êáé âñÞêå áíèñþðïõò
ôüóï áðëïúêïýò ðïõ íá ðéóôÝøïõí ôá ëüãéá ôïõ, áõôüò åßíáé ï ðñáãµáôéêüò
éäñõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò»16. Ç ßäñõóç ôçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò óõíäÝåôáé µå ôç ãÝííçóç ôçò áíéóüôçôáò êáé ôçò åîÜñôçóçò. Ç öýóç ôçò éäéïêôçóßáò,
üðùò êáé ï ßäéïò ï ðïëéôéóµüò êáôÜ ôïí Ñïõóóþ, åíÝ÷åé ôïí åêöõëéóµü ôçò
öýóçò ôïõ áíèñþðïõ, ôçí áðïêïðÞ áðü ôçí åëåõèåñßá êáé ôçí éóüôçôá. Ôï
êïéíùíéêü óõµâüëáéï ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß óõíôåëåßôáé óôç âÜóç ôçò éäéïêôçóßáò, êáé ãé’ áõôü åîõðçñåôåß ôïõò éäéïêôÞôåò êáé ôïõò ðëïýóéïõò.
Áõôü ôï êïéíùíéêü óõµâüëáéï áðïññßðôåôáé áðü ôïí Ñïõóóþ åðåéäÞ
áðïµáêñýíåé ôïí Üíèñùðï áðü ôçí êáëÞ ôïõ öýóç. Åðßóçò áðïññßðôåôáé
åðåéäÞ èåóðßæåé ôçí êõâÝñíçóç óôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá µå ôñüðï ðïõ ôçí îå÷ùñßæåé áðü ôïõò ðïëßôåò êáé ôçò äßíåé ðñïíüµéá Ýíáíôé áõôþí. Ôï Êïéíùíéêü
Óõµâüëáéï, ðïõ ïñáµáôßæåôáé ï Ñïõóóþ óôï ïµþíõµï Ýñãï ôïõ, åßíáé Ýíá
16. Áðü ôï ÊïéíùíéêÞ Áíéóüôçôá, ôïõ Ñïõóóþ, üðùò ðáñáôßèåôáé óôï Ñïýóóçò, ü.ð.,
óåë. 117.
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óõµâüëáéï ôïõ êÜèå áôüµïõ µå ôïõò óõíáíèñþðïõò ôïõ, µéá áõôïäÝóµåõóç
ôïõ êáèåíüò µå ôï óýíïëï. Óôç âÜóç ôçò ðïëéôéêÞò êïéíùíßáò âñßóêïíôáé
åëåýèåñïé êáé ßóïé Üíèñùðïé. Ç åîïõóßá åêðïñåýåôáé áðü áõôïýò êáé áóêåßôáé áðü ôç ëáúêÞ åôõµçãïñßá. Ç êõâÝñíçóç äåí åßíáé åîïõóßá áëëÜ áðïôåëåßôáé áðü õðáëëÞëïõò ôïõ ëáïý, äéá÷åéñéóôÝò ôùí êïéíþí æçôçµÜôùí óýµöùíá
µå ôç ëáúêÞ âïýëçóç. Ç Ýííïéá ôçò «ãåíéêÞò âïýëçóçò», üðùò ôçí ïíïµÜæåé,
äåí åßíáé ç ãíþµç ôçò ðëåéïøçößáò, áöïý áõôÞ èá µðïñïýóå äõíçôéêÜ íá
êáôáðéÝóåé ôç µåéïøçößá. Åßíáé ç ãíþµç ðïõ èá ó÷çµáôßóïõí ïé ðïëßôåò áí
óêåöôïýí ôá ðñÜãµáôá üðùò èá Ýðñåðå íá åßíáé. Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï
ôïõ Ñïõóóþ áðáéôåß ðïëßôåò µå óõíåßäçóç êáé åëåõèåñßá. Ï ôñüðïò ãéá íá
ãßíåé áõôü åßíáé ç ðáéäåßá!
Óõíåðþò, ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôïõ Ñïõóóþ åßíáé µéá áõôüâïõëç äÝóµåõóç åíüò óõíåôáéñéæüµåíïõ ëáïý óôç âÜóç ôçò Üµåóçò óõµµåôï÷Þò ôïõ
óôá êïéíÜ, ôïõ ëáúêïý åëÝã÷ïõ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôçò (âñá÷õ÷ñüíéáò) åíáëëáãÞò üëùí óôéò äçµüóéåò èÝóåéò – èÝóåéò ðïõ äåí ðñÝðåé íá ðåñéëáµâÜíïõí
ðñïíüµéá. Ðñüêåéôáé äçëáäÞ ãéá Ýíá ðñüôáãµá äçµïêñáôßáò. Êáèþò ç åêÜóôïôå êõâÝñíçóç èá åðéäéþîåé íá óöåôåñéóôåß ôçí åîïõóßá ôçò, åíáðüêåéôáé óôïí
äéáñêÞ Ýëåã÷ï äñþíôùí õðïêåéµÝíùí ç óõµµüñöùóÞ ôçò ðñïò ôç «ãåíéêÞ
âïýëçóç». Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ç êõâÝñíçóç ðïõ ðáñáâéÜæåé ôç ãåíéêÞ âïýëçóç
äéêáéùµáôéêÜ êáôáñãåßôáé áðü ôïõò ðïëßôåò. Ìå áõôÞ ôçí Ýííïéá, ôï Êïéíùíéêü
Óõµâüëáéï ôïõ Ñïõóóþ äéáöïñïðïéåßôáé óçµáíôéêÜ áðü ôùí ðñïçãïýµåíùí
äéáíïçôþí êáôÜ ôï üôé äåí ðñïóðáèåß íá íïµéµïðïéÞóåé ôçí åîïõóßá áëëÜ
âÜëëåé êáôÜ ôçò õðÜñ÷ïõóáò ôÜîçò ðñáãµÜôùí. Åßíáé Ýíá ðñáãµáôéêÜ êïéíùíéêü
óõµâüëáéï µå óêïðü ôçí áíáôñïðÞ ôçò õöéóôÜµåíçò êáôÜóôáóçò, áêüµá êáé
áõôÞò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé áðü ôïõò ×ïµðò êáé Ëïê. Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï
ôïõ Ñïõóóþ ðñïôÜóóåé áõôü ðïõ Þôáí êáé ðáñáµÝíåé ôï æçôïýµåíï óôéò óýã÷ñïíÝò ôïõ êáé óýã÷ñïíÝò µáò êïéíùíßåò: ôçí Åëåõèåñßá.
[Ìéá ÌéêñÞ ÐáñÝíèåóç: Εδώ να πω, παρενθετικά, πω̋ η έννοια τη̋ γενική̋
βούληση̋ είναι μια από τι̋ πιο δύσκολε̋ στην πολιτική φιλοσοφία, στο βαθμό
που συνδέεται με το δέον και δεν ταυτίζεται με την αρχή τη̋ πλειοψηφία̋.
Η πιο κοντινή έννοια που έχει αναφερθεί στι̋ πολιτικέ̋ επιστήμε̋ από τότε
μέχρι σήμερα και, ουσιαστικά, επεξηγεί την γενική βούληση είναι η έννοια
του «πέπλου τη̋ άγνοια̋», του σύγχρονού μα̋ πολιτικού φιλόσοφου Ρώουλ̋
(John Rawls), όπω̋ τη διατύπωσε στο βιβλίο του A Theory of Justice (Θεωρία
Δικαιοσύνη̋) το 197217. Το «πέπλο τη̋ άγνοια̋» είναι μια θεωρητική κατα-

17. Ï ßäéïò ï Ñþïõëò âÝâáéá äåí ôçí áíÝöåñå ùò åðåîçãçµáôéêÞ ôçò «ãåíéêÞò âïýëçóçò» ôïõ Ñïõóóþ, áëëÜ èåùñþ ðùò åßíáé Ýííïéåò ðáñáðëÞóéåò.
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σκευή που θέτει τι̋ προϋποθέσει̋ ισότητα̋ και δικαιοσύνη̋ στην έννοια του
Κοινωνικού Συμβολαίου. Υποστηρίζει ο Ρώουλ̋ ότι, αν οι άνθρωποι έμπαιναν πίσω από ένα πέπλο άγνοια̋, δηλαδή σε μια υποθετική κατάσταση όπου
κανεί̋ δεν θα ήξερε τίποτα για τον εαυτό του (τη θέση του στην κοινωνία,
την οικονομική του κατάσταση, τι̋ φυσικέ̋ και βιολογικέ̋ του ικανότητε̋,
κ.ο.κ.), τότε οι αρχέ̋ και οι κανόνε̋ που θα ενέκριναν για την κοινωνία του̋
θα ήταν οι δικαιότεροι δυνατοί. Αυτό επειδή, αφενό̋ θα αποφάσιζαν αντικειμενικά και χωρί̋ μεροληψία, αφετέρου θα λάμβαναν υπ’ όψιν τι̋ αδυναμίε̋
και κακοτυχίε̋ που είναι δυνατόν να συμβούν σε κάποιον και θα μεριμνούσαν
γι’ αυτέ̋ ώστε να αποκαθίστανται οι κατ’ αρχά̋ ανισότητε̋ που μπορεί να
αντιμετωπίσει κάποιο̋ στη ζωή του χωρί̋ να φταίει. Συνεπώ̋, το «πέπλο τη̋
άγνοια̋» εξασφαλίζει μια αντικειμενικότητα στην κρίση των πολιτών κατά
τη σύναψη του Κοινωνικού Συμβολαίου και τη δέσμευσή του̋ σε αξίε̋ και
προτάσει̋ για το σύνολο τη̋ κοινωνία̋ που προέρχονται από την ανεξάρτητη
κρίση του̋ και όχι από την προκατειλημμένη έγνοια για τη θέση του̋. Αυτή
είναι και η έννοια τη̋ «γενική̋ βούληση̋» ω̋ έκφραση τη̋ γνώμη̋ των πολιτών γι’ αυτό που θα ’πρεπε να είναι. Êëåßíåé ç ÐáñÝíèåóç]
¼ðùò ãßíåôáé êáôáíïçôü, ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï äåí åßíáé Ýíá ðñáãµáôéêü ãåãïíüò áëëÜ µéá óõµâïëéêÞ óõíèÞêç ðïõ õðÜñ÷åé óôï µõáëü üóùí
áðïôåëïýí ôçí ðïëéôéêÞ êïéíùíßá êáé áöïñÜ ôçí åýñõèµç ëåéôïõñãßá ôçò. ÅêöñÜæåé, äçëáäÞ êÜðïéåò âáóéêÝò áñ÷Ýò êïéíùíéêÞò óõíýðáñîçò êáé ôÜîçò. Èá
µðïñïýóáµå ßóùò íá ðïýµå üôé, µå ôçí Ýííïéá ðïõ ôï ðåñéãñÜöïõí ïé ×ïµðò
êáé Ëïê, áðïôåëåß êáé åµðåéñéêÜ êïµµÜôé ðñáãµáôéêÞò óõµöùíßáò µå ôïí ëáü,
üðùò áðïôõðþíåôáé óôï Óýíôáãµá êáé Üñá Ý÷åé êáé µéá ôõðéêÞ éó÷ý. Ìå âÜóç
áõôü µðïñïýµå åýëïãá íá õðïèÝóïõµå üôé ãéá ôïí ßäéï ëüãï õðÜñ÷ïõí ôá
ÓõíôÜãµáôá: ùò èåµåëéáêÝò êáé ñçôþò äéáôõðùµÝíåò áñ÷Ýò ðïëéôéêÞò äéáêõâÝñíçóçò êáé ðåñéïñéóµïý ôçò áõèáéñåóßáò. ¼µùò, ÷ùñßò áõôü íá åßíáé ëÜèïò,
èá Þôáí ðåñéïñéóôéêü ãé’ áõôÝò ôéò èåùñßåò íá ïñéïèåôÞóïõµå ôï íüçµÜ ôïõò
óôá óôåíÜ ðëáßóéá µéáò ôõðéêÞò äéáôýðùóçò, üðùò áõôÞ ôïõ ÓõíôÜãµáôïò.
Óôçí ðñáãµáôéêüôçôá, èá Þôáí ðéï áêñéâÝò íá ðïýµå üôé, åíþ ôá ÓõíôÜãµáôá
åããñÜöïíôáé óôç ëïãéêÞ ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ, ôï ôåëåõôáßï åßíáé óáöþò êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü áõôÜ.
Ãåíéêþò, ç Ýííïéá ôïõ êñÜôïõò óõíäÝèçêå óôçí ðñÜîç µå ôçí Ýííïéá ôçò
êõñéáñ÷ßáò – ü÷é ôçò ëáúêÞò áëëÜ ôçò êõñéáñ÷ßáò åí ãÝíåé. Åðßóçò, óõíäÝèçêå
µå ôçí Ýííïéá ôçò äéáöýëáîçò ôïõ äçµüóéïõ áãáèïý, ãåãïíüò ðïõ Ýäùóå
ðñïôåñáéüôçôá ó’ áõôü ôï äçµüóéï áãáèü ùò ïíôüôçôá Ýíáíôé ôïõ êÜèå µåµïíùµÝíïõ ðïëßôç. ¸ôóé, åíþ ç Ýííïéá ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ îåêßíçóå
áðü ôç äéáöýëáîç ôùí áôïµéêþí áãáèþí, ðÝñáóå óôáäéáêÜ óôçí õðåñÜóðéóç åíüò óõëëïãéêïý üíôïò ðïõ, ùò ôÝôïéï, èåùñÞèçêå ðùò Ý÷åé õðÝñôáôç
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áîßá. ÌÜëéóôá, µå ôç óõµâïëÞ êáé ôçò åèíéêéóôéêÞò éäåïëïãßáò êáôÜ ôçí ßäéá
áõôÞ ðåñßïäï, ôï óõëëïãéêü áõôü üí óõãêåêñéµåíïðïéÞèçêå óôçí Ýííïéá ôïõ
Ýèíïõò, ç ïðïßá áðïêôÜ µå áõôüí ôïí ôñüðï äéÜóôáóç áõôüíïµïõ üíôïò18.
¸ôóé ôï êñÜôïò, ðïõ ôáõôßæåôáé µå ôï Ýèíïò êáé ïíïµáôßæåôáé µÝóá áð’ áõôü
(ùò Ýèíïò-êñÜôïò), µåôáôñÝðåôáé óå µéá ïíôüôçôá ðïõ Ý÷åé áõèýðáñêôç áîßá
êáé ðñïôåñáéüôçôá. ÁõôÞ ôçí áðïêôÜ µÝóá áðü ôï Ýèíïò, èåùñïýµåíïõ ü÷é
áðëþò ùò ç óõíÝíùóç ôùí áôüµùí ðïõ ôï áðïôåëïýí áëëÜ êáé ùò êÜôé ðáñáðÜíù áðü ôï Üèñïéóµá ôùí µåñþí ôïõ.
[Ðáñüëï ðïõ êáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò äçëáäÞ, äåí èá
äå÷üµïõíá üôé µðïñåß áõôü íá õðåñôåñåß Ýíáíôé ôïõ áôüµïõ (µå ôçí Ýííïéá
ôçò êáôáðßåóçò ôùí áôïµéêþí åëåõèåñéþí êáé äéêáéùµÜôùí ãéá ÷Üñç ôïõ óõíüëïõ), åíôïýôïéò èá èåùñïýóá üôé êáé ç áíôßèåôç Üðïøç Ý÷åé µéá éó÷õñÞ
óõëëïãéóôéêÞ ðïõ èá µðïñïýóå íá ãßíåé áíôéêåßµåíï óõæÞôçóçò. Ìüíï üµùò
õðü ôçí ðñïûðüèåóç ðùò ôï êñÜôïò ðñÜãµáôé èá µåñéµíïýóå ãéá ôá óõµöÝñïíôá ôçò óõëëïãéêüôçôáò – ôïõ Ýèíïõò åí ðñïêåéµÝíù. Ç ðñïûðüèåóç
áõôÞ, üµùò, äåí Ý÷åé êáµßá ñåáëéóôéêÞ âÜóç. ¼ðùò ðñïóðÜèçóá íá äåßîù
íùñßôåñá, åíþ ç êñáôéêÞ åîïõóßá åðéêáëåßôáé ôï êïéíü êáëü êáé ôï åèíéêü
óõµöÝñïí ãéá íá èåµåëéþóåé ôçí êõñéáñ÷ßá êáé ôïí ñüëï ôçò, óôçí ðñÜîç
ïýôå åíäéáöÝñåôáé ïýôå µåñéµíÜ ãéá ôï êïéíü êáëü. Ç åîïõóßá áõôïíïµåßôáé
êáé ðñïóôñÝ÷åé ãéá ôï êáëü ôçò, üðùò áõôü ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôá áôïµéêÜ
óõµöÝñïíôá ôùí êñáôéêþí áîéùµáôïý÷ùí, êáé ôç äéáéþíéóç ôçò åîïõóßáò êáèåáõôÞò. Ïðüôå ç óõæÞôçóç ðåñéôôåýåé.]
Áõôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ï Ñïõóóþ èåùñïýóå ðùò ôï Êïéíùíéêü
Óõµâüëáéï ðñÝðåé íá óõíáöèåß áíÜµåóá óôá µÝëç ôçò êïéíùíßáò, óå µéá
áõôïäÝóµåõóç óõíå÷ïýò åëÝã÷ïõ ôùí äéá÷åéñéóôþí, êáé óôç âÜóç öõóéêÜ
ôïõ ÷ñïíéêïý ðåñéïñéóµïý óôï «áîßùµá», ôçí áíáêëçôüôçôá áðü áõôü, ê.ô.ë.
Áõôü ðïõ ï Ñïõóóþ åíäå÷ïµÝíùò êáôÜëáâå, êáé óßãïõñá ðÜíôùò åßíáé þñá
íá ôï ðáñáäå÷ôïýµå êé åµåßò, åßíáé ðùò ïõäÝðïôå õðÞñîå Êïéíùíéêü Óõµâü-

18. Áõôü ãéáôß ôï Ýèíïò «éåñïðïéåßôáé» êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï êáé áðïêôÜ µéá äéÜóôáóç
«õðåñâáôéêïý åðÝêåéíá», üðùò áíáöÝñåé ï Í. ÄåµåñôæÞò óôï âéâëßï ôïõ Ï Åèíéêéóôéêüò Ëüãïò (ÁèÞíá: ÓÜêêïõëáò 1996). Ôï Ýèíïò, åðåéäÞ èåùñåßôáé üôé «Þôáí åêåß êáé èá
åßíáé ãéá ðÜíôá», áðïêôÜ µéá åîÝ÷ïõóá óçµáóßá ðïõ îåðåñíÜ ôá µåµïíùµÝíá Üôïµá.
ÌÜëéóôá, ôá Üôïµá èåùñåßôáé üôé ðñïóäéïñßæïíôáé µÝóá áðü ôï Ýèíïò. Åííïåßôáé ðùò
ôï Ýèíïò ðñïçãåßôáé, çèéêÜ êáé ðñáãµáôéóôéêÜ, Ýíáíôé ôïõ áôüµïõ, óýµöùíá µå ôçí
åèíéêéóôéêÞ ðáñÜäïóç, ðïõ üµùò Ý÷åé åµðïôßóåé ôçí Ýííïéá ôïõ êñÜôïõò (ÝèíïòêñÜôïò) óôç óýã÷ñïíç åðï÷Þ.
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ëáéï. Ðñüêåéôáé ãéá µéá íïµéµïðïéçôéêÞ ôçò åîïõóßáò ëïãéêÞ ðïõ, öõóéêÜ, äåí
áíôáðïêñßíåôáé óôçí ðñáãµáôéêüôçôá. Ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôïõ Ñïõóóþ,
áðü ôçí Üëëç, åßíáé Ýíá óõµâüëáéï áíáôñïðÞò êáé ñÞîçò ðñïò ôçí Ýííïéá
ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ ôùí ×ïµðò êáé Ëïê êáèþò åíáíôéþíåôáé óå êÜèå
íïµéµïðïéçôéêÞ ôçò åîïõóßáò ëïãéêÞ. Åíáíôéþíåôáé, êõñßùò, óôç ëïãéêÞ äéá÷ùñéóµïý ôçò åîïõóßáò áðü ôïõò ðïëßôåò. Åíáíôéþíåôáé óôç ëïãéêÞ ôïõ êõñßáñ÷ïõ êñÜôïõò. Êáé, áí èåùñÞóïõµå ðùò óå ïñéóµÝíåò ðåñéüäïõò ôçò éóôïñßáò
Ýãéíå ðñüïäïò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôïõ åëÝã÷ïõ ôçò áðüëõôçò åîïõóßáò êáé
ôçò äçµïêñáôéêüôåñçò äéá÷åßñéóçò (ç ðéï ðñüóöáôç óôç Äýóç áðü ôï 1960
ùò ôï 1980 ðåñßðïõ), áõôÞ ç äéáäéêáóßá Ý÷åé õðïóôåß ïñéóôéêÞ ñÞîç áðü ôï
1990 µÝ÷ñé êáé óÞµåñá. ÊÜèå ðñïóðÜèåéá åðáíáäéáðñáãµÜôåõóÞò ôïõ Ý÷åé
áêõñùèåß áðü ôçí ßäéá ôçí åîïõóéáóôéêÞ ëïãéêÞ – åîïõóéáóôþí êáé åîïõóéáæïµÝíùí! Ïýôå ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôïõ Ñïõóóþ Ý÷åé õëïðïéçèåß, ëïéðüí. ðáñáµÝíåé üµùò ùò áßôçµá.
*

*

*

Ðþò êáôáëÞîáµå üµùò ó’ áõôÞ ôçí êïõâÝíôá; Ãéáôß áíáöåñèÞêáµå óôï
Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï; ÏäçãçèÞêáµå óå áõôü áíáæçôþíôáò áðÜíôçóç óôá
åîÞò åñùôÞµáôá: «ôï êñÜôïò äåí åßµáóôå åµåßò, üëïé µáò; Ôï êñÜôïò äåí
åßíáé åðéöïñôéóµÝíï µå ôçí áóöÜëåéÜ êáé ôçí ðñïóôáóßá µáò; Ôé åßíáé ôï
êñÜôïò þóôå ç õðåñÜóðéóÞ ôïõ íá ïäçãåß óôçí ðáñáâßáóç ôùí äéêáéùµÜôùí ôùí ðïëéôþí ôïõ;» Êáé íá ðñïóèÝóù: ãéáôß ï íüµïò êáé ïé äõíÜµåéò
áóöáëåßáò ðñïóôáôåýïõí ôï êñÜôïò ðéï ðïëý áðü ôïõò ðïëßôåò; ¹, µÜëëïí,
ãéáôß ï íüµïò êáé ïé äõíÜµåéò áóöáëåßáò ðñïóôáôåýïõí ôï êñÜôïò åíÜíôéá
óôïõò ðïëßôåò;
Êáô’ áñ÷Þí, «ôï ÊñÜôïò ðïõ åßµáóôå åµåßò, üëïé µáò» åßíáé ôï ÊñÜôïò
ðïõ ðåñéãñÜöåé ï Ñïõóóþ êáé óôçñßæåôáé óôïí µç äéá÷ùñéóµü ôçò åîïõóßáò áðü ôïõò ðïëßôåò êáèþò êáé óôç ãåíéêÞ âïýëçóç. Åßíáé ôï ÊñÜôïò-ùòÐïëéôåßá! Êáé ðåñéëáµâÜíåé êáé ôïõò ðïëßôåò ôïõ. Ïé ðñÜîåéò Þ µç ðñÜîåéò
ôïõò ôï êáèïñßæïõí. Åßíáé ôï ÊñÜôïò üðïõ üëïé öÝñïõí ôçí åõèýíç. Êáé ôçí
áíáëáµâÜíïõí êéüëáò. Åßíáé ôï ÊñÜôïò æçôïýµåíï.
Áðü ôçí Üëëç, ôï êñÜôïò ôï ïðïßï õößóôáôáé, êáé ðñïò ôï ïðïßï åêöñÜæåé ôçí áíôßèåóÞ ôïõ ï Ñïõóóþ, åßíáé ôï êñÜôïò ðïõ êõñéáñ÷åß êáé áõôïíïµåßôáé áðü ôçí êïéíùíßá ðïõ ôï ðáñÜãåé. Åßíáé ôï êñÜôïò ðïõ Ý÷ù ðåñéãñÜøåé
ùò ôþñá. Åßíáé áõôü ðïõ Ý÷åé ïäçãÞóåé ôïõò ðïëßôåò óôçí áðáîßùóç ôïõ
ÊñÜôïõò, ôçò Ðïëéôåßáò. Ãéá äéêü ôïõ üöåëïò – ðñïò üöåëïò ôùí ïñéóµÝíùí
äçëáäÞ. Åßíáé ôï êñÜôïò-ùò-åîïõóßá.
Áò äïýµå µéá åêäï÷Þ áõôïý ôïõ êñÜôïõò ãéá íá êáôáëÜâïõµå áêñéâþò
ôçí áðÜíôçóç óôá ðáñáðÜíù åñùôçµáôéêÜ.
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Ôï êñÜôïò-ùò-åîïõóßá
Áò îåêéíÞóïõµå êé åµåßò, üðùò ïé èåùñçôéêïß ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ,
ðñïóðáèþíôáò íá áðïôõðþóïõµå ü÷é ôï äÝïí ãé’ áõôü áëëÜ ôï åßíáé ôïõ, ôçí
ðñáãµáôéêüôçôá. Áõôü èá ôï êÜíïõµå îåêéíþíôáò áð’ ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç. Óôï æÞôçµá ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò äåí èá äéáöïñïðïéçèþ. Óßãïõñá ïé
Üíèñùðïé ãåííéïýíôáé åëåýèåñïé. Óßãïõñá åðßóçò ãåííéïýíôáé éóüôéµïé. [Ãéá ôï
êáôÜ ðüóïí ãåííéïýíôáé ßóïé äéáôçñþ êÜðïéåò åðéöõëÜîåéò ðáñüµïéåò µå ôïí
ðñïâëçµáôéóµü ôïõ Ñþïõëò: ôï ðüóï ßóïò åßíáé óôçí ðñáãµáôéêüôçôá áõôüò
ðïõ ãåííéÝôáé áñôéµåëÞò µå áõôüí ðïõ ðÜó÷åé áðü êÜðïéï óïâáñü âéïëïãéêü
åëÜôôùµá åßíáé Ýíá èÝµá ðñïò óõæÞôçóç, ðïõ ôçí Ý÷åé êÜíåé Þäç üµùò ï
Ñþïõëò êáé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åðáíÝëèïõµå. Ðñïò ôï ðáñüí, ôï éóÜîéïé µáò
êáëýðôåé.] Åðéðñüóèåôá, ãåííéïýíôáé µå ôç äõíáôüôçôá ëïãéêÞò åðåîåñãáóßáò
ôùí äåäïµÝíùí. Êáé óßãïõñá ãåííéïýíôáé µå ïñµÝò ôüóï êïéíùíéêÝò üóï êáé
áíôéêïéíùíéêÝò. ÌÜëéóôá, ôåßíù íá èåùñÞóù ðùò ïé êïéíùíéêÝò õðåñôåñïýí
ãåíéêÜ: ç ëïãéêÞ, µáæß µå ôçí ïñµÞ ôçò óåîïõáëéêüôçôáò êáé ôçò áõôïóõíôÞñçóçò öáßíåôáé íá åßíáé éó÷õñüôåñïò óõíäõáóµüò áð’ ïôéäÞðïôå Üëëï. ¼µùò,
åðåéäÞ ïé áíôéêïéíùíéêÝò ïñµÝò ðáñáµÝíïõí óå ëáíèÜíïõóá êáôÜóôáóç, Ýôïéµåò íá åêäçëùèïýí µå ôçí êáôÜëëçëç åõêáéñßá, ç ðáñáâßáóç ôùí êáíüíùí ôçò
êïéíùíéêÞò óõíýðáñîçò åßíáé åðßóçò µéá ðñáãµáôéêüôçôá.
¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç, ïé êáíüíåò èÝôïíôáé óå µéá
êïéíùíßá ãéá ôïí Ýëåã÷ï êáé (áõôï)ðåñéïñéóµü ôùí áíôéêïéíùíéêþí ôÜóåùí
ôïõ áíèñþðïõ. ÊÜðïéïé, ëïéðüí, ôïðïèåôïýíôáé äéáµïñöùôÝò(!) êáé ôïðïôçñçôÝò áõôþí ôùí êáíüíùí þóôå íá µçí µðïñåß êáíåßò íá áðåéëÞóåé ôç æùÞ
µáò, êõñßùò, êáèþò êáé ôçí éäéïêôçóßá µáò. Åðßóçò, þóôå íá µçí áðïíåßµåé
êáíåßò äéêáéïóýíç ãéá ôïí åáõôü ôïõ êáé áäéêÞóåé ôïí áäéêïýíôá ÷Üíïíôáò
ôï µÝôñï (ôçí áíáëïãéêüôçôá ôçò ðïéíÞò, üðùò ëÝãåôáé). ÄçëáäÞ, þóôå íá
µçí õðÜñ÷åé áõèáéñåóßá, áäéêßá, áíéóüôçôá êáé áíåëåõèåñßá. Ìå ëßãá ëüãéá, ôï
Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí áíÜãêç äéáöýëáîçò ôùí êïéíùíéþí
áðü ôéò äéáµÜ÷åò, ôïí ðüëåµï áíÜµåóá óå áíèñþðïõò êáé ïµÜäåò, ôïí óöåôåñéóµü ôçò éäéïêôçóßáò, ôçí êáôáðßåóç ôçò åëåõèåñßáò êáé ôçí ðñïóâïëÞ
ôçò áîéïðñÝðåéáò ôïõ áôüµïõ.
Öáßíåôáé, üµùò, ðùò êáêþò èåùñïýµå üôé ðñÝðåé íá ðáñá÷ùñÞóïõµå
ôá äéêáéþµáôÜ µáò óå Ýíá êñÜôïò ãéá íá ôá ðñïóôáôåýóåé. Êáêþò äå÷ôÞêáµå, áð’ üëá ôá ðñïôÜãµáôá ôïõ Äéáöùôéóµïý, ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôùí
×ïµðò êáé Ëïê. Êé áõôü öáßíåôáé áð’ üðïéá µåñéÜ êé áí åîåôÜóïõµå ôï æÞôçµá. ¼ðùò Ý÷ù ðñïóðáèÞóåé íá äåßîù µÝ÷ñé ôþñá, ç åîïõóßá áõôïíïµåßôáé êáé
µåñéµíÜ ãéá ôçí ðñïÜóðéóç ôùí óõµöåñüíôùí ôçò åíÜíôéá óå áõôÜ ôùí ðïëéôþí. ÊáôáðéÝæåé ôéò åëåõèåñßåò. Äåí ëåéôïõñãåß éóüôéµá ùò ðñïò ôïõò ðïëßôåò
áëëÜ ôïõò áíôéµåôùðßæåé µå äéáöïñåôéêü ôñüðï, áíÜëïãá µå ôç èÝóç ôïõò.
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Äßíåé áîéþµáôá. ÌåñéµíÜ þóôå íá õðÜñ÷åé õðÝñµåôñç éäéïðïßçóç éäéïêôçóßáò
êáé ðëïýôïõ áðü ôç µåñéÜ ëßãùí, åíþ ïé õðüëïéðïé áäõíáôïýí µÝóù ôçò åñãáóßáò ôïõò íá áðïêôÞóïõí éäéïêôçóßá (üðùò ïñáµáôéæüôáí ï Ëïê). ÁëëÜ, ôï
êõñéüôåñï åßíáé ðùò äåí ðñïóôáôåýåé ïýôå ôçí ßäéá ôïõò ôç æùÞ. Áêüµç êáé áí
èåùñïýóáµå ðùò ôï êñÜôïò åßíáé êõñßáñ÷ï µå µüíç ñçôÞ õðï÷ñÝùóç Ýíáíôé
ôùí ðïëéôþí ôçí ðñïóôáóßá ôçò óùµáôéêÞò ôïõò áêåñáéüôçôáò (áí äçëáäÞ
ðÜñïõµå ôçí åëÜ÷éóôç áõôÞ äÝóµåõóç ùò êñéôÞñéï), ïýôå Ýôóé öáßíåôáé ðùò
ôï êñÜôïò åêðëçñåß ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ Ýíáíôé ôùí ðïëéôþí. Êáé µÜëéóôá
êáô’ åðéëïãÞí, êáé ü÷é åðåéäÞ äåí µðïñåß íá êÜíåé áëëéþò.
Áò åîåôÜóïõµå ôï èÝµá ôïõ ðïëÝµïõ êáé ôçò âéáéïðñáãßáò, äåäïµÝíïõ
üôé êáé ãéá ôçí ðéï óõíôçñçôéêÞ Þ êáé áíôéäñáóôéêÞ èåþñçóç, ç ðñïóôáóßá
ôçò æùÞò åßíáé ç ðñùôáñ÷éêÞ õðï÷ñÝùóç ôïõ êñÜôïõò. Ôï êñÜôïò õðÜñ÷åé
ãéá íá ðñïóôáôåýåé ôïõò áíèñþðïõò áðü ôçí åðéèåôéêüôçôá ôùí Üëëùí ðñïò
áõôïýò – óõµðåñéëáµâáíïµÝíçò ôçò µç åðÝµâáóçò Üëëïõ êñÜôïõò óôçí
åðéêñÜôåéÜ ôïõ. ¼µùò, âëÝðïõµå üôé ðüëåµïé êáé âßá åîáêïëïõèïýí íá õößóôáíôáé ðáñÜ ôçí… åããõçôéêÞ ðáñïõóßá ôùí êñáôþí. Õößóôáíôáé êéüëáò êáé
áíÜµåóá óôá êñÜôç. ÅðåéäÞ êÜðïéï éó÷õñü êñÜôïò åðéèõµåß íá óöåôåñéóôåß
ôçí åëåõèåñßá Þ ôçí ðåñéïõóßá ôïõ Üëëïõ êñÜôïõò. ¹ áðëþò åðåéäÞ èÝëåé íá
êõñéáñ÷Þóåé Ýíáíôé ôùí Üëëùí (åêµåôáëëåõüµåíï óõëëïãéêÜ êüµðëåî êáôùôåñüôçôáò, ôçí áëáæïíåßá, ê.ëð.). ÄçëáäÞ, ôï ßäéï ôï êñÜôïò ðïõ ïñßæåôáé ùò
èåµáôïöýëáêáò ôçò æùÞò ê.ëð. ôùí ðïëéôþí ôïõ, åíßïôå åíåñãåß µå ôïí ôñüðï
ðïõ ôÜ÷èçêå íá áðáãïñåýóåé óôïõò Üëëïõò íá åíåñãïýí! Êáé üôáí ëÝµå åíßïôå åííïïýµå ó÷åäüí ïðïôåäÞðïôå âñåèåß óå ó÷Ýóç éó÷ýïò Ýíáíôé Üëëïõ
êñÜôïõò Þ ïµÜäáò. Ôï äßêáéï ôïõ éó÷õñïôÝñïõ, ôï ïðïßï èÝëçóå ç êïéíùíßá
íá áðïöýãåé óõóôÞíïíôáò ôï êñÜôïò, éó÷ýåé ßäéï êáé áðáñÜëëáêôï áíÜµåóá
óôá êñÜôç. Óôçí ðñáãµáôéêüôçôá, ôá ßäéá ôá êñÜôç åíåñãïýí üðùò ïé µåµïíùµÝíïé Üíèñùðïé óôç öõóéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç.
Ôï æÞôçµá Ý÷åé ùò åîÞò: ôï êñÜôïò êáôáðéÝæåé ôïõò ðïëßôåò ôïõ áóêþíôáò êáôá÷ñçóôéêÞ åîïõóßá óôá äéêáéþµáôá êáé ôéò åëåõèåñßåò ôïõò, ðáñáâéÜæïíôáò ôï áßôçµá ôçò éóüôçôáò áëëÜ êáé áóêþíôáò öõóéêÞ âßá óôïõò ðïëßôåò
üôáí ÷ñåéáóôåß. Ôá üñãáíá áóôõíüµåõóçò åíåñãïýí ðÜíôá ðñïò ôï óõµöÝñïí
ôïõ, õðü ôéò åíôïëÝò ôïõ öõóéêÜ. Ç ôÜîç êáé ç áóöÜëåéá äåí åßíáé ôõ÷áßùò ç
êåíôñéêÞ µÝñéµíá ôùí óùµÜôùí áóöáëåßáò. Ç áóöÜëåéá ôßíïò; Ôïõ êñÜôïõò
åííïåßôáé (ü÷é ôïõ ÊñÜôïõò). Ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò äçëáäÞ. Åí µÝóù ôçò
åóùôåñéêÞò ôÜîçò.
Óôç óõíÝ÷åéá, ùò ðñïò ôá Üëëá êñÜôç, åíåñãåß µå ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï: óêïôþíïíôáò ðïëßôåò êáé êáôáóôñÝöïíôÜò ôá üôáí êáé üðùò µðïñåß íá ôï
ðñÜîåé. Óå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá ãßíåôáé åðßêëçóç ðÜíôá ôïõ óõµöÝñïíôïò ôùí
ðïëéôþí, ôïõò ïðïßïõò âÜæåé µÜëéóôá óôçí ðñþôç ãñáµµÞ áöïý… áõôü åßíáé
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ôï ÷ñÝïò ôïõò áðÝíáíôé óôçí ðáôñßäá! Êáé ïé ëáïß óêïôþíïíôáé µåôáîý ôïõò
«ãéá ô’ áöÝíôç ôï öáÀ», üðùò ëÝåé êáé ôï ôñáãïýäé19 [µüíï ðïõ ôï «öáÀ» åäþ
åßíáé ðñï ðïëëïý åîáóöáëéóµÝíï. ôï äéáêýâåõµá åßíáé ç ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïµéêÞ éó÷ýò]. Ç êïéíÞ âïýëçóç ÷åéñáãùãåßôáé µå ôÝôïéï ôñüðï ðïõ ï êÜèå
ëáüò, ëéãüôåñï Þ ðåñéóóüôåñï êáôáðéåóµÝíïò óôï äéêü ôïõ êñÜôïò, êéíåßôáé
åíáíôßïí Üëëùí ëáþí, óôï üíïµá ôçò ðñïóôáóßáò êáé áóöÜëåéáò ôçò… ðáôñßäáò. Ðïõ êáôáëÞãåé ðÜíôá ðñïò üöåëïò óõãêåêñéµÝíùí áôüµùí. Êáé ôï ðéï
éó÷õñü êñÜôïò èá åðéâÜëëåé ôïõò üñïõò ôïõ µåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðïëÝµïõ, êáôÜ
ðáñÜâáóç êÜèå Ýííïéáò áíáëïãéêüôçôáò êáé äéåèíïýò äéêáßïõ. Áêñéâþò üðùò
ðáñáâéÜæåôáé ôï åóùôåñéêü äßêáéï åíôüò ôùí êñáôþí.
ÁíáñùôéÝµáé ëïéðüí: áí åßíáé ïé Üíèñùðïé íá óêïôþíïíôáé µåôáîý ôïõò
ïýôùò Þ Üëëùò, ãéáôß íá óêïôþíïíôáé µÝóù ôïõ êñÜôïõò; Ãéáôß íá óêïôþíïíôáé
ðñïò üöåëïò ïñéóµÝíùí áôüµùí; Áò ôï êÜíïõí µüíïé ôïõò! Ãéáôß ðñÝðåé ï
ôñüðïò êáé ï ëüãïò ôïõ ðïëÝµïõ ôïõò íá ðñïóäéïñéóôåß-íïµéµïðïéçèåß áðü
êÜðïéïí Üëëïí, óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç; Ãéáôß íá ðñïóäéïñéóôåß áð’ ôï êñÜôïò
êáé ü÷é áðü ôïõò ßäéïõò; Áí ôï Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï µåôáâéâÜæåé ôüóç äýíáµç óôï êñÜôïò ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôïõò ðïëßôåò êáé ôåëéêÜ äåí ôï ðñÜôôåé
–åßôå áðü áäõíáµßá (íá áµõíèåß) åßôå áðü… äýíáµç (ïðüôå êáé åðéôßèåôáé)–,
ôüôå ðïéïò ï ëüãïò ýðáñîÞò ôïõ; Êáé áðáíôþ: êáíÝíáò. Ìå âÜóç áõôÞ ôç
ëïãéêÞ, åßíáé ðñïôéµüôåñï íá êáíïíßóïõí ïé Üíèñùðïé ôçí êïéíÞ ôïõò æùÞ
µüíïé ôïõò. ¢ëëùóôå, åíäÝ÷åôáé ï êïéíùíéêüò êáôáíáãêáóµüò ôçò êïéíüôçôáò
íá åßíáé áðïôåëåóµáôéêüôåñï µÝóï åëÝã÷ïõ áð’ üôé ç êáôáóôïëÞ: Ý÷ïõµå äåé
ðüóï áðïôåëåóµáôéêÜ, áëëÜ êáé êáôáíáãêáóôéêÜ, ëåéôïõñãåß ç åíôïðéüôçôá
êáé ç Ýëëåéøç áíùíõµßáò óôá ÷ùñéÜ!
Áò ðïëåµÜíå ôá ÷ùñéÜ µåôáîý ôïõò áí ç µïßñá ôïõ áíèñþðïõ åßíáé íá
ðïëåµÜåé – µå âÜóç áõôÞ ôç ëïãéêÞ, ðÜíôá. Äåí åßíáé áíÜãêç íá ïñãáíùèåß
áðü ôï êñÜôïò óå µåãÜëç êëßµáêá êÜôé ôÝôïéï. ¢ëëùóôå, åßíáé óáöþò ðñïôéµüôåñï íá óêïôþíïíôáé äõï Üíèñùðïé µåôáîý ôïõò, Þ êáé µéá ïµÜäá áíèñþðùí µå µéá Üëëç, ðáñÜ íá ðñÜôôïõí ôï ßäéï ïñãáíùµÝíá óå åðßðåäï êñÜôïõò.
Ãéáôß áõôü; ÅðåéäÞ, áí êáé ç ðñÜîç ðáñáµÝíåé ç ßäéá, ç äéáöïñÜ êëßµáêáò
áëëÜæåé êáôÜ ðïëý ôá äåäïµÝíá. ÄçëáäÞ, áí ïé Üíèñùðïé äéáðëçêôéóôïýí
µåôáîý ôïõò, èá ÷åéñïäéêÞóïõí, ßóùò êáé íá óêïôùèïýí µå êáíÝíá ðéóôüëé

19. Áðü ôï µåëïðïéçµÝíï ðïßçµá «Ç ÌðáëÜíôá ôïõ êõñ ÌÝíôéïõ» ôïõ Êþóôá ÂÜñíáëç, åñµçíåõµÝíï áðü ôïí Íßêï Îõëïýñç. Ç åðßêëçóç óôß÷ùí áðü ôñáãïýäéá ðïõ
Ý÷ïõí êÜíåé óôï ÷þñï ôïõò ó÷åôéêÞ åðéôõ÷ßá åßíáé óçµáíôéêÞ êáèþò ðñïóèÝôåé óôçí
ðïëéôéêÞ áíÜëõóç ôçí ïðôéêÞ ôçò óõíåéäçôïðïßçóçò óôïí ÷þñï ôçò ôÝ÷íçò. Ç ôÝ÷íç
Ý÷åé óõ÷íÜ ðñïôåßíåé áõôÜ ðïõ ç åðéóôÞµç áíáëýåé äéåîïäéêÜ, ùò áðáýãáóµá, óõíåéäçôïðïßçóç Þ áðëþò äéáéóèçôéêÞ ðñïóÝããéóç µéáò ðïëéôéêÞò Þ Üëëçò ðñáãµáôéêüôçôáò, µå ðïéêßëïõò ôñüðïõò: ðïßçóç, ëïãïôå÷íßá, µïõóéêÞ.
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Þ µá÷áßñé. Ïé õðüëïéðïé äåí åðçñåÜæïíôáé êáé ðïëý. Áí ï… ôóáêùµüò ãßíåé
µåôáîý äýï êñáôþí, ôüôå ôá ðñÜãµáôá åßíáé äéáöïñåôéêÜ. Ïé Üíèñùðïé ðïõ
èá ÷ôõðÞóïõí êáé èá óêïôùèïýí åßíáé ðïëý ðåñéóóüôåñïé, êáèþò áíÜµåóÜ
ôïõò èá âñßóêïíôáé êáé êÜðïéïé ðïõ äåí èá âÜëëïíôáí óå Üëëç ðåñßðôùóç
(ðáéäéÜ, çëéêéùµÝíïé, äéÜöïñïé áèþïé). ÁëëÜ, êáé ïé åµðëåêüµåíïé èá åßíáé ðåñéóóüôåñïé ïýôùò Þ Üëëùò, áöïý ðïëëïß èá ðïëåµÞóïõí åðåéäÞ «ðñÝðåé». Êé
áò µçí îÝñïõí ôïí ëüãï. Ïé óêïôùµïß êáé ïé êáôáóôñïöÝò èá åßíáé áóáöåßò
êáé á÷áíåßò áöïý ôá üðëá ðïõ ÷ñçóéµïðïéïýí ïé óôñáôïß (ïé óýã÷ñïíïé ôïõëÜ÷éóôïí) Ý÷ïõí µåãÜëç åµâÝëåéá. ÌÜëéóôá, êÜðïéá üðëá ðáñáµÝíïõí åðéêßíäõíá êáé µåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðïëÝµïõ (ð.÷. íÜñêåò). Êáé, êõñßùò, áí ïé Üíèñùðïé
áðëþò óêïôþíïíôáí µåôáîý ôïõò äåí èá Ýâëáðôáí ôï ðåñéâÜëëïí. Êáíåßò
äåí èá åß÷å öôéÜîåé ðõñçíéêÞ âüµâá, ãéá ðáñÜäåéãµá, áöïý áõôü ôï ó÷Ýäéï
áðáéôåß óõãêÝíôñùóç åðéèõµßáò, êåöáëáßïõ êáé ôå÷íïãíùóßáò óå µåãÜëç êëßµáêá. ¸÷åé óêåöèåß êáíåßò ðüóï åðéæÞµéïé ðåñéâáëëïíôéêÜ åßíáé ïé óýã÷ñïíïé
ðüëåµïé µå ôá µÝóá ðïõ ãßíïíôáé;
Óõíåðþò, ïé êñáôéêïß ðüëåµïé ðëÞôôïõí ü÷é µüíï ôïõò Üµåóá åµðëåêüµåíïõò, áëëÜ êáé üëïõò üóïõò æïõí óôïí ðëáíÞôç. Êáé ôïõò ðéãêïõßíïõò! Êé
åäþ µðáßíåé Ýíá çèéêü æÞôçµá. Áí åóý èåò íá óêïôùèåßò, êÜí’ ôï åõ÷áñßóôùò.
ÊáíÝíá ðñüâëçµá. Ïé Üëëïé, ïé õðüëïéðïé, ôé óïõ öôáßíå; Ìå ðïéï äéêáßùµá
µðïñåß íá áðïöáóßóåé êÜðïéïò üôé èá óêïôùèåß êáé ï ôÜäå Þ ï äåßíá ðïõ
äåí ôï åðéèõµåß; Êé áõôü ôï ðñüâëçµá õðÜñ÷åé ðïëý ðåñéóóüôåñï óôïõò µáæéêïýò ðïëÝµïõò (êõñßùò ëüãù êëßµáêáò áëëÜ êáé äéáöïñåôéêþí üðëùí ðïõ
÷ñçóéµïðïéïýíôáé): Üëëï ôï óðáèß êáé Üëëï ç âüµâá. Ðñüêåéôáé ãéá ðáñáâßáóç ôçò áôïµéêÞò åëåõèåñßáò êáé ôïõ áõôïðñïóäéïñéóµïý ôïõ áôüµïõ.
ÖõóéêÜ, ôï ðñüâëçµá µå ôïõò ðïëÝµïõò åßíáé ðïëý µåãáëýôåñï áðü ôéò
«ðáñÜðëåõñåò áðþëåéåò» ðïõ óõæçôÜµå ùò ôþñá. Áõôïß ðïõ åðéäéþêïõí êáé
ðñïêáëïýí ôïõò ðïëÝµïõò óðáíßùò ðïëåµïýí. Äéáµïñöþíïõí óå Üëëïõò ôçí
åðéèõµßá ôïõ ðïëÝµïõ êáé ôïõò áöÞíïõí íá µÜ÷ïíôáé ðñïò ôï äéêü ôïõò üöåëïò. Äåí ôïõò äéáµïñöþíïõí, âÝâáéá, µéá Üµåóç åðéèõµßá ðïëÝµïõ, áëëÜ ôçí
åðéèõµßá Üµõíáò êáé õðåñÜóðéóçò «ôùí áîéþí», «ôïõ ðïëéôéóµïý» ôïõò, «ôçò
åëåõèåñßáò» ôïõò! ¢, êáé ôçò ÌçôÝñáò Ðáôñßäáò. Ëåò êáé ç ðáôñßäá åßíáé ðéï
óçµáíôéêÞ áðü ôïí óõíÜíèñùðï. Ëåò êáé ç ðáôñßäá Ý÷åé êáµéÜ áîßá ÷ùñßò ôïí
óõíÜíèñùðï.
[ÄéáâÜæïíôáò µéá µÝñá ôá ðáñáðÜíù, ç ÄÞµçôñá, ó÷ïëßáóå:
– ÁõôÞ åßíáé µåãÜëç äéáöïñÜ ðïõ ðåñéãñÜöåéò. Äéüôé ôá Üôïµá äåí µðïñïýí
íá íïµéµïðïéÞóïõí ôïí ðüëåµï êáé ôç âßá µå ôßðïôá, êé áò ðïëåµïýí. Êáé ãé’
áõôü, üðùò ëåò, Ýöôéáîáí ðïëéôéêÝò êïéíùíßåò. Ìá, áí ôá Üôïµá Þèåëáí íá
íïµéµïðïéÞóïõí ôç âßá, äåí ÷ñåéáæüôáí êñáôéêÞ ðáñÝµâáóç ãéá êÜôé ôÝôïéï.
¼µùò ôï êñÜôïò µðïñåß êáé íïµéµïðïéåß ôç âßá. ¸ôóé, äåí µåôáâéâÜæåôáé

494

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÏÃÄÏÏ - Ôï Ðïëéôéêü µáò Óýóôçµá (II)

óå áõôü µüíï ç ðñïóôáóßá ôçò æùÞò, áëëÜ êáé ç ßäéá ç äéáµüñöùóç ôùí
êñéôçñßùí ãéá ôçí áîßá ôçò æùÞò!
…Ïñßæåé ëïéðüí ôï êñÜôïò üôé üóï ðéï ðïëëïýò óêïôþóåéò üôáí áõôü óå
Ý÷åé ðñïóôÜîåé åßóáé Þñùáò. Ðáßñíåéò êáé ðáñÜóçµï! Ôï ðåñçöáíåýåôáé
êéüëáò. ÕðÜñ÷åé ïäüò Âïõëãáñïêôüíïõ óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò! ðñïóèÝôåé
êáèþò îåóðÜ óå ãÝëéá.]
¢ñá, ôï êñÜôïò åíåñãåß íïµéµïðïéþíôáò ôç âßá êáôÜ ðåñßðôùóç. ÕðÜñ÷åé êé Ýíáò åðéðñüóèåôïò ëüãïò ðïõ ç äéá÷åßñéóç ôçò áõèáéñåóßáò êáé ôçò
âéáéüôçôáò åßíáé ðñïôéµüôåñï íá µçí áíáôßèåôáé óôï êñÜôïò. Ï ëüãïò áõôüò
ó÷åôßæåôáé µå ôçí åîïõóßá. ¸íá êñÜôïò áðïôåëåß óõãêÝíôñùóç åîïõóßáò. Åî
ïñéóµïý. Ðñüêåéôáé ãéá êåíôñéêÞ ïñãÜíùóç êáé ïñéïèÝôçóç üëùí ôùí áñµïäéïôÞôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé µå ôç óõëëïãéêÞ æùÞ óôá ðëáßóéá µéáò óõãêåêñéµÝíçò áí êáé áñêåôÜ äéåõñõµÝíçò åäáöéêüôçôáò: ðáéäåßá, áóöÜëåéá, íïµïèåóßá,
ïéêïíïµßá, õãåßá. Ðñüêåéôáé, ïõóéáóôéêÜ, ãéá ôç óõãêÝíôñùóç áñµïäéïôÞôùí
ðïõ, äéáöïñåôéêÜ, èá áóêïýíôáí áðü ôïðéêÜ êáé ðïëéôéêÜ (ôùí ðïëéôþí) êÝíôñá åîïõóßáò. ÌÜëéóôá, ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï êñßèçêå áíáãêáßï íá áíáöåñèåß óõóôçµáôéêþò ôï êñÜôïò óå Ýíá Ýèíïò êáé íá äéåêäéêÞóåé íïµéµüôçôá
óôï üíïµÜ ôïõ åßíáé áêñéâþò áõôüò: ðñïêåéµÝíïõ íá µðïñÝóåé íá ðåßóåé ôïõò
ðïëßôåò üôé ç õðåñóõãêÝíôñùóç åîïõóéþí èá åíåñãÞóåé ðñïò ôï óõµöÝñïí
ôïõò. Ôïõò Ýðåéóå äçëáäÞ üôé áõôïß áðïôåëïýí Ýíá åíéáßï êáé áäéáöïñïðïßçôï óþµá êáé üôé ôï êñÜôïò ðïõ èá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïõò ßäéïõò èá åßíáé ôï
êáëýôåñï äõíáôü.
Ôï êñÜôïò åßíáé µéá óõãêÝíôñùóç åîïõóéþí. ¼óï ðéï éó÷õñü åßíáé ôï
êñÜôïò, ôüóï ðéï µåãÜëç ç äýíáµÞ ôïõ. ¼ðùò êáé óôïí Üíèñùðï. Öáíôáóôåßôå êÜðïéïí ðïõ êáôáöÝñíåé íá óõãêåíôñþíåé ðÜíù ôïõ ôç äýíáµç ôùí Üëëùí.
Óáí ôïí Highlander óôçí ïµþíõµç ôáéíßá µå ôïí Êñéóôüö ËáµðÝñ: üðïéïí
áðïêåöÜëéæå óõóóþñåõå êáé ôç äýíáµÞ ôïõ! ¼óï ðéï äõíáôüò ãßíåôáé áõôüò
ï êÜðïéïò, ôüóï ðéï áíåîÝëåãêôïò åßíáé. Ç ïñèÞ ÷ñÞóç ôçò äýíáµÞò ôïõ åðáößåôáé áðü Ýíá óçµåßï êáé µåôÜ óôç ëïãéêÞ ôïõ. Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ôñüðïò
åëÝã÷ïõ ôçò, åêôüò êáé áí ïé Üëëïé, ïé ðéï áäýíáµïé, óõíáóðéóôïýí êáé åíþóïõí ôéò äõíÜµåéò ôïõò. Óôçí åîïõóßá, ôï æçôïýµåíï åßíáé ç óõóóþñåõóç ôçò
äýíáµçò. ¼÷é âéïëïãéêÞò áêñéâþò, áëëÜ ïéêïíïµéêÞò êáé, óõíåðþò, óôñáôéùôéêÞò. [Ôá êñÜôç áãïñÜæïõí «µõúêÞ äýíáµç» µå ôá ÷ñÞµáôá. ¸ôóé, ç ïéêïíïµéêÞ
Üíèçóç óõíåðÜãåôáé ôç äõíáôüôçôá åðéâïëÞò. Ìéá äõíáôüôçôá ðïõ óõíÞèùò
áîéïðïéåßôáé…]
Áí ç äýíáµç êÜðïéïõ ôïõ äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá áõèáéñåôÞóåé, öáíôáóôåßôå ôé µðïñåß íá êÜíåé õðåñâïëéêÞ äýíáµç óõãêåíôñùµÝíç óå ëßãá ÷Ýñéá. ÐÜñôå ãéá ðáñÜäåéãµá ôéò Ç.Ð.Á. Ðñüêåéôáé ü÷é áðëþò ãéá Ýíá êñÜôïò,
áëëÜ ãéá µéá ïµáäïðïßçóç åðéµÝñïõò êñáôþí óå µßá êáé µüíç äéá÷åéñéóôéêÞ
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äýíáµç, Ýíá õðÝñ-êñÜôïò. ÌÝóù ôçò éäÝáò ôïõ «åíüò Ýèíïõò», ç ïµïóðïíäéáêÞ êõâÝñíçóç ôùí Ç.Ð.Á. ïµáäïðïéåß ôïõò ðïëßôåò óå µéá êïéíÞ åèíéêÞ
ôáõôüôçôá, µå áðïôÝëåóµá ïé åðéèåôéêÝò ïñµÝò ôïõò íá µçí äéï÷åôåýïíôáé
óôçí ïµÜäá. ÊÜðïõ üµùò ðñÝðåé íá äéï÷åôåõôïýí. Óôïõò ¢ëëïõò, üðùò åßíáé
åðüµåíï. Áöïý ôï Åµåßò åßíáé ïé Ç.Ð.Á. Áó÷Ýôùò áí ïé Ç.Ð.Á. èá µðïñïýóáí
íá åßíáé 50 (+1) äéáöïñåôéêÜ êñÜôç, 50 äéáöïñåôéêÜ Åµåßò20. Áó÷Ýôùò áí êÜðïéá óôéãµÞ óôçí éóôïñßá ôïõò ïñéóµÝíá êñÜôç åµðüäéóáí êÜðïéá Üëëá ðïõ
ôï åðéèõµïýóáí íá áðï÷ùñÞóïõí áðü áõôÞ ôç óõíÝíùóç êñáôþí. Äéüôé üëç
áõôÞ ç óõíÝíùóç äýíáµçò êáé åîïõóßáò åßíáé äåäïµÝíï ðùò äåí èá ãéíüôáí
öõóéêÜ: Ý÷åé õðÜñîåé âßá êáé êáôáíáãêáóµüò êáé óôçí éóôïñßá ôùí ßäéùí ôùí
êñáôþí ôùí Ç.Ð.Á. Ç õðåñóõãêÝíôñùóç äýíáµçò êáé åîïõóßáò óå µéá µéêñÞ
ïµÜäá áíèñþðùí, óôçí ïµïóðïíäéáêÞ êõâÝñíçóç µéáò ðåñéï÷Þò ôüóï µåãÜëçò üóï ç Å.Å. êáé ç åõñùðáúêÞ Ñùóßá µáæß, ôïõò äßíåé ôåñÜóôéï ðëåïíÝêôçµá
ùò ðñïò ôçí Üóêçóç êõñéáñ÷ßáò êáé åðéâïëÞò. Áñ÷ßæïíôáò öõóéêÜ áðü ôïí
ßäéï «ôïõò» ôïí ëáü.
[ÐáñÝíèåóç: ç ãÝíåóç ôùí Ç.Ð.Á.
Μια λεπτομερή̋ ανάλυση τη̋ ιστορία̋ του αμερικανικού «εμφυλίου» θα
ήταν εξόχω̋ αποκαλυπτική για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τον ρόλο τη̋
κεντρική̋ κυβέρνηση̋ των Η.Π.Α. σήμερα στον κόσμο, αλλά και στι̋ ίδιε̋
τι̋ Η.Π.Α. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο τα εξή̋. Οι Η.Π.Α. από την ίδρυσή
του̋ (που γιορτάζεται στι̋ 4 Ιουλίου 1776) ήταν μια συνένωση κρατών/πολιτειών με σκοπό την κοινή του̋ άμυνα σε περίπτωση που η Αγγλία αποφάσιζε να διεκδικήσει ξανά τι̋ αποικίε̋ τη̋. Καμία άλλη συμφωνία περαιτέρω
συνένωση̋ δεν υπήρχε, ούτε φυσικά οικονομική, και ήδη αρκετέ̋ πολιτείε̋
είχαν οικονομική αυτονομία ή και δικό του̋ νόμισμα. Όμω̋, ο Βορρά̋ και
ο Νότο̋ είχαν διαφορετική οικονομική ανάπτυξη, με τον Νότο να υπερτερεί
σημαντικά. Το κλίμα του Νότου είχε ευνοήσει τι̋ μεγάλε̋ φυτείε̋, ειδικά του
βαμβακιού που ήταν η πρώτη ύλη ένδυση̋ τη̋ εποχή̋. Έτσι, ο Νότο̋ έγινε
εφοδιαστή̋ όλη̋ τη̋ Βορείου Αμερική̋ αλλά και τη̋ Ευρώπη̋ και οι μαζικέ̋
εξαγωγέ̋ προσέφεραν άφθονο πλούτο στου̋ αποίκου̋. Η χειρωνακτική εργασία απαιτούσε δούλου̋, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ήδη κατά την αγγλοκρατία και αυξάνονταν με ανησυχητικού̋ ρυθμού̋ ω̋ ποσοστό του πληθυσμού.
Στον Βορρά, από την άλλη, αναπτύχθηκε βιοτεχνία και βιομηχανία. Δούλοι
υπήρχαν και εκεί, αλλά κυρίω̋ χρησιμοποιήθηκε φθηνό εργατικό δυναμικό
(«δούλοι») από τη μάζα των εποίκων (κυρίω̋ Ιρλανδών) που έφταναν εξα-

20. Áò µçí îå÷íÜµå üôé ç ïíïµáóßá ôïõò åßíáé United States of America. Ôï state, ðïõ
µåôáöñÜæåôáé åäþ ùò ðïëéôåßá, åßíáé ï üñïò ðïõ ÷ñçóéµïðïéïýµå êáé ãéá ôï êñÜôïò.
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θλιωμένοι από την Ευρώπη. Έτσι, στον Βορρά οι «δούλοι» ήταν κατ’ εξοχήν
λευκοί, και οι δούλοι ήταν μαύροι. Στον Νότο υπήρχαν κυρίω̋ δούλοι, και
ήταν μαύροι21.
Η οικονομία των Η.Π.Α. τελικώ̋ καθοριζόταν από τον πλούσιο Νότο,
από τον οποίον εξαρτιόταν άμεσα ο Βορρά̋. Επίση̋, δημογραφικά ο Νότο̋
γινόταν ολοένα και πιο μαύρη περιοχή: ήδη την εποχή του εμφυλίου (18611865) το 20-30% του –αραιού– πληθυσμού του ήταν μαύροι (δούλοι), ενώ ο
Βορρά̋ ήταν μια πυκνοκατοικημένη περιοχή λευκών, κυρίω̋. Τότε, στην κεντρική κυβέρνηση των Η.Π.Α. άρχισε να συζητιέται έντονα η επιβολή φόρου
εισαγωγών (ο οποίο̋ φυσικά θα επιβάρυνε κυρίω̋ τον Νότο) και η αναδιανομή του πλούτου προ̋ τι̋ πιο πυκνοκατοικημένε̋ περιοχέ̋. Επειδή η κεντρική κυβέρνηση τη̋ Ουάσιγκτον ψηφιζόταν από την πλειοψηφία των πολιτών,
ήταν βέβαιο πω̋ σε λίγα χρόνια ο υπερπληθή̋ Βορρά̋ θα μπορούσε να επιβάλλει τη θέλησή του στον Νότο. Να σημειωθεί επίση̋ πω̋ ταυτόχρονα είχαν
αρχίσει να γίνονται συζητήσει̋ προ̋ την κατεύθυνση τη̋ ισχυροποίηση̋ τη̋
κεντρική̋ ομοσπονδιακή̋ κυβέρνηση̋ έναντι των επιμέρου̋ πολιτειών: με
τι̋ προτεινόμενε̋ αλλαγέ̋, το πολιτικό σύστημα θα ενίσχυε τι̋ αρμοδιότητε̋
του προέδρου, που ήταν ω̋ τότε περιορισμένε̋, και θα του έδινε τη δικαιοδοσία να καθορίζει την οικονομία σε όλη την επικράτεια των Η.Π.Α.
Η απελευθέρωση των μαύρων και η κατάργηση τη̋ δουλεία̋, που έχουν
προβληθεί ω̋ βασική αιτία του πολέμου προκειμένου να επέλθει η εκ των
υστέρων ηθική νομιμοποίησή του, δεν ήταν ποτέ το πραγματικό μέλημα των
παρακινητών του αμερικανικού «εμφυλίου». Ούτε καταργήθηκε η δουλεία με
το πέρα̋ του πολέμου, ούτε πολιτικά δικαιώματα δόθηκαν στου̋ μαύρου̋,
ούτε ο ίδιο̋ ο πρόεδρο̋ Λίνκολν μετείχε (ιδεολογικά ή πραγματικά) στο αντίστοιχο κίνημα. Όμω̋, το ζήτημα τη̋ δουλεία̋ κρίθηκε δημοφιλέ̋ και έτυχε
επαρκού̋ εκμετάλλευση̋, κυρίω̋ από ανθρώπου̋ που είχαν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα από την εποίκιση νέων περιοχών. Μάλιστα, ορισμένε̋ ατομικέ̋ κινήσει̋ επηρέασαν καθοριστικά τα γεγονότα στην περιοχή.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μπράουν (John Brown), που
άλλοι αναφέρουν ω̋ «φανατικό θρησκευόμενο ληστοσυμμορίτη» και άλλοι ω̋
«έναν σπουδαίο άντρα που σκότωσε τη δουλεία»22. Ο Μπράουν ήταν ένα̋ θρη-

21. Ï ëåãüµåíïò «ðïëéôéêÜ ïñèüò» (politically correct) êáé èåùñïýµåíïò ùò µç ñáôóéóôéêüò ôñüðïò áíáöïñÜò óôç µáýñç öõëÞ ðñïôÜóóåé ôïí üñï «Ýã÷ñùµïò». Êé
åãþ áêüµç áíáæçôþ åêåßíï ôï µðëïõæÜêé ðïõ Ýëåãå: «¼ôáí èõµþíåôå ãßíåóôå êüêêéíïé, üôáí êñõþíåôå ãßíåóôå µðëå, üôáí áññùóôáßíåôå ãßíåóôå ù÷ñïß. Êáé áðïêáëåßôå
åµÝíá ÅÃ×ÑÙÌÏ;».
22. Ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ óôçí éóôïóåëßäá ôçò åãêõêëïðáßäåéáò Wikipedia.
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σκευόμενο̋ βυρσοδέψη̋, πατέρα̋ είκοσι παιδιών. κατά την οικονομική κρίση
τη̋ δεκαετία̋ του ’30 τα χρέη τον οδήγησαν στη φυλακή. αργότερα ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Εντάχθηκε με σθένο̋ στο κίνημα κατά τη̋ δουλεία̋
μετά τη δολοφονία του Elijah Lovejoy, υπουργού, δημοσιογράφου και εκδότη,
ο οποίο̋ ήταν υπέρμαχο̋ των δικαιωμάτων των μαύρων. Ο Μπράουν πέρασε
το 1859 τα σύνορα τη̋ πολιτεία̋ Βιρτζίνια με ένοπλου̋ άντρε̋ και προσπάθησε
να ξεκινήσει ένοπλη επανάσταση των μαύρων. Η απόπειρά του απέτυχε και
ο ίδιο̋ συνελήφθη και απαγχονίστηκε. Το γεγονό̋ επηρέασε κατά πολύ την
έναρξη του πολέμου μήνε̋ μετά. Στον Βορρά σχεδόν ανακηρύχτηκε ήρωα̋ και
«φορέα̋ θεϊκού μηνύματο̋» από το κίνημα κατά τη̋ δουλεία̋, παρόλο που η
επίσημη κυβέρνηση τον καταδίκασε ω̋ στασιαστή. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μέλη του κινήματο̋ κατά τη̋ δουλεία̋, οι οποίοι υπερασπίζονταν την ειρηνική αντίσταση στη δουλεία, ο Μπράουν –που ήταν λευκό̋– ήταν υπέρμαχο̋
τη̋ βίαιη̋ απάντηση̋ στην καταπίεση των μαύρων από του̋ Νότιου̋. Όμω̋,
στα γεγονότα τη̋ Βιρτζίνια δολοφόνησε 7 ανθρώπου̋, μεταξύ των οποίων και
ένα̋ ελεύθερο̋ μαύρο̋(!), ενώ σε παλαιότερα περιστατικά (όπω̋ το 1856 στη
σφαγή τη̋ Pottawatomie) είχε προβεί σε δολοφονίε̋ υποστηρικτών τη̋ δουλεία̋. Κι επειδή, όπω̋ αναφέραμε, τα κίνητρα όσων δρουν μεμονωμένα και με
τη βία είναι συνήθω̋ ύποπτα, να σημειωθεί ότι στο κρησφύγετό του βρέθηκε
αλληλογραφία με γερουσιαστέ̋ τη̋ κεντρική̋ κυβέρνηση̋, οι οποίοι έφυγαν
αμέσω̋ μετά για τον Καναδά!
Ο πόλεμο̋ ξεκίνησε το 1861, αφού ένα χρόνο πριν αποσχίστηκαν δέκα
συνολικά νότιε̋ πολιτείε̋ από τι̋ Η.Π.Α., με πρώτη την Καρολίνα, που ήταν
το σημαντικότερο λιμάνι για τι̋ εξαγωγέ̋ προ̋ την Ευρώπη. Οι πολιτείε̋ που
αποσχίστηκαν δημιούργησαν μια νέα συμπολιτεία, την Confederate States of
America23. Ο πόλεμο̋ έγινε για να παραμείνουν οι δέκα αυτέ̋ πολιτείε̋ στην
Ένωση Πολιτειών τη̋ Αμερική̋ με το ζόρι, βάζοντα̋ τα θεμέλια για να γίνουν
οι Η.Π.Α. ένα (σχεδόν) ενιαίο κρατικό μόρφωμα. Κάτι που δεν επιθυμούσαν
οι νότιε̋ πολιτείε̋, οι οποίε̋ ήθελαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία του̋
από τη διαφαινόμενη κεντρική κυβέρνηση. Κι έγινε πόλεμο̋. Κι έτσι, επιβλήθηκε το δίκαιο του ισχυροτέρου. Όπω̋ στη φυσική κατάσταση! Και οι

23. ¹ôïé Óõíïµïóðïíäßá Êñáôþí ôçò ÁµåñéêÞò, êáé ü÷é ïµïóðïíäßá üðùò µåôáöñÜæåôáé óå êÜðïéåò ðçãÝò. Ç óõíïµïóðïíäßá åßíáé óõíÝíùóç áíåîÜñôçôùí êñáôþí ðïõ
åðéèõµïýí ôç ÷áëáñÞ äéáóýíäåóÞ ôïõò êáé ôç óõíåñãáóßá óå óõãêåêñéµÝíïõò ôïµåßò
(üðùò, ð.÷., åßíáé ç Å.Å. µÝ÷ñé óÞµåñá), åíþ óôçí ïµïóðïíäßá ç óõíÝíùóç ãßíåôáé ðéï
«óöé÷ôÞ» êáé õößóôáôáé êåíôñéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ áíáëáµâÜíåé óçµáíôéêÝò áñµïäéüôçôåò ðïõ óôåñïýí áðü ôá åðéµÝñïõò êñÜôç ôçí áíåîáñôçóßá êáé ôïí áõôïêáèïñéóµü ôïõò óôá óçµáíôéêüôåñá ðåäßá ôçò ðïëéôéêÞò.
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Η.Π.Α. έγιναν η υπερδύναμη που ξέρουμε. Ο πόλεμο̋, που έγινε ανάμεσα σε
ανεξάρτητε̋ μεταξύ του̋ πολιτείε̋ που συνεταιρίστηκαν για να αποφύγουν
τον κίνδυνο πολέμου με την Αγγλία, ονομάστηκε εμφύλιο̋ ώστε να μεταλαμπαδευτεί και να ενισχυθεί η μετέπειτα εικόνα των Η.Π.Α. ω̋ ενό̋ έθνου̋!
Διότι μόνο τα ενιαία έθνη κάνουν εμφύλιου̋ πολέμου̋. Εικόνα που χρειαζόταν ώστε να μπορεί το κεντρικό πλέον κράτο̋ να αντλήσει νομιμοποίηση και
να επικαλεστεί το «εθνικό συμφέρον» όταν θα χρειάζονταν στρατιώτε̋ για να
πολεμήσουν. Όμω̋, ούτε ενιαίο κράτο̋ ούτε ενιαίο έθνο̋ υπήρχε τότε. Και
γι’ αυτό χρησιμοποιώ τον όρο «εμφύλιο̋» εντό̋ εισαγωγικών. Πρόκειται για
ένα απ’ τα μεγάλα ψέματα τη̋ ιστορία̋. ή μια αναδρομική κατασκευή.
Η ιστορία έχει πάντα ένα μοναδικό τρόπο να διδάσκει το παρόν! Êëåßíåé
ç ÐáñÝíèåóç]
Ïé Ç.Ð.Á. åßíáé Ýíá Ýîï÷ï ðáñÜäåéãµá ôùí óõíåðåéþí ðïõ µðïñåß íá Ý÷åé
ç õðåñóõãêÝíôñùóç äýíáµçò êáé åîïõóßáò. Ï ôñüðïò µå ôïí ïðïßï ïé Ç.Ð.Á.
äéï÷åôåýïõí ôçí åðéèåôéêüôçôÜ ôïõò óôïí õðüëïéðï êüóµï åßíáé óõíÜñôçóç
ôçò äýíáµÞò ôïõò. Íá ðñïóèÝóïõµå åäþ ðùò ç õðåñóõãêÝíôñùóç äýíáµçò
äßíåé µéá øåõäáßóèçóç õðåñï÷Þò óôïí êÜôï÷ü ôçò, ôÝôïéá ðïõ ôïí êáèéóôÜ
áëáæüíá. Ç ßäéá ç áëáæïíåßá åßíáé ðÜíôá ç á÷ßëëåéïò ðôÝñíá ïðïéïõäÞðïôå
äõíáôïý. Ç åðéâïëÞ ôçò èÝëçóçò êõñéáñ÷ßáò ôùí Ç.Ð.Á. óôïí õðüëïéðï êüóµï ó÷åôßæåôáé µå áõôü: Ý÷åé ôç äýíáµç êáé ôï åðéäéþêåé. ¼óïé äåí ôçí Ý÷ïõí
åðéêáëïýíôáé ôï… äéåèíÝò äßêáéï. Ôçí õðÝñµåôñç áõôÞ äýíáµç, ôçí ïðïßá
Ý÷åé åðßóçò áðïêôÞóåé µå ôç âßá, äåí µðïñåß íá áðïêüøåé ðëÝïí ðáñÜ µüíï
Ýíáò óõíáóðéóµüò Üëëùí êñáôþí-äõíÜµåùí. Óôç ëïãéêÞ áõôÞ åðéäéþêåé ç Å.Å.
íá öôéÜîåé ôï äéêü ôçò õðåñ-êñÜôïò. ¼µùò, ôï áðïôÝëåóµá äåí µðïñåß íá
åßíáé ç éó÷ýò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ áëëÜ êáé ðÜëé ôïõ éó÷õñüôåñïõ, üðïéïò êé
áí åßíáé. Ôï µÝãåèïò äåí áëëÜæåé ôçí áñ÷éêÞ ëïãéêÞ: áðëþò ôçí åíôåßíåé24. ¢ëëùóôå, êáé ïé Ç.Ð.Á. «ðáéäéÜ» ôùí Åõñùðáßùí åßíáé. Ðáñïµïßùò, áí ïé Ç.Ð.Á.
äéáóðþíôáí óôá 50 êñÜôç ðïõ ôéò áðïôåëïýí, Þ Ýóôù óå µåãáëýôåñïõ Þ
µéêñüôåñïõ áñéèµïý ïµáäïðïéÞóåéò, åßíáé ó÷åäüí âÝâáéï üôé ï êüóµïò èá
áðáëëáóóüôáí áðü ôçí áðüëõôá êáôáðéåóôéêÞ ôçò åðéâïëÞ, áöïý ç äýíáµÞ
ôçò èá óõññéêíùíüôáí óçµáíôéêÜ. Åíäå÷ïµÝíùò, ç áíôéðáëüôçôá íá µåôáöåñüôáí óôéò µåôáîý ôïõò ó÷Ýóåéò, ôùí 50 ðëÝïí êñáôþí…

24. Ç «ðïëéôéêÞ åíïðïßçóç ôçò Åõñþðçò», üðùò ëÝãåôáé, óôïí âáèµü ðïõ åµðåñéÝ÷åé
ùò ðñïûðüèåóç ôçí õðåñóõãêÝíôñùóç åîïõóßáò, äåí ôçí áðïµáêñýíåé áðü ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèïýí ïé Ç.Ð.Á., áëëÜ ôçí åíôÜóóåé óôçí ßäéá ëïãéêÞ.
Ôï ãåãïíüò üôé ç Å.Å. åðéêáëåßôáé ùò åðé÷åßñçµá ãéá ôçí ïµïóðïíäéáêÞ ôçò ðñïïðôéêÞ
ôçí áíôßóôáóç óôéò ðïëéôéêÝò ôùí Ç.Ð.Á. åðéâåâáéþíåé ôï åðé÷åßñçµá: ðÜíôá ãßíåôáé
åðßêëçóç ôïõ åíïðïéçôéêïý ãéá ôçí ïµÜäá Êáêïý/¢ëëïõ óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò!
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Ç êåíôñéêÞ êõâÝñíçóç ôùí Ç.Ð.Á. åßíáé óáí Ýíáí Üíèñùðï ðïõ Ý÷åé
µåãÜëç äýíáµç. Áí êáé Üëëïé Üíèñùðïé óõµµá÷Þóïõí µáæß ôïõ, åßôå ãéá íá
ðñïóôáôåõôïýí áðÝíáíôé óå áõôüí Þ Üëëïõò åßôå ãéá íá íéþóïõí ðéï äõíáôïß
êïíôÜ ôïõ, ôüôå ç äýíáµÞ ôïõ ãßíåôáé áíåîÝëåãêôá µåãáëýôåñç. Áðü áõôü ôï
óôÜäéï êáé µåôÜ, üóïé óõíáóðéóôïýí êáé óõµµá÷Þóïõí µáæß ôïõ, èá ôï êÜíïõí
ãéá íá ðñïóôáôåõôïýí áðü áõôüí ôïí ßäéï. ÕðÜñ÷åé üµùò µéá êïñýöùóç óå
áõôÞ ôç äéáäéêáóßá. ýóôåñá áðü êåé õðÜñ÷åé µüíï ç ðôþóç. ¢ëëïôå ç ðôþóç ðñïêáëåßôáé (êáé) áðü ôçí áëáæïíåßá ðïõ äçµéïõñãåß ç õðÝñµåôñç äýíáµç: ï áëáæüíáò åíåñãåß µå µç óõíåôïýò ôñüðïõò õðåñåêôéµþíôáò ôç äýíáµÞ
ôïõ, µå áðïôÝëåóµá íá óõóóùñåýåé ïñãÞ óôïõò Üëëïõò. Ç ïñãÞ åßíáé Ýíáò
áóôÜèµçôïò ðáñÜãïíôáò, µå ôçí Ýííïéá üôé µðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ôçí Ýíôïíç
áíôßäñáóç áêüµç êáé åíüò óõãêñéôéêÜ ðéï áäýíáôïõ. ÌÜëéóôá, áí ï äõíáôüò
óõíå÷ßóåé íá öÝñåôáé µå áëáæïíåßá õðïôéµþíôáò ôïí áíôßðáëï, åßíáé ðïëý ðéèáíü üôé èá âñåèåß ÷áµÝíïò êáèþò äåí èá åíåñãÞóåé µå ôïí ôñüðï ðïõ áð’
ôçí áñ÷Þ ôïí Ýêáíå äõíáôü: ðñïóåêôéêÝò êéíÞóåéò êáé Ýîõðíç ôáêôéêÞ.
ÔÝëïò, íá ðïýµå üôé, üôáí ç äéáäéêáóßá ðôþóçò áñ÷ßóåé íá ãßíåôáé ïñáôÞ
êáé óôçí ßäéá ôçí õðåñäýíáµç (Üíèñùðïò, óõµµïñßá, êñÜôïò, äåí Ý÷åé óçµáóßá), ôüôå üóïé âñßóêïíôáé êïíôÜ óôïí åêðßðôïíôá èá óõµðáñáóõñèïýí áð’
áõôÞí. Ïé ëüãïé åßíáé äýï. Ðñþôïí, ùò óýµµá÷ïé êáé ðñáêôéêÜ óõíäåäåµÝíïé
µáæß ôïõ, èá ãßíïõí êáé áõôïß áíôéêåßµåíï ïñãÞò êáé áíôßäñáóçò áðü ôïõò
áíôéðÜëïõò ôïõ. Äåýôåñïí, èá óõµðáñáóõñèïýí óôçí ðôþóç áðü ôïí ßäéï
ôïí óýµµá÷ï êáé ðñþçí ðñïóôÜôç ôïõò áêñéâþò ëüãù ôçò ðôþóçò ôïõ. Åßíáé
óáí Ýíáí Üíèñùðï ðïõ ãëéóôñÜåé êáé, êáèþò ðÝöôåé, áðëþíåé ôá ÷Ýñéá ãéá íá
ðéáóôåß áðü êÜðïõ. Åßíáé áõôüµáôç áíôßäñáóç, áíôáíáêëáóôéêÞ. ¼ðùò åßíáé
öõóéêü, áí ðéáóôåß áðü êÜðïéïõò, áõôïß èá åßíáé ïé ðéï êïíôéíïß óå áõôüí.
ÅðåéäÞ üµùò áõôüò åßíáé ïãêþäçò êáé äõíáôüò, ùò õðåñäýíáµïò, áð’ üðïõ
êé áí ðéáóôåß äåí èá µðïñÝóåé íá óôçñé÷ôåß áëëÜ èá ôïí/ôïõò ôñáâÞîåé µáæß
ôïõ. ¼ðùò óõµâáßíåé µå ôïõò áíèñþðïõò, Ýôóé éó÷ýåé êáé µå ôá êñÜôç. Åßíáé
Üëëùóôå åµðåéñéêÜ ôåêµçñéùµÝíï üôé ç ðôþóç êÜèå µåãÜëçò áõôïêñáôïñßáò
åß÷å ðÜíôá ïëÝèñéåò óõíÝðåéåò ãéá ôïõò óõµµÜ÷ïõò ôçò.
Áí, üðùò åßðáµå, «ç åîïõóßá äéáöèåßñåé, êáé ç áðüëõôç åîïõóßá äéáöèåßñåé áðüëõôá», åßíáé óáöþò ðñïôéµüôåñï áðü ôçí Üðïøç ôïõ äéêáßïõ íá åßíáé
ç åîïõóßá üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñï êáôáêåñµáôéóµÝíç. Ç õðåñóõãêÝíôñùóç åîïõóéþí óôá êñÜôç êáé óôïõò óõíáóðéóµïýò ôïõò õðáêïýåé óôçí
ßäéá ëïãéêÞ µå áõôÞ ðïõ ðñïóðÜèçóáí íá áðïöýãïõí ïé Üíèñùðïé óõíÜðôïíôáò êïéíùíéêÜ óõµâüëáéá/êïéíùíéêïýò êáíüíåò. Ç óõãêÝíôñùóç ôçò åîïõóßáò åßíáé åðéêßíäõíç ãéá üëïõò. Áêüµá êáé ãé’ áõôïýò ðïõ ôçí Ý÷ïõí.
*

*

*
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Ôá êñÜôç, ëïéðüí, åíåñãïýí üðùò êáé ïé Üíèñùðïé ðáñáâéÜæïíôáò, áõèáéñåôþíôáò, óêïôþíïíôáò. ÄçëáäÞ, ôá êñÜôç åíåñãïýí µå åêåßíåò ôéò µåèüäïõò
ðïõ åîáñ÷Þò þèçóáí ôïõò áíèñþðïõò íá èÝóïõí êáíüíåò ãéá íá äéáöõëÜîïõí… ü,ôé Þôáí íá äéáöõëá÷ôåß (æùÞ; åëåõèåñßá; ðåñéïõóßá; äéêáéïóýíç; ¼,ôé
êáé íá’ íáé áõôü). ÄçëáäÞ, ôá êñÜôç åíåñãïýí óáí åêåßíïõò ôïõò µç Ýëëïãïõò
áíèñþðïõò óôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ áíÝöåñå ï Ëïê. ¼ëá ôá êñÜôç; Äåí
Ý÷åé óçµáóßá. ÌÝóá óôç µáêñÜ éóôïñßá ôçò áíèñþðéíçò óõíýðáñîçò, ôá ðåñéóóüôåñá áí ü÷é üëá Ý÷ïõí åíåñãÞóåé µå áõôüí ôïí ôñüðï. Ôï ãåãïíüò üôé
óõíÞèùò ôá êñÜôç ðïõ ãßíïíôáé éó÷õñÜ åíåñãïýí Ýôóé õðïäåéêíýåé ðùò ïé
êáëÝò ó÷Ýóåéò êáé ç éó÷ýò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ åßíáé óôçí ðñáãµáôéêüôçôá
åðéèõµçôÝò áðü åêåßíïõò ðïõ äåí µðïñïýí íá êÜíïõí áëëéþò! Åßíáé èÝµá
ïéêïíïµéêÞò-óôñáôéùôéêÞò äýíáµçò. ¼ðùò êáé óôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç.
Ôï êñÜôïò-ùò-åîïõóßá åíåñãåß Ýôóé. ÁíåîÜñôçôá áðü ôçí éäåïëïãßá ðïõ
åðéêáëåßôáé ãéá íá êáôáëÜâåé êáé íá íïµéµïðïéÞóåé ôçí åîïõóßá ôïõ. Ôï êïµµïõíéóôéêü, ôï öéëåëåýèåñï, ôï öáóéóôéêü… Ôé óçµáóßá Ý÷åé; Óôçí ïõóßá ôïõ
ôï êñÜôïò åíåñãåß µå ôïõò óõãêåêñéµÝíïõò ôñüðïõò ðïõ åöïñµïýí áðü ôçí
åîïõóßá. ÌÜëéóôá, áð’ üëá ôá µïíôÝëá êñáôþí ðïõ Ý÷ïõí õðÜñîåé, ôï ëåãüµåíï öéëåëåýèåñï åßíáé ôï ðéï Þðéï: äéüôé ç áõèáéñåóßá ôïõ Ýðñåðå íá
åßíáé óõãêáëõµµÝíç (ëüãù ôùí öéëåëåýèåñùí áñ÷þí), Üñá êáé ëéãüôåñï ùµÞ
[Âåâáßùò êáé ðéï ýðïõëç, ùò ðéï óõãêáëõµµÝíç]. Ôï êñÜôïò, ëïéðüí, åíåñãåß
óå óõëëïãéêü åðßðåäï üðùò ïé óöåôåñéóôÝò êáé âéáéïðñáãïýíôåò ðïõ êáôÝóôçóáí áíáãêáßá ôçí êáô’ áñ÷Þí ýðáñîç ôïõ êñÜôïõò ãéá ôçí ðñïóôáóßá
ôùí áíèñþðùí. Áíáãêáßá ùò åðßðëáóôç áíÜãêç, åöüóïí ïé ßäéïé áíÝëáâáí ôï
êñÜôïò óôç óõíÝ÷åéá. Êáé Ýôóé áðÝêôçóáí µåãáëýôåñç äýíáµç áðü áõôÞ ðïõ
åß÷áí óôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç. Äéüôé, ïé Üíèñùðïé åíáðüèåóáí ôçí ðñïóôáóßá
ôïõò óå áõôïýò, áíôß íá ðñïóôáôåýóïõí ïé ßäéïé ôïí åáõôü ôïõò.
Ìá, üôáí µéëÜµå ãéá êñÜôïò, µéëÜµå ãéá ðïëéôéêÞ åîïõóßá. Êáé, öõóéêÜ, ç
ðïëéôéêÞ åîïõóßá äåí åßíáé êÜôé áüñéóôï êáé áðñüóùðï. Åßíáé óõãêåêñéµÝíïé
Üíèñùðïé ðïõ Ý÷ïõí åðéèõµÞóåé êáé åðéëÝîåé íá âñåèïýí óôç èÝóç åîïõóßáò.
Êáé ôï ðþò åíåñãïýí áðü ôç èÝóç áõôÞ ôïõò ÷áñáêôçñßæåé ðïéêéëïôñüðùò.
Óôïí âáèµü ðïõ åíåñãïýí µå ôïí ôñüðï ðïõ Ý÷ù ùò ôþñá ðåñéãñÜøåé, åßíáé
ïé ßäéïé áðÝíáíôé óôïõò ïðïßïõò èåëÞóáµå íá ðñïóôáôåõèïýµå. ÁëëÜ åµåßò
ôïõò ÷ñßóáµå ðñïóôÜôåò! ÂÜëáµå ôïí ëýêï, äçëáäÞ, íá öõëÜåé ôá ðñüâáôá!
Áõôïß ïé… ëýêïé, ëïéðüí, Ý÷ïíôáò áíáäåé÷èåß óå åîïõóéáóôÝò µå äýíáµç äõóáíÜëïãá µåãÜëç ðñïò ôçí áíôßóôïé÷ç ôïõ êÜèå ðïëßôç, ÷ñçóéµïðïéïýí ôç
äýíáµç áõôÞ ãéá íá åðéâÜëëïíôáé. Ïðüôå, äéáµïñöþíåôáé óôéò êïéíùíßåò ôïõ
Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ ôùí ×ïµðò êáé Ëïê (óõµâïëéêÜ µéëþíôáò) ç åîÞò
êáôÜóôáóç. Áõôïß ðïõ åßíáé åðéöïñôéóµÝíïé µå ôçí áóöÜëåéá êáé åõçµåñßá
ôùí ðïëéôþí åðéêáëïýíôáé äéÜöïñïõò íüµïõò ðïõ Ýöôéáîáí ïé ßäéïé ãéá íá
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åîõðçñåôÞóïõí ôá äéêÜ ôïõò óõµöÝñïíôá [äéêÜ ôïõò êáé ôùí «ößëùí» ôïõò.
åäþ ïé «ößëïé» ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá Ý÷ïõí ðá÷ý ðïñôïöüëé, Þ êÜðïéï
µÝóï µáæéêÞò… ÷åéñáãþãçóçò, áöïý ç ðïëéôéêÞ éó÷ýò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí
ïéêïíïµéêÞ]. Êáé üðïéïé äåí ôïõò ôçñïýí; ¢µåóç êáôáóôïëÞ25.
→ Åñþôçóç: ðþò ëÝãåôáé ç õðçñåóßá ðïõ óïõ ðïõëÜåé êÜðïéïò ãéá ôï êáëü
óïõ êáé, áí äåí ôç èåò, öñïíôßæåé íá ôç ÷ñåéáóôåßò; Êáé ðþò ïíïµÜæïíôáé ïé
åðßäïîïé Ýµðïñïé;
Ôï æÞôçµá åßíáé üôé ç ßäéá áõôÞ åîïõóßá åëÝã÷åé ôéò äéáäéêáóßåò åëÝã÷ïõ.
Ï µüíïò ôñüðïò åßíáé íá µçí áíáèÝóïõµå ôïí Ýëåã÷ï óå êáíÝíáí ðÝñá áðü ôïí
åáõôü µáò. Äéüôé êáíåßò äåí µåñéµíÜ ãéá ôï êáëü µáò áíéäéïôåëþò. Äéüôé êáíåßò
äåí µåñéµíÜ ãéá ôï êáëü µáò üóï åµåßò ïé ßäéïé. Ï Ýëåã÷ïò ôçò áõèáéñåóßáò
êáé ôçò âßáò µÝóá áðü ôç óõãêÝíôñùóç ôçò åîïõóßáò óôï êñÜôïò –Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõãêÝíôñùóç åîïõóßáò– èá µðïñïýóå íá Ý÷åé óôç âÜóç ôçò ôéò
êáëýôåñåò ðñïèÝóåéò – èåùñçôéêþò. Åßíáé üµùò áíáðïôåëåóµáôéêÞ êáé öÝñåé
ôá áíôßèåôá áðïôåëÝóµáôá áðü ôá åðéäéùêüµåíá äéüôé ôï êñÜôïò ëåéôïõñãåß
áêñéâþò µå áõôüí ôïí ôñüðï.
Ç µüíç ëýóç óôï ðñüâëçµá ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò, áð’ üðïõ îåêéíÞóáµå, åßíáé âÝâáéá Ýíá Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï. ¸íá Êïéíùíéêü Óõµâüëáéï ôùí
ðïëéôþí, µéá áõôïäÝóµåõóç, µéá µåôáîý ôïõò óõµöùíßá êáé ü÷é µå êÜðïéïí
ãíþóôç, õðåýèõíï, åëåãêôÞ, åîïõóéáóôÞ. ¸íá Óõµâüëáéï âáóéóµÝíï óôçí ðáéäåßá êáé ôç óõµµåôï÷Þ. ¸íá ñïõóóùúêü Óõµâüëáéï!
Áò êëåßóïõµå µå µéá ôåëåõôáßá óýíôïµç áíáöïñÜ óôï èÝµá ôçò ðïëéôéêÞò âßáò. Áí ïé ðïëßôåò áíôéµåôùðßæïõí ïñéóµÝíïõò, âßáéïõò «ðñïóôÜôåò» óôçí
ðïëéôéêÞ äéá÷åßñéóç, ôé µðïñïýí íá êÜíïõí ãé’ áõôü; Åöüóïí ïðïéáäÞðïôå
ó÷åäüí áðïôåëåóµáôéêÞ µÝèïäïò äéåêäßêçóçò áíôéµåôùðßæåé ðïéíéêÝò äéþîåéò Þ… ôïðïèÝôçóç óôï áñ÷åßï, ôé ðñÝðåé íá êÜíïõí ïé ðïëßôåò;

Ç ÐïëéôéêÞ Áíôßäñáóç
Ç ðïëéôéêÞ áíôßäñáóç åßíáé áêñéâþò áõôü: ç äñÜóç ôùí ðïëéôþí. Ç äñÜóç
áõôÞ µðïñåß íá åêëçöèåß µå äýï ôñüðïõò. Ðñþôïí, ùò áíôßäñáóç, äçëáäÞ
åíáíôéùµÝíç äñÜóç áíôßóôáóçò óôçí üðïéá áõèáéñåóßá. Äåýôåñïí, ùò áõôü25. Ãéá ðáñÜäåéãµá, ïé áóôõíïµéêïß ðïõ âáñÜíå (ïé µðÜôóïé äçëáäÞ) áõôïäéêïýí. äåí
åðéâÜëëïõí äéêáéïóýíç. ¼µùò ç áõôïäéêßá áðáãïñåýåôáé óôïí íïµéêü µáò ðïëéôéóµü.
Ï ïðïßïò áõôïýò äåí ôïõò áããßæåé…
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íïµç äñÜóç åäñáßùóçò ôçò åëåõèåñßáò ôïõò êáé ðñïÜóðéóçò ôçò ðïëéôéêÞò
êïéíùíßáò. ùò óõíå÷Þ åãñÞãïñóç êáé óõµµåôï÷Þ. Óõíå÷Þ åðåéäÞ, üðùò Ý÷ïõµå ðåé, ïé óöåôåñéóôÝò ôçò áôïµéêÞò åëåõèåñßáò ðñïóµÝíïõí äéáñêþò ôçí
êáôÜëëçëç åõêáéñßá äéåýñõíóçò ôçò åîïõóßáò ôïõò. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ç
óõññßêíùóç ôùí åñãáóéáêþí êåêôçµÝíùí, ðïõ åß÷áí êåñäéèåß µÝóá áðü ôá
éó÷õñÜ êéíÞµáôá ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’70-’80 êáé ôïõò áãþíåò ôïõò, Üñ÷éóå íá
ðñáãµáôïðïéåßôáé áµÝóùò µüëéò ôá êéíÞµáôá áõôÜ áäñÜíçóáí áðü ôéò áñ÷Ýò
ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’90 µÝ÷ñé êáé óÞµåñá.
Áò èõµçèïýµå, åðéðñüóèåôá, µéá ðñïçãïýµåíç äéáðßóôùóç. Óôï êëåßóéµï ôïõ ðñïçãïýµåíïõ êåöáëáßïõ áíáöÝñáµå ïñéóµÝíïõò ëüãïõò ãéá ôïõò
ïðïßïõò äåí ðñáãµáôïðïéåßôáé ï Ýëåã÷ïò ôçò åýñõèµçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞµáôïò áðü ôïí ëáü. ¸íáò áð’ áõôïýò Þôáí üôé, «áêüµç êáé åêåß
üðïõ õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ óêÝøç êáé óõíåßäçóç, õößóôáôáé áäõíáµßá ïñãÜíùóçò.
ÏñãÜíùóçò óå äñÜóç, åííïåßôáé». ÄçëáäÞ, ÷ñåéÜæåôáé óõíôïíéóµÝíç äñÜóç
ãéá íá åßíáé áðïôåëåóµáôéêÞ. Ôá Ý÷ïõµå áêïýóåé óå ðëçèþñá êáëëéôå÷íéêþí
åêöñÜóåùí êáé óôß÷ùí ôñáãïõäéþí: «People have the power», «Together we
stand, divided we fall» êáé Üëëá. Áðü áõôÜ èá Þèåëá íá îå÷ùñßóïõµå Ýíá
ðïßçµá (êáé ôñáãïýäé), µéáò êáé óôß÷ïò ôïõ áíáöÝñèçêå ðáñáðÜíù êáé, åðéðëÝïí, åßíáé åîáéñåôéêÜ äçµïöéëÝò: «¢éíôå èýµá, Üéíôå øþíéï, Üéíôå óýµâïëï
áéþíéï, áí îõðíÞóåéò µüíï µéáò, èá’ ñèåé áíÜðïäá ï íôïõíéÜò»26. [Ðïõ äåí
åßíáé ãñáöéêü áëëÜ µüíï ãëáöõñü.] Åäþ ï ðïéçôÞò µÝµöåôáé ôïí ëáü, ùò èýµá
êáé øþíéï. Ãéáôß áõôÞ ç áðáîßùóç; Ôï ãéáôß µáò ôï áðáíôÜ ï äåýôåñïò óôß÷ïò:
Ý÷åéò üëç ôç äýíáµç, êáé ôçí áöÞíåéò áíåêµåôÜëëåõôç. Ç áíáöïñÜ åßíáé óôçí
éó÷õñÞ êßíçóç ôïõ ëáïý. ùóÜí ï ëáüò íá åßíáé Ýíá óþµá. ÄçëáäÞ, ç éó÷ýò
ôïõ ëáïý âñßóêåôáé óôç óõíôïíéóµÝíç ôïõ êßíçóç, áõôÞ ðïõ èá µðïñÝóåé íá
ôïí êÜíåé íá åíåñãÞóåé óõëëïãéêÜ. Ç éó÷ýò åí ôç åíþóåé! Ç äýíáµÞ ôïõ åßíáé ç
µáæéêÞ ôïõ õðüóôáóç. Ç óõíôïíéóµÝíç êßíçóç ôüóï ðïëëþí áíèñþðùí åßíáé
ç ôåñÜóôéá äýíáµç ðïõ Ý÷åé ï ëáüò.
Êé åäþ åßíáé ôï êëåéäß ôçò õðüèåóçò. Ãéáôß äåí õðÜñ÷åé óõíôïíéóµÝíç
êßíçóç; Ðïëëïß ïé ëüãïé ðïõ èá µðïñïýóáµå íá áíáöÝñïõµå åäþ, êáé ïé ðåñéóóüôåñïé ó÷åôßæïíôáé µå ôçí áðáîßùóç ôùí êïµµÜôùí êáé ôçò ðïëéôéêÞò, êáèþò êáé ôçí áðïãïÞôåõóç áðü ôéò äéåêäéêçôéêÝò ðïëéôéêÝò äõíÜµåéò (êüµµáôá,
êéíÞµáôá, óõíäéêáëéóµü, ê.ëð.). Èá Þèåëá üµùò íá åóôéÜóù óå êÜôé ðñùôüëåéï ùò áéôßá. Ãéá íá õðÜñîåé ç óõíôïíéóµÝíç êßíçóç, ðñÝðåé ðñþôá íá õðÜñîåé

26. ÎáíÜ áðü ôï µåëïðïéçµÝíï ðïßçµá ôïõ Êþóôá ÂÜñíáëç, «Ç ÌðáëÜíôá ôïõ êõñ
ÌÝíôéïõ». Ôï ðáñÜäïîï ðáñáµÝíåé ôï ðþò áõôüò ï óôß÷ïò åßíáé ôüóï äçµïöéëÞò
áðü ôïí ßäéï ëáü ðïõ µÝµöåôáé! ¹ áëëéþò, ôï ðþò ôñáãïõäÜ ôñáãïýäéá áöýðíéóçò
êÜðïéïò ðïõ åßíáé ôáõôü÷ñïíá «êïéµéóµÝíïò».
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ç êßíçóç. ¿óôå íá óõíôïíéóôåß óôç óõíÝ÷åéá. Êé åäþ åßíáé üëï ôï ðñüâëçµá.
Ïé ðåñéóóüôåñïé Üíèñùðïé, êé áõôïß áêüµç ðïõ èÝëïõí íá äñáóôçñéïðïéçèïýí, íïµßæïõí ðùò ï óõíôïíéóµüò åßíáé ç ðñïûðüèåóç ôçò êßíçóçò, êáé ü÷é
ôï áíôßóôñïöï. Êáé ãé’ áõôü ðåñéµÝíïõí «íá ãßíåé ðñþôá êÜôé», «íá ãßíïõµå
ðïëëïß», «íá õðÜñîåé ôï êßíçµá» ãéá íá äñÜóïõí. Åî ïõ êáé ïé Üðåéñåò öïñÝò
ðïõ Ý÷ïõµå áêïýóåé (Þ ðåé) ôï, «áò ãßíïõµå ðïëëïß, êáé µåôÜ Ýñ÷ïµáé». ¹,
ôï Üëëï: «åóý èá âãÜëåéò ôï ößäé áð’ ôçí ôñýðá; ¢óå ðñþôá íá ïñãáíùèåßò
óå Ýíá µáæéêü êßíçµá, êáé µåôÜ…». Êé Ýôóé ôï êßíçµá äåí õðÜñ÷åé ðïôÝ. Äéüôé
êáíåßò äåí äñá. ÐåñéµÝíïíôáò íá ãßíåé ôï êßíçµá. Êáé ðþò èá äçµéïõñãçèåß ôï
êßíçµá; Ìå ôï ñáâäÜêé; ¼ðùò èá ãßíåé îáíÜ äÜóïò ç ÐÜñíçèá;
Ïé ðïëßôåò äåí Ý÷ïõí µáãéêÜ ñáâäÜêéá. ¸÷ïõí ôçí áôïµéêÞ ôïõò äñÜóç.
ÁõôÞ åßíáé ç ðçãÞ ôçò äýíáµçò ôïõ ëáïý. Ï êáèÝíáò µüíïò ôïõ µðïñåß íá
äçµéïõñãÞóåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá µéá óõëëïãéêüôçôá áíáëáµâÜíïíôáò ôçí
áôïµéêÞ ôïõ åõèýíç. Ãéá ðáñÜäåéãµá, ï ßäéïò ï óõíôïíéóµüò µéáò äñÜóçò
ãßíåôáé ðÜíôá áðü êÜðïéïõò ïñãáíùôÝò, áðü êÜðïéïõò ðïõ ðÞñáí ôçí ðñùôïâïõëßá. µá áõôÞ ç ðñùôïâïõëßá äåí åßíáé êáô’ áñ÷Þí µéá áôïµéêÞ áðüöáóç êáé
äñÜóç, ÷ùñßò ôçí ïðïßá ç óõíåñãáóßá ðïôÝ äåí èá îåêéíïýóå; Áí ç óõíå÷Þò
êáé óõíôïíéóµÝíç äñÜóç åßíáé ç áðÜíôçóç óôï ðñüâëçµá ôçò áíåëåõèåñßáò
êáé ôïõ óöåôåñéóµïý, ðñïûðüèåóç êáé ôùí äýï ðáñáµÝíåé ç äñÜóç. Ç áôïµéêÞ äñÜóç. ðïõ åßíáé ç âÜóç ôçò óõëëïãéêÞò!
Åßµáóôå êïµµÜôéá åíüò åíéáßïõ ¼ëïõ. Åíüò áäéÜóðáóôïõ Êýêëïõ. Ùò
ôÝôïéá, öÝñåé ï êáèÝíáò µáò ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ åõèýíç äéáôÞñçóçò, áëëáãÞò,
ðñïóôáóßáò êáé åõôõ÷ßáò ôïõ êýêëïõ. Ï êáèÝíáò µáò åßíáé µéá âéäïýëá óå Ýíá
ôåñÜóôéï ãñáíÜæé. ÁëëÜ, áõôÞ ç âéäïýëá åßíáé ôüóï, µá ôüóï óçµáíôéêÞ. Ãéá
óêåöôåßôå íá ëáóêÜñåé…
*

*

*

ÅîåôÜóáµå ðáñáðÜíù ôï åðé÷åßñçµá ôïõ Êïéíùíéêïý Óõµâïëáßïõ ëÝãïíôáò: áí ç µïßñá ôïõ áíèñþðïõ åßíáé íá ðïëåµÜåé, áò ôï êÜíåé µüíïò ôïõ. Áí!
Äéüôé óôçí ðñáãµáôéêüôçôá äåí åßíáé ç µïßñá ôïõ áíèñþðïõ íá ðïëåµÜ êáé
íá áóêåß âßá. ÁõôÞ åßíáé ç µïßñá ïñéóµÝíùí! Áõôþí ðïõ åíåñãïýí µå ôç âßá
åðåéäÞ áõôÞ åßíáé ç µüíç äýíáµç ðïõ Ý÷ïõí. Äéüôé åßíáé ëßãïé. Áõôïß ðïõ äåí
µðïñïýí íá óõµµá÷Þóïõí ðáñÜ µüíï µåôáîý ôïõò. êáé µå ôá üðëá. Êé áêüµç
êáé µåôáîý ôïõò äåí Ý÷ïõí åµðéóôïóýíç. Êáé ç (êÜèå µïñöÞò) âßá ãßíåôáé
áíáãêáéüôçôá ôçò æùÞò ôïõò27. Öïâïýíôáé ôç äýíáµç ðïõ áõôïß äåí Ý÷ïõí.

27. Óôçí ßäéá ëïãéêÞ íá åðéóçµÜíïõµå üôé ïé Üíèñùðïé áõôïß ðïõ åíåñãïýí ôïéïõôïôñüðùò äåí åßíáé Ýôóé µüíï óå ðïëéôéêü åðßðåäï. ¸íá áðëü ðáñÜäåéãµá: ïé 16 áóöá-
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Êáé öïâïýíôáé ãéáôß, ðëÝïí, Ý÷ïõí ðïëëÜ íá ÷Üóïõí. ðïëëÜ, ðïõ áðÝêôçóáí
êáé µå áµößâïëçò íïµéµüôçôáò ôñüðïõò. Ï öüâïò åßíáé ðïõ ôïõò êÜíåé âßáéïõò êáé êõñéáñ÷éêïýò. Äéüôé, üðùò åîçãÞóáµå óôçí áñ÷Þ áõôïý ôïõ âéâëßïõ,
ï öüâïò, ï íåõñùôéêüò öüâïò ïäçãåß ôá Üôïµá, üðùò êáé ôéò ïµÜäåò, óôçí
åêäÞëùóç óõµðôùµÜôùí Ýíôïíá áíôéêïéíùíéêþí êáé åðéèåôéêþí ðñïò ôïõò
Üëëïõò. Êáé åäþ ïé Üëëïé åßíáé ï ëáüò.
Åßíáé, ëïéðüí, öïâéóµÝíïé, óáí ôá ðïíôßêéá µðñïóôÜ óôïí åëÝöáíôá. ÂÝâáéá, êáé ï åëÝöáíôáò öïâÜôáé ôï ðïíôßêé. Åíôåëþò áíáßôéá üµùò. Êé åäþ
ðáßæåôáé üëï ôï ðáé÷íßäé. Óôçí åäñáßùóç ôïõ öüâïõ óôïí éó÷õñü. Óôïí öïâéóµÝíï åëÝöáíôá. Óôï èýµá. óôï øþíéï!
Áðü ôçí Üëëç, üµùò, ç µïßñá ôïõ Áíèñþðïõ åßíáé íá «ðïëåµÜåé» êáé íá
áãùíßæåôáé. Ãéá ôçí Åëåõèåñßá. Ãéá ôç Ãíþóç. Ãéá ôçí ÁíèñùðéÜ. Íá ðñïóðáèåß
êáèçµåñéíÜ íá êáôáêôÞóåé ôçí êïéíùíéêüôçôá, íá íéêÞóåé Þ íá óõµðïñåõôåß
µå ôéò ïñµÝò ðïõ ôïõ óôÝêïíôáé åµðüäéï. Íá êáôáðïëåµÜ ôçí ïêíçñßá ôïõ
ðïõ ôïí êÜíåé íá åðáößåôáé óôïí êÜèå ëïãÞò áöÝíôç Þ åîïõóéáóôÞ, óôïí
êáèÝíá ðïõ õðüó÷åôáé íá êÜíåé óôï üíïµÜ ôïõ üóá èá Ýêáíå áõôüò ãéá ôïí
åáõôü ôïõ. Íá ðïëåµÜ µüíïò ôïõ åíÜíôéá óôéò åóùôåñéêÝò ôïõ äõóêïëßåò êáé
µåôÜ íá óõíåíþíåôáé µå Üëëïõò, óõíáãùíéóôÝò óôïí äñüµï ôïõ óåâáóµïý.
Íá óÝâåôáé ü,ôé ôïí ðåñéâÜëëåé äéüôé åßíáé êïµµÜôé ôïõ åáõôïý ôïõ. Íá ðáñáµÝíåé µÝóá óôïí Êýêëï ôçò Öýóçò, óôïí êýêëï ôçò æùÞò. Íá µçí åßíáé ï
áäýíáµïò êñßêïò. Áí ç µïßñá áõôïý ôïõ Áíèñþðïõ åßíáé íá «ðïëåµÜåé», ôüôå
áò ôï êÜíåé µå ðáñÝá! [¢ëëùóôå, üðùò Ý÷ïõµå áðïäåßîåé, ç... ðáñÝá, äçëáäÞ
ç åðéêïéíùíßá, äçµéïõñãåß ôïí ¢íèñùðï!] Êáé ãé’ áõôü áðáéôåßôáé óõíÝíùóç.
ÓõíÝíùóç. ÓõíÝíùóç äñþíôùí õðïêåéµÝíùí. ¿óôå íá åðÝëèåé ç éó÷õñïðïßçóç ôïõ êáèåíüò ôïõò – êáé üëùí µáæß öõóéêÜ. ÄñÜóç ëïéðüí. Ðñïûðüèåóç ôçò ïðïßáò åßíáé –ðïéá Üëëç;– ç óõíåéäçôïðïßçóç.
ÐïëëÝò öïñÝò êáôáëÞîáµå óôç óõíåéäçôïðïßçóç µÝóá áðü áõôü ôï Ôá.
îßäé ó’ áõôÞí Ý÷ïõí êáôáëÞîåé êáé Üëëïé äéáíïçôÝò. Óõíåéäçôïðïßçóç åßíáé ç
åðßãíùóç ôçò èÝóçò ôïõ, ôùí äõíáôïôÞôùí êáé ïñßùí ôïõ, ôùí óõíôñüöùí êáé
ôùí áíôéðÜëùí ôïõ, ôùí ðñáãµáôéêþí åðéèõµéþí ôïõ… Ç óõíåéäçôïðïßçóç
äåí µðïñåß íá åßíáé åðßðëáóôç êáé åôåñïêáèïñéóµÝíç. Ðáñüëï ðïõ ç óõíåéäçôïðïßçóç ðñïûðïèÝôåé ãíþóç êáé åµðåéñßá, ðïõ öõóéêÜ Ýñ÷åôáé µÝóá

ëßôåò ðïõ Ýðéáóáí ôïí öïéôçôÞ óôç Èåóóáëïíßêç êáé, êÜíïíôáò êýêëï ãýñù ôïõ,
Üöçóáí ôïõò 5-6 åî áõôþí íá ôïí êïðáíïýí åíáëëÜî. Áò îå÷Üóïõµå ðñïò óôéãµÞí
üôé áõôïß ïé 16 Þôáí èåóµéêÜ åðéöïñôéóµÝíïé µå ôï êáèÞêïí ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ öïéôçôÞ áõôïý, üðùò êáé êÜèå ðïëßôç. Áò ðïýµå üôé áõôüò Þôáí Ýíáò ôõ÷áßïò êáé áíáßôéïò
«ôóáµðïõêÜò» óôïí äñüµï. Óôïí ïðïßïí Þôáí 15 åíáíôßïí åíüò! ÁëÞèåéá, ðþò ôïõò
ïíïµÜæåé ï ëáüò üóïõò åíåñãïýí Ýôóé;
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áðü ðïéêßëïõò êáé óõ÷íÜ Ýîùèåí ðáñÜãïíôåò (áíèñþðïõò, âéâëßá, åµðåéñßåò,
ðñïóðÜèåéåò ê.ï.ê.), ïõóéáóôéêÜ ðñüêåéôáé ãéá ôï áðüóôáãµá üëùí áõôþí
ôùí êïéíùíéêþí åµðåéñéþí êáé ôç ãåýóç ðïõ áöÞíåé ðñïóùðéêÜ óôïí êáèÝíá.
Ç óõíåéäçôïðïßçóç äåí µðïñåß íá áðïäïèåß µÝóù êÜðïéïõ Üëëïõ. åßíáé µéá
êáô’ åîï÷Þí áôïµéêÞ äéáäéêáóßá áõôïêáèïñéóµïý êáé åµðÝäùóçò!
Áí, ëïéðüí, ç óõíåéäçôïðïßçóç åßíáé ç ðñïûðüèåóç ãéá ôç «µÜ÷ç» ðïõ
ðñÝðåé íá äþóåé ï ¢íèñùðïò, ðïéï åßíáé ôï üðëï ôïõ; Áí ç óõíåéäçôïðïßçóç
åßíáé áôïµéêÞ äéáäéêáóßá, ðþò ðñïêýðôåé ç óõëëïãéêüôçôá þóôå íá åíäõíáµùèåß ç áôïµéêÞ äñÜóç; ÕðÜñ÷ïõí öõóéêÜ ðïëëïß êáé ðáñáðëÞóéïé ôñüðïé
ðïõ èá µðïñïýóáµå íá áíáöÝñïõµå, üµùò ç âÜóç üëùí âñßóêåôáé óôçí áëëçëåããýç. Áëëçëåããýç åßíáé ç óõµðáñÜóôáóç, ç åíßó÷õóç, ç åµøý÷ùóç êáé,
óõíåðþò, ç ïõóéáóôéêÞ åíäõíÜµùóç ôçò êÜèå äñÜóçò µÝóù ôçò áíôßóôïé÷çò
áôïµéêÞò äñÜóçò ôùí Üëëùí. Åßíáé ç Ýµðñáêôç óõóðåßñùóç ãýñù áðü Ýíá
Üôïµï Þ ïµÜäá ðïõ «ðïëåµÜåé» ãéá Ýíá óêïðü. Ðïõ µå ôç óåéñÜ ôçò èá åðéöÝñåé ôçí åíßó÷õóç êáé ôç óõíÝíùóç. ÓõíÝíùóç äñþíôùí êáé áëëçëÝããõùí
õðïêåéµÝíùí.
Ç áëëçëåããýç åßíáé ôï ðñáãµáôéêü üðëï µéáò ôÝôïéáò µÜ÷çò. Êáé åéñçíéêü!

