
ΓΙΩΡΓΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

  ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΛΟΓΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ –
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Μια διεισδυτική ματιά από έναν δάσκαλο

    
   Δωρίζεται στον αναγνώστη
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Θερμό ευχαριστώ 
στον φίλο 

συναγωνιστή και συνοδοιπόρο

ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΖΗ

για την προσφορά κειμένων
και 

για την
σοβαρή συνεισφορά του

στην αποσαφήνιση όσο και διατύπωση
νοημάτων και θέσεων. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λίγα λόγια σαν πρόλογο:
Τα δέκα χρόνια που εργάστηκα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, 
καθώς και τα σχεδόν τριάντα που εργάζομαι στον χώρο της Δημόσιας 
Μέσης Εκπαίδευσης σαν Μαθηματικός Γενικού Λυκείου, νομίζω ότι με 
καθιστούν “σχετικό” από άποψης εμπειρίας με το θέμα. Η θεωρητική 
μου γνώση πάνω σ' αυτό, ήταν αποκλειστικά δική μου πρωτοβουλία και
απόφαση. 
Ξέρω ότι μιλώ για κάτι πολύ σημαντικό!
Το αν θα εκληφθεί ως τέτοιο το αφήνω στην κρίση των πολλών.
Πολύχρονη ήταν η προσπάθεια που κατέβαλλα ώστε να διαμορφώσω 
για να εκφράσω την σκέψη μου. Προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού, 
να μην παραπέμπω τον αναγνώστη στο: “Το είπε εκείνος!”, αλλά στο: 
“Κοίτα μέσα σου, είναι έτσι;”. 
Δεν είναι απλό να μπεις με τη μια στη σκέψη του άλλου! Ευχαριστώ 
όσους θα το προσπαθήσουν!
Αφιερώνω το πόνημα μου στα παιδιά μου, τον Μπάμπη, την Λένα, τον 
Νίκο. 
Μεγάλο μέρος του, μου το δίδαξαν αυτά, χωρίς να το ξέρουν!
Καθώς και στα παιδιά όλου του Κόσμου!
                                                                       Γιώργος Χαραλαμπίδης 

“Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε”. [Ματθ. ι' 8] 
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Περιεχόμενα
01. Τι είναι ο Άνθρωπος;
Μερικές γενικές διαπιστώσεις, σχεδόν καθολικά αποδεκτές.
02. Πότε ο άνθρωπος θεωρείται υγιής;
Σωματική υγεία – Πνευματική υγεία. Προϋποθέσεις.
03. Υπόβαθρο της πνευματικής υγείας του ανθρώπου.
Συναίσθημα – Λογική – Συνείδηση.
04. Οι ανθρώπινες ανάγκες. 
Χώρος, χρόνος, επιβίωση – συντήρηση, ανάπαυση – ασφάλεια, στοργή 
– επαφή, πνευματική αναζήτηση.
05. Τα ανθρώπινα κίνητρα.
Τι κινητοποιεί τον άνθρωπο και τι θα έπρεπε να τον κινητοποιεί.
06. Με ποιους τρόπους (συμπεριφορές) ο Άνθρωπος δρα – αντιδρά 
στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων του;
Συμπεριφορά: Βία – Υποκρισία – Αδιαφορία – Λόγος. 
“Εξουσία” είναι ο κοινωνικός χώρος στον οποίο επικρατούν οι τρεις 
πρώτες συμπεριφορές: Βία – Υποκρισία – Αδιαφορία (Β-Υ-Α), ενώ ο 
τέταρτος ο Λόγος, σήμερα, τελεί υπό αυστηρό περιορισμό.
07. Η μάθηση ή πώς καλλιεργείται η γνώση. 
Η επαφή, η αντίληψη, η πληροφορία, η περιέργεια, η παρατήρηση, η 
δοκιμή, η πρωτοβουλία, η απόφαση, το λάθος, η μίμηση, η συνήθεια, η 
αμφισβήτηση, η πίστη, η μνήμη, η λήθη, η αλήθεια, το ψέμα, το 
μυστικό, η απάτη, η γνώση, η αγάπη, η φαντασία, η ιδέα, η πρωτοτυπία,
το όνειρο, η ελπίδα.
08. Κοινωνικές δυνάμεις.
Κοινωνική οργάνωση – Γνώση.
09. Η διαπαιδαγώγηση.
Δύο μοντέλα: της Εξουσίας και του Λόγου. Και τα δύο βασίζονται στην 
διαπαιδαγώγηση.
10. Η διαπαιδαγώγηση στον Λόγο η διαπαιδαγώγηση στην Εξουσία.
Το εργαλείο διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί ο Λόγος είναι η 
Παιδεία.
Το εργαλείο διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί η Εξουσία είναι η 
Διαφθορά.
11. Διαπαιδαγώγηση και Πολιτική.
Η Εξουσία με εργαλείο τη διαφθορά επιβάλλει την Ολιγαρχία.
Ο Λόγος με εργαλείο την παιδεία πολιτεύεται την Δημοκρατία.
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12. Το μέσον είναι το μήνυμα: 
Χρήμα ή Λόγος;

13. Νους Ορά και Νους Ακούει.
Σελ. 323: Η συμμετοχή και η συναίνεση.                                   
Σελ. 328: Ιδιωτικό – Δημόσιο.
Σελ. 345: Στρατοί.
Σελ. 351: Η μετανάστευση.
Σελ. 352: Η ιδιοκτησία.
Σελ. 354: Πλούτος – Φτώχεια.
Σελ. 361: Τεχνητή Νοημοσύνη.
Σελ. 363: Οι έννοιες “επιστήμονας” και “μορφωμένος” δεν ταυτίζονται.
Σελ. 364: Είμαστε διανοούμενες πόρνες.
Σελ. 365: Τι είναι αξία;
Σελ. 372: Από το βιβλίο του Τζακ Λόντον «Η σιδερένια φτέρνα» 
Σελ. 374: Φόρος.
Σελ. 376: Τόκος.
Σελ. 382: Αγορά.
Σελ. 384: Νόμος.
Σελ. 386: Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σελ. 390: Οι Προστάτες.
Σελ. 392: Βιομηχανία παραγωγής συνενόχων.
Σελ. 393: Τιμωρία.
Σελ. 394: Συνείδηση: Πρέπει να είναι ο Στόχος!
Σελ. 396: Θεσμοί.
Σελ. 398: Φιλία.
Σελ. 400: Ανταγωνισμός.
Σελ. 402: Αξιολόγηση.
Σελ. 404: Πιστοποίηση.
Σελ. 405: Ανάπτυξη.
Σελ. 407: Οικολογία.
Σελ. 409: Πορνεία – Σύγχρονη δουλεία.
Σελ. 423: Το Παιχνίδι Προπετάσματος Καπνού και Καθρεπτών.
Σελ. 441: Περιληπτική παρουσίαση ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας
Σελ. 447: Ο Δεκάλογος του Πατριωτισμού.
Σελ. 449: Από το βιβλίο του Aldus Huxley “Επιστροφή στον Θαυμαστό 
Καινούργιο Κόσμο”
Σελ. 455: Φάουστ.
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Σελ. 457: Τζόγος & Τυχερά Παιχνίδια.
Σελ. 461: ΤΖΟΓΟΣ  Αντέχει στην κρίση.
Σελ. 466: Εξάρτηση αλλά και διέξοδος από την κρίση.
Σελ. 467: Όλοι βγαίνουν χαμένοι.
Σελ. 468: Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός.
Σελ. 485: Μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Σελ. 492: Η δημοκρατία της γνώσης.
Σελ. 545: Η δημοκρατική και ταξικά δίκαιη εκπαίδευση ιατρών.
Σελ. 558: Ενάντια Στο Βασικό Εισόδημα.
Σελ. 588: Βασικές αρχές ενός δημοκρατικού ασφαλιστικού συστήματος.
Σελ. 594: Ο Λαός σώζει, δεν σώζεται.
Σελ. 606: John Taylor Gatto
Σελ. 620: Πόσο δίκαιο είχε!...
Σελ. 621: Επίλογος.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

              01. Τι είναι ο Άνθρωπος;
▪ Όχι κάτι εντελώς γνωστό, αφού σε κάθε εποχή μας εκπλήσσει και μας 
συναρπάζει με νέες δυνατότητες και ικανότητες που έως τότε δεν 
φαίνονταν. Τουλάχιστον στους πολλούς. 
▪ Όχι μόνο ύλη αλλά και πνεύμα.
▪ Όχι, δεν υπάρχει “απλός” Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος είναι το 
πολυπλοκότερο βιολογικό ον. Και το μοναδικό γνωστό με πνευματική 
δυνατότητα.
▪ Όχι, άνθρωπος δεν είναι μόνο του ένα άτομο. Η ανθρωποομάδα είναι 
μέρος του και προέκταση του.
▪ Η υλική υπόσταση του ανθρώπου αναπτύσσεται με νόμους 
βιολογικούς.
▪ Η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου αναπτύσσεται με νόμους και 
βιολογικούς αλλά και κοινωνικούς και της ιδίας βούλησης. 
▪ Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ανάπτυξη χωρίς συγκροτημένη 
ανθρωποομάδα που θα βάλει σαν στόχο την διαπαιδαγώγηση κατά 
τρόπο που να ευνοεί την πνευματική ανάπτυξη.
▪ Ο άνθρωπος είναι κατά την ύλη του φθαρτός. Όλοι κάποια στιγμή θα 
πεθάνουμε.
▪ Είναι φθαρτός κατά το πνεύμα του; Η θρησκεία αλλά και η σύγχρονη 
φυσική λένε πως όχι.
▪ Γεγονός πάντως είναι ότι η πνευματική δημιουργία πολλών 
ανθρώπων, εφ' όσον διαδοθεί κατάλληλα και παγιωθεί στο 
ανθρωποσύνολο, διαιωνίζεται και αναβιώνει από γενεά σε γενεά. Επί 
παραδείγματι η πνευματική δημιουργία του Αριστοτέλη του Σταγειρίτη,
είναι ζωντανή και παρούσα  εν έτει 2017 μ.Χ. 
Ανατρέξτε στο διαδίκτυο, να δείτε πόσες αναφορές υπάρχουν!... 
▪ Ας φανταστούμε μια ομάδα ανθρώπων του 20ου μ.Χ. αιώνα και μια 
ομάδα ανθρώπων του 20ου π.Χ. αιώνα. Μπορούν να συνυπάρξουν; 
Πώς και υπό ποιες συνθήκες η δεύτερη δεν θα υποδουλωθεί στην 
πρώτη, λόγω τεράστιας διαφοράς στη γνώση; Τι διδάσκουν τα ιστορικά 
παραδείγματα; 
▪ Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του πνεύματος; Αν ναι γιατί μεγάλο 
μέρος των ανθρώπων δεν το συνειδητοποιεί; Δεν μπορεί; Δεν θέλει; 
Εμποδίζεται τεχνηέντως από άλλους; Πόσο μακριά μπορεί να φθάσει η 
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πνευματική ανθρώπινη ανάπτυξη; 
▪ Το πνεύμα μέχρι τώρα είναι πιστό στο είδος άνθρωπος. Φαντάζεστε 
μια κοινωνία όπου τα έλλογα όντα θα είναι δύο ή περισσότερες 
βιολογικές μονάδες; Φαντάζεστε μια κοινωνία όπου το έλλογο ον 
άνθρωπος, θα πρέπει να διεκδικήσει τον χώρο του, από ένα έλλογο μη 
βιολογικό ον, κατασκεύασμα άλλων ανθρώπων; 
▪ Το υλικό όσο περισσότερο μοιράζεται τόσο μικραίνει το μερίδιο, έως 
μηδενισμού. 
Το αντίθετο συμβαίνει με το πνεύμα. Όσο περισσότερο μοιράζεται, 
τόσο μεγαλώνει και σαν συνολική κατάκτηση γνώσης, αλλά και τόσο 
περισσότερο μεγαλώνει και εμπλουτίζεται το μερίδιο που αναλογεί σε 
κάθε ανθρώπινη μονάδα.
▪ Η προτίμηση προς το εύκολο, είναι μια γενική αρχή. Η μη πράξη είναι
πιο εύκολη από την πράξη. Όπως και η ανούσια χρονοτριβή είναι 
ευκολότερη από τον στοχασμό. Αλλά και η καταστροφή είναι πιο 
εύκολη από την διατήρηση ή την ανανέωση. Είναι όμως αυτός ο 
ενδεδειγμένος δρόμος για τον άνθρωπο; 
▪ Ο άνθρωπος γεννιέται με την επαφή. Η επαφή είναι αυτή που τον 
καταξιώνει αργότερα σαν γεννήτορα, του όποιου υλικού ή πνευματικού.
Πώς και γιατί η πνευματική επαφή των ανθρώπων είναι σε τόσο μεγάλη
υστέρηση αναλογικά με την υλική;
▪ Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς θυσία, δεν υπάρχει συγνώμη χωρίς μετάνοια.
▪ Τι είναι νόμος; Ποια η διαφορά των νόμων της φύσης από τους 
νόμους που φτιάχνει ο άνθρωπος; Ποιους αφορούν οι μεν και ποιους οι 
δε; Υπάρχουν ανθρώπινοι νόμοι που έχουν ενδυθεί την ισχύ των 
φυσικών νόμων; Γιατί; Είναι σε θέση ο άνθρωπος να το αντιληφθεί; 
▪ Η επιστήμη πλέον συγκλίνει ότι το σύμπαν είναι ενιαίο και αδιαίρετο. 
Όπως η ενέργεια διαχέεται παντού, έτσι και κατ' όμοιο τρόπο, μία ουσία
που δεν είναι ύλη, αλλά ούτε και ενέργεια, διαχέεται παντού και 
“βαπτίζει” τα πάντα. Θα την ονομάσω πνευματική υπόσταση του 
σύμπαντος, “Νόηση” με μια λέξη. Ο άνθρωπος έχει τα πνευματικά 
εργαλεία να συνδεθεί μ' αυτήν και να επικοινωνήσει μ' αυτήν. Αλλά 
αυτό δεν γίνεται ποτέ χωρίς την συγκατάθεση του. Πολύ περισσότερο, 
με την αδιαπραγμάτευτη θέληση του να το κάνει. Τα εργαλεία αυτά 
είναι τα ίδια που τον φέρνουν σε επαφή με τον συνάνθρωπο, ισχύοντας 
πάντα οι ίδιοι κανόνες της αμοιβαίας θέλησης. Και είναι το 
συναίσθημα, η λογική και η συνείδηση. Η θρησκεία ονόμασε την 
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δυνατότητα αυτής της διεπαφής “Άγιο Πνεύμα” και είναι η πραγματική 
καταξίωση της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης!   
▪ Είμαστε στις αρχές της 3ης μ.Χ. Χιλιετίας. Ο κόσμος φαίνεται ότι 
ξαναγυρνά στον Μεσαίωνα από κοινωνικής άποψης. Εγωισμοί, 
συμφέροντα, αδιαφορία των πολλών, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν την 
ανθρωπότητα σε μια πρωτόγνωρη εκατόμβη. Υπάρχει ελπίδα να 
αποφευχθεί, έστω την ύστατη στιγμή; 
Ναι! Είμαι βέβαιος γι αυτό! 
Μόνο που για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει 
ότι απομακρύνθηκε, για διάφορους λόγους, από τον Άνθρωπο και να 
επιστρέψει σ' αυτόν, προχωρώντας και ανακαταλαμβάνοντας με θάρρος
και εμπιστοσύνη το πνευματικό περιεχόμενο που του δωρήθηκε. 

Αυτός είναι και ο λόγος που γράφω τις γραμμές αυτές. 
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              02. Πότε ο άνθρωπος θεωρείται υγιής;
    Ο Άνθρωπος, δείχνει η εμπειρία από την μέχρι τώρα πορεία του, είναι
μια φυσική οντότητα με πολλές δυνατότητες. Η χωρίς προβλήματα 
λειτουργία του και εξέλιξη, βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων που το 
σύνολο τους το ονομάζουμε υγεία. 
Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για το τι είναι υγεία. Παλαιότερα οι 
ορισμοί αυτοί περιορίζονταν στην σωματική υγεία του ανθρώπου. 
Ύστερα περιέλαβαν και την δυνατότητα του να τρέφεται σωστά. Στη 
συνέχεια μπήκε στον τομέα υγεία, η ένδυση με την κατοικία, η 
δυνατότητα παροχής – απόκτησης, βασικής τουλάχιστον εκπαίδευσης. 
Τέλος μπήκε η ψυχοδυναμική του. Ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει οι 
διανοούμενοι περί του τι ακριβώς είναι υγεία. 
Τολμούμε να αναφέρουμε: Η ηθική των ατόμων είναι δείγμα υγείας; 
Η ανηθικότητα τους είναι δείγμα ασθένειας;
Επειδή όμως πολύς λόγος γίνεται για την σωματική υγεία του 
ανθρώπου, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται σημαντικά η πνευματική, 
το να εξετάσει κανείς παράλληλα και μαζί, τις δύο αυτές παραμέτρους, 
είναι σημαντικό.

Επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, έχουν ασχοληθεί με την δομή και τις 
λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, και έχουν καταλήξει σε 
συμπεράσματα πολύ ενθαρρυντικά αναφορικά με τις δυνατότητες και 
την πιθανή εξέλιξη της υλικής βάσης της ανθρώπινης πνευματικότητας, 
δηλαδή του εγκεφάλου.
  Ενώ μέχρι την Αναγέννηση πιστευόταν ότι το κέντρο της μνήμης και 
των συναισθημάτων βρισκόταν στην καρδιά, κάπου εκεί άρχισαν να 
συνειδητοποιούν ότι το ανθρώπινο κεφάλι και ειδικότερα ο εγκέφαλος 
με την προέκτασή του τον νωτιαίο μυελό, ήταν ο συντονιστής του 
συνόλου των κυττάρων του σώματος, ο επεξεργαστής των 
πληροφοριών που το περιβάλλον του παρείχε, η κινητήρια δομή της 
ανθρώπινης έκφρασης.
  
Μέχρι το 1950 πειράματα απέδειξαν ότι ο εγκέφαλος χωρίζεται σε μέρη
που έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες όπως:
Το αριστερό μέρος του μυαλού χειρίζεται δραστηριότητες όπως:
(α) Λογική
(β) Αριθμούς
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(γ) Λέξεις
(δ) Αλληλουχία
(ε) Ανάλυση
(ζ) Γραμμικότητα
και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
Το δεξί μέρος του μυαλού, χρησιμοποιείται για τα ακόλουθα:
(α) Ρυθμό
(β) Χρώματα
(γ) Φαντασία
(δ) Διαστάσεις
(ε) Μουσική
(ζ) Όνειρα
και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
 
  Ότι υπάρχει δυνατότητα ανάληψης λειτουργιών του ενός μέρους από 
το άλλο, όταν παρουσιαστεί πρόβλημα.
  Ότι όσο μικρότερο είναι το άτομο ηλικιακά, τόσο πιο επιτυχής είναι η 
διαδικασία.
  Ότι τα άτομα με συμμετρική ανάπτυξη των μερών του εγκεφάλου (μη 
προσκόλληση δηλαδή σε ένα είδος ασχολιών π.χ. μόνο και 
αποκλειστικά μουσική, αγνοώντας λογική και ανάλυση), αναπτύσσουν 
εκθετικά τις ικανότητές τους.
  Ότι ένας τεράστιος αριθμός κυττάρων που διασυνδέονται μεταξύ τους 
με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων διασυνδέσεις, καθορίζουν 
παράγοντες όπως: ικανότητα μάθησης, εξυπνάδα, φαντασία και πολλές 
άλλες.
  Ότι η ικανότητα του μέσου υγιούς εγκεφάλου του σημερινού 
ανθρώπου, σε σχέση με την δυνατότητα, είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι η
φύση έχει προορίσει. (Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το μεγαλύτερο 
κομμάτι του εγκεφάλου μας παραμένει ανεκμετάλλευτο υπό τις 
παρούσες συνθήκες).
  Ότι δεν υπάρχει κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών, αφού 
δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων νευρώνες συμμετέχουν και 
συνεργάζονται σ’ αυτό που οι άνθρωποι αρέσκονται να ονομάζουν 
«κέντρο αποφάσεων». 
  Ότι οι δυνατότητες αυξάνονται με την άσκηση, την γνώση, την 
μάθηση, την ανθρώπινη επαφή.
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  Ότι μάλλον το ταξίδι του ανθρώπινου μυαλού είναι ακόμη στην αρχή 
του, και αν δεν του ανακόψουν την πορεία οι παραλογισμοί των 
εξουσιών, θα διαρκέσει για πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια 
ακόμη. 
  Ότι το μέσον για το ταξίδι αυτό είναι η γνώση της αλήθειας και η με 
αγάπη μεταβίβαση της στις επόμενες γενιές.
  
  Μέσα από τον κυκεώνα των «πνευματικών» ή «ψυχικών» ασθενειών 
όπως χαρακτηρίζονται, που ο διαχωρισμός και η κατάταξη τους πολλές 
φορές γίνεται με γνώμονα την οικονομική εκμετάλλευση, χρήσιμο θα 
ήταν να διαγνωστούν και να διερευνηθούν καταστάσεις κατά τις οποίες 
το άτομο ασθενεί επειδή δεν του δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξει 
ισόρροπα το συναίσθημα τη λογική και τη συνείδηση.
  Ομοίως καταστάσεις κατά τις οποίες το άτομο αισθάνεται «πλήρες» 
αλλά η συναισθηματική του υπερφόρτιση σε καταστάσεις που 
ξεφεύγουν από το σύνηθες υποδηλώνει μερική ή ολική έλλειψη 
δυνατότητας λογικής σύνθεσης καθώς και ψευδοσυνείδηση. Κραυγαλέο
παράδειγμα η «κρίση» που κτύπησε την πόρτα της Ελληνικής 
κοινωνίας και η αδυναμία των πολλών να την κατανοήσουν και να την 
αντιληφθούν, ενώ άλλοι τόσοι, ενστερνίζονται ως αλήθεια με περισσή 
ευκολία, τις ανοησίες και το ψέμα που διαχέεται άκριτα από τα ΜΜΕ. 
Η εμφάνιση τόσων αυτοκτονιών, είναι μία ακόμη απόδειξη του ότι η 
ψυχοσωματική ωρίμανση πολλών, δεν επετεύχθη κατά τους χρόνους 
παροχής παιδείας και ότι η μεγάλη ομάδα δεν έχει μηχανισμούς αρωγής
πολιτών, αλλά μηχανισμούς αρωγής ταγών της εξουσίας.   

  Το θέμα είναι ότι η εμφάνιση επαγγελματιών που διατείνονται ότι 
μπορούν να θεραπεύσουν τέτοιου είδους ασθένειες, είναι μια κοροϊδία 
ακόμη, κοντά στις τόσες, με σκοπό τον εύκολο πλουτισμό σε βάρος των
πολλών. Η παρέμβαση με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του είδους 
των ασθενειών όπως θα αποδειχθεί παρακάτω είναι πολύ πιο σύνθετη 
και δύσκολη. Αυτό που πρέπει να καταδειχθεί είναι ότι ο γιατρός δεν 
έχει πλήρη εικόνα χωρίς την γνώμη του παιδαγωγού, ο παιδαγωγός 
χωρίς αυτήν του γιατρού, ο γονιός χωρίς την γνώμη και των δύο και εν 
τέλει ίσως σε μια κοινωνία με προσανατολισμό τον άνθρωπο, να μην 
είναι απαραίτητη η γνώμη των «ειδικών», αφού η ψυχοσωματική 
τελείωση των παιδιών θα είναι μια φυσιολογική πορεία χωρίς «δεν» και
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«μην», αλλά, «Έκανες λάθος, το αντιλαμβάνεσαι; Αν ναι, έλα να σε 
βοηθήσω, να το διορθώσεις, αλλά και να αποφύγεις να το 
επαναλάβεις». 

Πάντως επειδή η έννοια άνθρωπος είναι κάτι πολύ πέραν του ενός 
ατόμου, ίσως η φύση έχει προορίσει να είναι και πέραν της προφανούς 
γήινης ομάδας, το υπόβαθρο της πνευματικής ανάπτυξης, του κάθε 
ατόμου, της κάθε ομάδας ατόμων, εξαρτάται απ’ αυτό που 
προετοίμασαν οι προϋπάρχοντες για τους επερχόμενους. 

Αν η κληρονομιά της κάθε γενιάς προς την επόμενη, εξακολουθήσει
να περιέχει το συστατικό αγάπη, όσο περισσότερο απ’ αυτό περιέχει,
τόσο το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η κάθε νέα γενιά, θα
είναι πιο σταθερό και πιο ανθρώπινο. Αυτή μπορεί να είναι και η

βάση ανάπτυξης μιας παιδείας αντάξιας του ανθρώπου. 
Μιας παιδείας με χωρικό εύρος τον πλανήτη Γη, και χρονική

στόχευση την μέγιστη δυνατή για κάθε άτομο.

  
  Η σωματική υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του, 
από τις τροφές που καταναλώνει, από το περιβάλλον στο οποίο ζει 
(μόλυνση περιβάλλοντος), από την άσκηση ή μη, στην οποία αφιερώνει
ένα μέρος του χρόνου του, από την καθαριότητα και την δυνατότητα ή 
μη χρήσης άφθονου νερού και κανόνων υγιεινής, από τα άτομα με τα 
οποία έρχεται σε επαφή, (μετάδοση ασθενειών), και βέβαια από 
παράγοντες που δεν είναι στην δυνατότητά του να ελέγξει, όπως 
κληρονομικότητα, και από άλλους που έχουν σχέση με αυτό που η 
ομάδα, σαν ομάδα έχει προετοιμάσει για την σωματική υγεία των 
ατόμων που την αποτελούν. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική 
φροντίδα, ανεπτυγμένη ιατρική γνώση και αντίστοιχη περίθαλψη.

  Επειδή στην σύγχρονη κοινωνία, ο άνθρωπος χρησιμεύει κυρίως σαν 
μέσο παραγωγής, ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας ΔΕΝ 
απολαμβάνει των παραπάνω συνθηκών. Πολυπληθείς ομάδες 
ανθρώπων, διαβιούν σε συνθήκες οριακής υγείας, λόγω έλλειψης 
στοιχειωδών μέσων διατήρησης της σωματικής τους υγείας, και επίσης 
πολυπληθείς ομάδες χάνουν την υγεία τους λόγω του τρόπου άσκησης 
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της εργασίας τους. Με στοιχεία του Ο.Η.Ε. σε ένα Γήινο πληθυσμό 
περίπου 7,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, τα 5 δισεκατομμύρια ζουν, 
στο ή κάτω από το, όριο της φτώχειας. Αυτό θεωρείται περίπου σαν 
φυσιολογικό, σ’ ένα κόσμο όπου η ανθρώπινη μηχανή είναι το 
φθηνότερο μέσο, και η πιο κερδοφόρα επένδυση. 

  Κάτι που δεν είναι τόσο όσο φαίνεται, στη σφαίρα της φαντασίας, 
είναι το εξής: 
Έστω κάποια υπερεξουσία αποφάσιζε ότι σε κάθε νεογέννητο, με την 
γέννηση του, θα πρέπει να του αποκόπτεται το αριστερό του χέρι. Και 
έστω ότι θα είχε την δύναμη να το επιβάλει αυτό παγκόσμια, για μια 
δυο γενιές. Πιστεύετε ότι οι μελλοντικοί μονόχειρες θα θεωρούσαν 
εαυτόν μη υγιή; Πιστεύετε ότι θα αναρωτιόντουσαν ποτέ γιατί τους 
λείπει κάτι ως συνέχεια του αριστερού τους ώμου, υπό την προϋπόθεση 
ότι κανείς γύρω δεν θα διέθετε αριστερό χέρι; Νομίζετε ότι θα υπήρχαν 
έστω λίγα άτομα με την μειονεκτική αίσθηση του μη φυσιολογικού; 
Τέλος αν κάποια στιγμή εμφανιζόταν μια ομάδα ανθρώπων με δύο 
χέρια τι πιστεύετε ότι θα επακολουθούσε;

Σαν προέκταση του παραπάνω παραδείγματος του μονόχειρα, ας 
κάνουμε μια υπόθεση με παράδειγμα του πνευματικού χώρου. 
Ας υποθέσουμε ότι, η γνώση, αποφασίστηκε από μια υπερεξουσία να 
δίνεται στους πληθυσμούς ανάλογα με την καταγωγή την φυλή ή την 
οικονομική επιφάνεια την οικογένειας. Δημιουργούνται λοιπόν σχολεία 
που θα δέχονται εργάτες έως τεχνίτες, σχολεία που θα δέχονται 
δυναμικό με στόχο να παράγουν επιστάτες για τους εργάτες και τους 
τεχνίτες και τέλος πανάκριβα σχολεία που θα παράγουν επιστήμονες 
καλλιτέχνες και ηγέτες αλλά από επιλεγμένους γόνους. Το πολύ – πολύ 
σε έκτακτα ταλέντα να χορηγείται κάποια υποτροφία που θα αλυσόδενε 
τον υπότροφο ώστε να μην «ξεφεύγει από τα όρια».
Νομίζετε ότι το δεύτερο παράδειγμα είναι λιγότερο τρομαχτικό από το 
πρώτο; Νομίζετε ότι το αβασάνιστο “σπρώξιμο” του παράνομου κατά 
τα άλλα, χρέους της Ελλάδας, σε βάθος τριών τουλάχιστον γενεών, θα 
επιφέρει υγιή σωματική και πνευματική “ανάπτυξη” των μελλοντικών 
Ελλήνων; Ελάτε λίγο στη θέση τους!
Το σπρώξιμο της νεολαίας μακριά από την αληθινή γνώση, την αληθινή
παιδεία και ο προσανατολισμός της μισόν αιώνα τώρα στην αρπαγή της 
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ευκαιρίας, την απόλαυση του εδώ και τώρα, με παράλληλη αδιαφορία 
για το τι συνέβη και το τι πρόκειται να συμβεί, είναι ανεξάρτητο από 
την δυναμική που εμφανίζει η εφαρμογή του δόγματος του σοκ στην 
πατρίδα μας και την έλλειψη αντίδρασης; 
 
Ας αντιπαραβάλλουμε τα παραπάνω με την πνευματική υγεία των 
ανθρώπων και των ανθρώπινων ομάδων.

  Κατ’ αρχήν, μια καλή πνευματική υγεία τις περισσότερες φορές είναι 
αποτέλεσμα μιας καλής σωματικής υγείας. Δεν είναι όμως παράγοντας 
απόλυτος, και επιπλέον δεν ισχύει το αντίστροφο. Πάρα πολλές φορές 
συναντούμε σωματικά υγιείς με άρρωστο πνευματικό υπόβαθρο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η πνευματική υγεία είναι αποτέλεσμα πολυπλοκότερης 
παρέμβασης και σε ομαδικό και σε  ατομικό επίπεδο, απ’ ότι η 
σωματική.

Όπως και στη σωματική υγεία, η πνευματική υγεία προϋποθέτει:
Και πνευματικό τρόπο ζωής.
Υγιείς πνευματικές τροφές.
Υγιές πνευματικό περιβάλλον.
Πνευματική άσκηση.
Συχνό καθάρισμα από τα πνευματικά σκουπίδια που συσσωρεύει η 
συνεχής ροή πληροφοριών.
Υποδομές που έχει φροντίσει η ομάδα να δημιουργηθούν ώστε να 
φροντίζεται η πνευματική υγεία των ατόμων, και να θεραπεύονται τα 
άτομα που τυχόν ασθενούν στο πνευματικό επίπεδο. Όπως παλιότερα 
μια φλεγμονή της σκωληκοειδούς αποφύσεως μπορούσε να οδηγήσει 
στον θάνατο, αλλά σήμερα είναι υπόθεση ρουτίνας, έτσι είναι το λογικό
να συμβεί κάποτε και στον πνευματικό τομέα. 
Σαφώς υπάρχουν και εδώ παράγοντες που έχουν να κάνουν με το 
γενετικό υλικό (προδιάθεση).
Άλλο είναι το μέτρο της πνευματικής υγείας ενός βρέφους και άλλο 
ενός ενήλικα. Άλλο ενός ατόμου που του δόθηκε η ευκαιρία να 
μορφωθεί και άλλο ενός αναλφάβητου.  
Τέλος, επειδή, και στον πνευματικό χώρο η ανθρώπινη μηχανή είναι το 
φθηνότερο και το παραγωγικότερο μέσο παραγωγής, (σε μερικές 
περιπτώσεις το μοναδικό), οι επιπτώσεις από την υπεραπασχόληση και 
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την συνεπακόλουθη φθορά είναι σημαντικές.
  
Να σημειώσουμε ότι άτομα που χάνουν μία αίσθηση (π.χ. όραση) 
οδηγούνται σε όξυνση των άλλων (π.χ. ακοή, όσφρηση). Κάποιοι 
παρατήρησαν το αξιοπρόσεκτο ότι, η στέρηση κάποιων σωματικών 
λειτουργιών οδηγεί σε υπερπνευματικοποίηση τα άτομα αυτά και 
αντίστροφα, με αποτέλεσμα η παροχή ή μη, πνευματικής άλλοτε και 
άλλοτε σωματικής υγείας να αποτελεί για τις ομάδες αυτές σε τελική 
ανάλυση και εργαλείο άσκησης εξουσίας.

 Η παιδεία είναι ο φυσικός χώρος προάσπισης της πνευματικής υγείας 
των ανθρώπων. Αλλά τι ακριβώς είναι παιδεία; Το σχολείο; Η 
εκπαίδευση γενικότερα; Μήπως κάτι πολύ περισσότερο;
  Λέγεται με αρκετές παραλλαγές η παροιμία «Νηστικό αρκούδι δεν 
χορεύει», υπονοώντας ότι οι ανάγκες του σώματος προέχουν των 
αναγκών του πνεύματος. Πρόκειται τουλάχιστον για ευτελισμό, αλλά 
μάλλον εντέλλεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, αφού 
χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει την απρόσκοπτη σωματική 
τους ανάπτυξη (όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό), δεν δείχνουν την 
παραμικρή διάθεση να αφιερώσουν έστω κάτι προς την κατεύθυνση της
πνευματικής τους ανάπτυξης. Απλά συσσωρεύουν συνεχώς 
περισσότερα υλικά αγαθά, και μέσα απόλαυσης. Πολλές φορές σαν να 
μην κατανοούν τι θα πει πνευματική υγεία. Και υποβαθμίζουν την 
ανθρώπινη ιδιότητα, σε οτιδήποτε άλλο.

Τελικά στον σημερινό «αναπτυγμένο» κόσμο φαίνεται ότι
πνευματική και σωματική υγεία ή πάνε μαζί ή παύουν να υπάρχουν.

Η παιδεία και η υγεία σαν έννοιες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί
διαχρονικά, αποτελούν δύο αναπόσπαστα τμήματα ενός και του

αυτού. 
Της υγιούς ανθρώπινης υπόστασης. 

Και τα δύο είναι η σοβαρή κληρονομιά της προηγούμενης γενιάς
προς την επόμενη. Η απόδειξη της αγάπης των γονιών προς τα

παιδιά τους.
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              03. Πνευματικό υπόβαθρο της υγείας του ανθρώπου.
 

Οι βασικές πνευματικές δυνατότητες του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις που είναι τα μέσα γνωριμίας του με 
τον υλικό κόσμο. 
Τις αφή, όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση.
Η φύση όμως τον προίκισε με την νόηση που πολλαπλασιάζει τις 
φυσικές του δυνατότητες. 
Το συναίσθημα, η λογική και η συνείδηση είναι τα μέσα γνωριμίας 
του με το μη υλικό (πνευματικό) και παράλληλα τα μέσα διασύνδεσης 
και συν-λειτουργίας υλικού και μη υλικού.

Το ένστικτο
είναι η έμφυτη εσωτερική παρόρμηση των ζωντανών οργανισμών που 
οδηγεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στη συντήρηση της ζωής και στην 
αναπαραγωγή του είδους χωρίς τη συμμετοχή της νόησης, ή 
παρόρμηση, ή εσωτερική ορμή για κάτι, ή φυσική τάση· π.χ. "το 
σεξουαλικό ένστικτο", "το ένστικτο της αυτοσυντήρησης", "από 
ένστικτο" = αυθόρμητα, ασυνείδητα, χωρίς προηγούμενη σκέψη, χωρίς 
επέμβαση του λογικού. Συνών: έμφυτο, ορμέμφυτο. Ετυμ: από το 
λατινικό instictus. Μτφ. «ηχώ των γονιδίων».
   
Η λειτουργία του ενστίκτου είναι σημαντική για τη ζωή π.χ. 
Το ένστικτο αυτοσυντήρησης: Πλήθος λειτουργιών του οργανισμού 
εκτελούνται χωρίς την διαμεσολάβηση της συνείδησης. Καρδιακή 
λειτουργία, ορμονικός έλεγχος, λεμφικό σύστημα κ.ά. 
Κάθε φορά που το  στομάχι διαμαρτύρεται ο οργανισμός προσπαθεί να 
καλύψει την ανάγκη που εκφράζεται με τον τρόπο αυτό. Κάθε φορά που
ο οργανισμός καταλαμβάνεται από την αίσθηση απειλής, ενεργοποιεί 
τάσεις μάχης ή φυγής. Κάθε φορά που μεταβάλλονται οι συνθήκες του 
περιβάλλοντος, θερμοκρασία, ανεπαρκής οξυγόνωση, κάνει 
προσπάθειες να επαναφέρει το περιβάλλον στο κανονικό. Έντομα πριν 
τον σεισμό έχει παρατηρηθεί να βγαίνουν από τις τρύπες τους και να 
τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις, προαισθανόμενα το επερχόμενο. 
Είναι δυνατή η ακύρωση του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης από άλλο 
ένστικτο π.χ. το «μητρικό φίλτρο».
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Σεξουαλικό ένστικτο (ή αναπαραγωγής όπως το ονομάζουν κάποιοι). 
Κοινωνικό ένστικτο, (ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν στην 
μοναξιά έστω και για μικρό διάστημα). 
Πιθανόν το ένστικτο να συνδέεται με το υποσυνείδητο και αυτό που 
ονομάζεται ενόραση ή 6η αίσθηση.
  
   Όταν η βάση συμπεριφοράς είναι το ένστικτο κυριαρχούν 
συμπεριφορές όπως βία, υποκρισία, αδιαφορία. 
   Όσο περισσότερο τείνει κανείς προς την μάθηση, τόσο περισσότερο 
(στις σύνθετες λειτουργίες) παύει να λειτουργεί με το ένστικτο και 
αναπτύσσει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ανώτερη πνευματική 
λειτουργία, με αντίτιμο όμως την πολύ δύσκολη έως αδύνατη μερικές 
φορές επιστροφή στο ένστικτο. (Σε πολλές ή και σε όλες τις 
περιπτώσεις, θα πρέπει να ξαναμεσολαβήσει η διαδικασία της εξέλιξης 
ή και της φυσικής επιλογής, για να ξαναδημιουργηθεί μέσω της 
μάθησης το ένστικτο που προϋπήρχε και που την θέση του κατέλαβε η 
γνώση ή η κοινωνική αλληλοεξάρτηση.)
  Σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρονται στο ένστικτο, ή αποδίδονται σ’ 
αυτό λειτουργίες που έχουν περάσει από το φίλτρο της συνήθειας. 
Πράγμα που σημαίνει ότι το ένστικτο και ξεγελιέται και κατευθύνεται. 
Είναι όμως λειτουργία άκρως απαραίτητη. Σκεφτείτε την αντίδραση 
στον κίνδυνο, π.χ. όταν οδηγείτε, να μην είναι ενστικτώδης.
  Αλλά σε ανώτερο επίπεδο, μόνο με το ένστικτο, ο άνθρωπος είναι 
καταδικασμένος να ζήσει «μόνος», με την έννοια της λειψής 
πνευματικής του ανάπτυξης.
  Με την κυριαρχία άλλων ανώτερων πνευματικών λειτουργιών πάνω 
στο ένστικτο, κατάφερε να κυριαρχήσει στο περιβάλλον, και να το 
χρησιμοποιήσει προς όφελος. Με την υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην 
δύναμη της λογικής κινδυνεύει να το ξανακάνει πρωτόγονο (ή μήπως 
δεν φταίει αυτό;).

Η λογική
είναι η ανθρώπινη δυνατότητα που μας καθιστά ικανούς για:
Δυνατότητα διάκρισης διαφόρων χαρακτηριστικών και ικανότητα 
ταξινόμησης.
Δυνατότητα προσδιορισμού του χώρου και του χρόνου και της μεταξύ 
τους σχέσης.
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Δυνατότητα αρίθμησης-μέτρησης-μελέτης συνεχούς και μερικά 
ασυνεχούς πνευματικού, ενεργειακού, υλικού χώρου.
Δυνατότητα αντίληψης πολύπλοκων εννοιών ή καταστάσεων.
Δυνατότητα συσχέτισης.
Δυνατότητα δόμησης.
Παραγωγή συλλογισμού
Να διεξάγουμε έρευνα.
Να λύνουμε προβλήματα.
Να εκτιμούμε.
Να κριτικάρουμε.
Να αποφασίζουμε για το πώς θα πράξουμε. 
Να φτάνουμε σε μια κατανόηση του εαυτού μας, των άλλων ανθρώπων 
και του κόσμου
Έχει ένα εύρος δυνατότητας από τον απλό προγραμματισμό ενός 
ραντεβού, μέχρι την επιστημονική αλήθεια. Την δυνατότητα 
διερεύνησης του κόσμου μας από το επίπεδο του πυρήνα του ατόμου 
έως τους μακρινούς Γαλαξίες (σήμερα η επιστήμη μιλά για 11 
τουλάχιστον διαστάσεις). 
Από το καθαρά υλικό έως το φιλοσοφικά απόλυτα πνευματικό.  
Αλλάζει τον κόσμο με επιστήμη και τεχνολογία, αλλά χωρίς το 
συναίσθημα και την συνείδηση, παρέχει όπλα και χρήμα στους μη 
έχοντας λογική και συνείδηση, με αποτέλεσμα η άμιλλα να γίνεται 
ανταγωνισμός κι ύστερα πόλεμος και τέλος παγκόσμιος πόλεμος και 
καταστροφή.
Η εξέλιξη και διαμόρφωση της απαιτεί και κόπο και χρόνο σε ατομικό 
επίπεδο. 
Πολύ περισσότερο σε ομαδικό. 
Η καλλιέργεια της λογικής σε κάθε άτομο χωριστά, είναι ευθύνη της 
ομάδας. Η μη καλλιέργεια της λογικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, 
αποστερεί από άτομα και ομάδες μέρος της ανθρώπινης φύσης τους. 
Την ακραία αποστέρηση λογικής την ονομάζουμε τρέλα. Τα ενδιάμεσα 
επίπεδα δεν έχουν ονομασία. Οι ανθρώπινες ομάδες που λειτουργούν 
χωρίς λογική προσομοιάζουν με αγέλες ζώων. Η αγάπη της ομάδας για 
τα άτομα που την απαρτίζουν αλλά και για τις επερχόμενες γενιές 
οδηγεί την ομάδα να επεξεργαστεί τρόπους και μεθόδους καλλιέργειας 
της λογικής σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της. Οι τρόποι και οι 
μέθοδοι αυτοί, είναι μέρος αυτού που γενικώς ονομάζουμε παιδεία. 
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Ακόμη και η ομάδα που δεν αγαπά μέρος των μελών της αφού τα 
βλέπει υποκριτικά και σαν μέσον παραγωγής και αναλώσιμα, 
αναγκάζεται να παρέχει δείγμα λογικής και χρήσης λογικής, 
υπολειπόμενο βέβαια αυτού που θα έπρεπε. Τις μεθόδους καλλιέργειας 
αυτής της λειψής λογικής τις λέμε εκπαίδευση. 
    Η ποιοτική λειτουργία της λογικής σε συνεργασία με το συναίσθημα 
και τη συνείδηση, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας του ιδίου
του ατόμου, αλλά και της ομάδας που το περιβάλλει και του 
εξασφαλίζει συνθήκες σωματικής και πνευματικής υγείας.
   Νέοι, Νέες, χωρίς λογική σε αξιόλογο βαθμό ανάπτυξης, αποστερείτε 
από τον εαυτό σας ένα σημαντικό ανθρώπινο εργαλείο. Αυτό έχει τις 
ανάλογες επιπτώσεις στην ομάδα που είστε μέλος. 

Το συναίσθημα
είναι κινητήρια δύναμη. Από το χάδι της μαμάς στο μάγουλο του 
παιδιού της, έως την κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε κοινά 
έργα δημιουργίας. Μπορεί όμως να οδηγήσει σε οπισθοπορεία (στρες) ή
να ακινητοποιήσει (τρόμος). Η έκφρασή του συμπαρασύρει 
ευκολότερα απ’ ότι η λογική. Χωρίς την συνέργεια όμως λογικής και 
συνείδησης ίσως οδηγήσει σε έργα καταστροφής.
 Είναι ψυχική διάθεση που προκύπτει από εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά 
εξαρτιέται και από τη συνολική ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. 
Συνεπώς, το συναίσθημα έχει καθαρά υποκειμενική έννοια, πράγμα που
δυσκολεύει ένα γενικό ορισμό του.
Παραδείγματα συναισθημάτων:

απορία
ανία
χαρά
λύπη
φόβος
τρόμος
θυμός
ντροπή
ενοχή

υπερηφάνεια
ευγνωμοσύνη

ζήλια
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έπαρση
αγωνία
οργή
άγχος

μοναξιά
ελπίδα
πανικός
πόνος

ικανοποίηση
ευχαρίστηση
ενθουσιασμός

φθόνος
έκπληξη

θαυμασμός
αγανάκτηση

θλίψη
προσδοκία
συγκίνηση

τύψη
μελαγχολία

αηδία
τρυφερότητα

αίσθημα κενού
απόγνωση

Ίσως υπάρχουν συναισθήματα που δεν έχουν διακριθεί ακόμη και δεν 
τους έχει δοθεί (το κατάλληλο) όνομα.
Όλα τα συναισθήματα προκαλούν στον οργανισμό μεταβολές (αλλαγή 
ρυθμού καρδιακών παλμών, έκκριση υγρών όπως δάκρυα, σίελο, 
ορμόνες κ.τ.λ.) προετοιμάζοντας τον οργανισμό να δεχθεί ή να 
ενεργήσει. 
Μερικές φορές γεννιούνται συναισθήματα από ψεύτικες αιτίες 
προκαλώντας συναισθηματικό κορεσμό, χωρίς όμως να κινητοποιούν το
παραμικρό (όπως οι σαπουνόπερες της τηλεόρασης).
Μερικοί επιστήμονες λένε ότι βασικότερο συναίσθημα είναι ο φόβος, 
και ότι εξ’ αυτού γεννώνται όλα τα άλλα.
Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται σε διαρκή
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αντιπαράθεση με... τον εαυτό του καθώς το τμήμα εκείνο που ελέγχει το
συναίσθημα αναζητά την άμεση ικανοποίηση ενώ η λογική θέτει 
μακροπρόθεσμους στόχους. 
Ακόμη, ερευνητές, ανακάλυψαν ότι τα δύο τμήματα του εγκεφάλου 
φαίνεται να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τον έλεγχο της 
συμπεριφοράς του ανθρώπου ο οποίος βασίζει τις αποφάσεις του, είτε 
στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών του είτε στην επίτευξη κάποιου 
μακρινού στόχου. 

Πάντως:
Η   πρώτη αντίδραση   σε συμπεριφορές των άλλων, μη αποδεκτές από 
το ίδιο το άτομο, εμφανίζεται   στον χώρο του συναισθήματος:
Πώς αισθάνεστε όταν σας αναγκάζουν να κάνετε ή να πείτε κάτι παρά 
την θέλησή σας; Ή ακόμη όταν σας στερούν κάποια δυνατότητα;
Πώς αισθάνεστε όταν ανακαλύπτετε ότι σας έχουν πει ψέματα, ότι σας 
κορόιδεψαν;
Πώς αισθάνεστε όταν παρά το εκφρασμένο από την πλευρά σας 
ενδιαφέρον, η άλλη πλευρά αδιαφορεί παντελώς;
Το συναίσθημα παρασέρνει. Παρακινεί και άλλους σε παρόμοια 
έκφραση ανάλογα με την δύναμη και την γνησιότητα που θα εκφραστεί.
Παράδειγμα οι πολιτικές συγκεντρώσεις ή το θέατρο, ο 
κινηματογράφος, ακόμη και η τηλεόραση.
Το συναίσθημα είναι κατά κύριο λόγο το θέλω ή δεν θέλω του κάθε 
ατόμου. Επειδή όμως τα άτομα αλλάζουν εύκολα συναισθηματικές 
καταστάσεις, η επιλογή και η διατήρηση των πιο σημαντικών θέλω και 
ο παραμερισμός, τουλάχιστον πρόσκαιρα, άλλων, είναι θέμα καλής 
συνεργασίας της λογικής και της συνείδησης. 
Τότε το συναίσθημα εκφράζεται με μία ανώτερη ποιότητα. 
Τότε μπορούμε να πούμε αυτό το άτομο έχει προσωπικότητα. 
Φυσικά κανείς δεν γεννιέται έτσι. Χρειάζεται κόπος και χρόνος, και σε 
ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και πολλά άλλα στοιχεία, βασικά 
όμως, πνευματική και σωματική υγεία.
Η αποστέρηση ποικιλίας συναισθημάτων καθώς και η εμμονή σε μέρος 
αυτών όπως φόβο ή χαρά, οδηγεί σε ανώμαλες ψυχοδυναμικές 
καταστάσεις όπως κατάθλιψη ή την κατάσταση του χαζοχαρούμενου 
αντίστοιχα.
   Νέοι, Νέες, χωρίς συναίσθημα σε αξιόλογο βαθμό ευαισθητοποίησης 
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και εμπειρική ποικιλία, αποστερείτε από τον εαυτό σας ένα σημαντικό 
ανθρώπινο εργαλείο. Αυτό έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στην ομάδα 
που είστε μέλος. 

Η συνείδηση
είναι ο οδηγός της λογικής, ώστε να κατασκευάζει πυρηνική τεχνολογία
για την εξυπηρέτηση και όχι για την καταστροφή του ανθρώπου, χρήμα 
για την διευκόλυνση των συναλλαγών, υπηρέτη του ανθρώπου και όχι 
αφέντη του. Είναι οδηγός του συναισθήματος ώστε να το οδηγεί στην 
αδελφοσύνη και στην αγάπη, και όχι στο μίσος, στον φόβο, στον 
πόλεμο. 
  
Η επιστήμη μέχρι στιγμής, έχει φθάσει στο συμπέρασμα, ότι η 
συνείδηση εδράζεται στα δισεκατομμύρια κομβικά των νευρώνων του 
εγκεφάλου, ότι το τυχαίο είναι ένα από τα συστατικά δημιουργίας της, 
αλλά και ότι συνολικά, η κατευθυντήρια γραμμή «θετικές σκέψεις», 
είναι μια πραγματικότητα.
  
Μερικοί ισχυρίζονται ότι είναι κατά κύριο λόγο αυτό που αποκαλείται 
ψυχή.
Όταν ο άνθρωπος αμφισβήτησε τον Θεό, ο Θεός «έκοψε» τον εαυτό του
σε άπειρα κομμάτια και τοποθέτησε το καθένα από αυτά μέσα στο 
«λογικό» ον, τον άνθρωπο και κάθε άλλο λογικό ον που δημιούργησε. 
Ο φορέας λοιπόν του Θεού μέσα στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο, 
είναι η συνείδηση. Έτσι ο πονηρός άνθρωπος έχει δύο επιλογές: Αν 
αφήσει τη συνείδηση του να λειτουργήσει, θα συναντήσει τον Θεό του! 
Αν όχι θα χάσει ουσιαστικά τον άνθρωπο και θα υποτιμήσει την ίδια 
του την ύπαρξη και τον προορισμό του! Το πρόβλημα βρίσκεται στους 
πολύ πονηρούς, που όχι μόνο βλάπτουν την δική τους συνείδηση, αλλά 
και την συνείδηση των άλλων ανθρώπων! Σ’ αυτούς που νοθεύουν τις 
ανθρώπινες συνειδήσεις πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ξεγελούν 
τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους, που τους φέρονται σαν ζώα 
(θυμηθείτε την δουλοκτησία), και τέλος τον Θεό! 
Είναι περίπου αυτό που οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων 
αντιμετωπίζουν καθημερινά στην διαδικασία της παροχής γνώσης. Οι 
«αδιάβαστοι» προκαλούν φασαρία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
λειτουργήσει ο διδάσκων. Στην παρατήρηση: «Γιατί κάνεις φασαρία;» 
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έρχεται 99,9% η «πληρωμένη» απάντηση: «Μόνο εγώ κάνω 
φασαρία;»…
  
Είναι ακόμη το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 
λογική και συναίσθημα.
Παράδειγμα: Ο μικρός μαθητής που δεν συνειδητοποιεί την οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας και ξοδεύει ασυλλόγιστα φέρνοντας σε 
δύσκολη θέση τους γονείς του. 
Άλλο παράδειγμα: Ο πιλότος του αεροπλάνου που έριξε την ατομική 
βόμβα στην Χιροσίμα, επειδή δεν του είχαν πει τι βόμβα μετέφερε, όταν
αργότερα έμαθε τι έγινε και συνειδητοποίησε τον όλεθρο που σκόρπισε,
έπαθε ψυχικό σοκ. 
Εδώ μπορεί να φανεί πόσο το ψέμα σαν συμπεριφορά είναι η πιο 
καταστροφική, αφού αλλοιώνει την συνείδηση των ατόμων, πράγμα 
που δεν συμβαίνει π.χ. στην βία. 
Αλλά και πόσο η ανάπτυξη της γνώσης είναι βασικό θεμέλιο για την 
οικοδόμηση υγιούς συνείδησης. 

Παράδειγμα: 

Στον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, οι οικογένειες των πλουσίων 
γαιοκτημόνων, φρόντιζαν ένα παιδί τους να το στρέψουν στην εκκλησία
(η εξουσία της εκκλησίας!), ένα στο στρατό (η εξουσία της πολιτικής!) 
και ένα στο εμπόριο (η εξουσία του χρήματος!). Ο καημένος ο 
δουλοπάροικος που αναγκαζόταν στην καλύτερη περίπτωση να 
οδηγήσει τα παιδιά του από την τρυφερή ακόμη ηλικία στην σκληρή 
εργασία, το πιο προχωρημένο όνειρο που μπορούσε να κάνει για τα 
παιδιά του, ήταν να έχουν την εύνοια του αφέντη.

Σήμερα, οι δυτικές χώρες που έχουν δυνατότητα εκμετάλλευσης της 
ατομικής και πυρηνικής ενέργειας (χιλιάδες εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρισμού από διάσπαση ουρανίου – πλουτωνίου, παράγουν φθηνό 
ηλεκτρικό ρεύμα σε Αμερική, Δυτική Ευρώπη, ….), προσπαθούν να 
εμποδίσουν την δυνατότητα αντίστοιχης ανάπτυξης από άλλες χώρες 
(π.χ. Ιράν, Κορέα, Πακιστάν, …), χρησιμοποιώντας ακόμη και τα πιο 
αισχρά επιχειρήματα, ενώ ο κύριος στόχος τους είναι να διατηρήσουν 
τους μεγάλους πληθυσμούς κάτω από την άγνοια, ώστε να τους 
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εκμεταλλεύονται.  

Η   πρώτη αντίδραση   σε συμπεριφορές του ατόμου που πιθανόν να μην 
είναι αποδεκτές από τους άλλους, εμφανίζεται στον χώρο της 
συνείδησης:
Πώς αισθάνεστε όταν αναγκάζετε άλλα άτομα να ενεργήσουν παρά 
την θέληση τους;
Πώς αισθάνεστε όταν λέτε ψέματα, όταν κοροϊδεύετε πρόσωπα που 
σας αγαπούν;
Πώς αισθάνεστε όταν ανταποδίδετε το έντονο ενδιαφέρον του άλλου 
με αδιαφορία;
Πόσα ψέματα πρέπει να πείτε στον εαυτό σας, για να δικαιολογήσετε 
συμπεριφορές σαν αυτές που περιγράφονται παραπάνω;

Η φύση έχει προγραμματίσει μέσω του ενστίκτου την διατήρηση της 
ζωής και πολλές άλλες βασικές λειτουργίες. Ο νεογέννητος οργανισμός 
έχει ορισμένα βασικά εχέγγυα για το ξεκίνημα, ο πρώιμος πολιτισμός το
ίδιο. Στην συνέχεια αναλαμβάνει η συνείδηση.  
Σε πρώτο βαθμό είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο συναίσθημα 
και την λογική.
Σε ανώτερο βαθμό είναι τρόπος ζωής. Φυσικά υπάρχουν οι ενδιάμεσες 
διαβαθμίσεις.

Συνείδηση του εγώ.
Είναι η συζήτηση με τον εαυτό μας. Ο αυτοέλεγχος. (“Γνώθι σαυτόν!” 
Σωκράτης)
Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι κατάκτησης συνείδησης, αφού πάντα έχει
κάτι καινούργιο να προσθέσει: 
Αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αιτιότητα της ύπαρξης
μου, συνειδητοποίηση της θέσης μου μέσα στην ομάδα, αποδοχή ή μη 
της θέσης αυτής, συνειδητοποίηση ότι έχω τύψεις και ενοχές, που δεν 
είναι πάντα -όπως όλα τα συναισθήματα- ακριβείς, όταν όμως 
αντικειμενικά είναι, οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη, όπως οφείλω να 
έχω προδιάθεση να δεχθώ την συγνώμη του άλλου. 
Είναι δύσκολο, γιατί η καλλιέργεια της εγώ-συνείδησης τελικά 
εναπόκειται ατομικά στον καθένα. Βεβαίως η ομάδα πολλές φορές 
φροντίζει να παροχετεύει εγώ-συνείδηση στα μέλη της για να τα 
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εκμεταλλευτεί. Όπως η συνείδηση του 90% των ανθρώπων ότι το μόνο 
που χρειάζονται είναι χρήμα. Και με την ψευδοσυνείδηση αυτή 
αναλώνουν την ζωή τους στο κυνήγι του, πεθαίνουν διψασμένοι και με 
την απορία τι πήγε στραβά και η εξουσία γίνεται δυνατότερη και 
πλουσιότερη αφού μέσω του χρήματος αρμέγει κόπους και ζωές. 
Πολλές φορές η φωνή της συνείδησης εκδηλώνεται μέσα μας με τη 
φωνή του συναισθήματος, σαν επιθυμία. Διαφέρει απ’ αυτό, ως προς το 
ότι δεν βιάζεται, δεν κρύβεται όταν κοιτάξεις την αιτία κατάματα, δεν 
αρνιέται να εξετάσει την επιθυμία με βάση και την λογική, δεν 
πρόκειται να εξαλειφθεί αν δεν ικανοποιηθεί άμεσα αλλά θα 
επανέρχεται σε βάθος χρόνου. 
  
  Ακόμη εισάγει την ποιότητα και την ποσότητα του εφικτού και του 
ανέφικτου. Όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει το άγνωστο 
«θαμπώνεται». Στους περισσότερους επικρατεί ο φόβος. 
Σε λίγους, μετά το θάμπωμα επικρατεί η περιέργεια. Τότε αυτοί οι λίγοι 
ψάχνουν μόνοι ή με την βοήθεια άλλων που έπεισαν, να ικανοποιήσουν
την περιέργεια τους, και έτσι διευρύνουν για τον εαυτό τους και το 
ανθρωποσύνολο την ποσότητα του εφικτού. 
Πολύ λίγοι, συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κομμάτια του αγνώστου 
πολύ ευαίσθητα, με κατακλυσμιαίες επιπτώσεις σε περίπτωση 
αλόγιστης χρήσης τους. Αυτοί διευρύνουν και την ποσότητα και την 
ποιότητα του εφικτού σε βάρος του ανέφικτου, αυξάνοντας το ποσό της
ανθρώπινης γνώσης, την ποιότητα της ανθρώπινης ευαισθησίας, 
δημιουργούν δηλαδή τον άνθρωπο με συνείδηση.
Όταν το ανέφικτο παραμένει ερμητικά κλειστό, παρ’ όλες τις 
προσπάθειες, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στη μυθοπλασία. Οι 
επικρατούσες μυθοπλασίες δημιουργούν τον κύριο μύθο, ο οποίος 
μεταδίδεται σαν πολιτισμικό στοιχείο και ενσωματώνεται σαν 
ανθρώπινη κληρονομιά συνείδησης στις επερχόμενες γενιές. Αργότερα 
μπορεί η προσπάθεια των λίγων να φωτίσει τις συγκεκριμένες γωνιές 
του ανέφικτου που είχαν παλιά γίνει μυθοπλασία και τότε ο μύθος 
καταρρίπτεται και αναλαμβάνει το λογικό. 

Έτσι ξεκίνησαν και στη συνέχεια έσβησαν πολλές από τις παλιές 
θρησκείες. 
Ακόμη, ο πόθος του ανθρώπου να πετάξει όπως τα πουλιά, έπλασε 
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μύθους όπως του Δαίδαλου και του Ίκαρου, με το ανάλογο διδακτικό 
περιεχόμενο. Σήμερα κανείς δεν θα σκεφτόταν να πει κάτι παρόμοιο 
αφού η αεροπλοΐα είναι κάτι το εφικτό. 
Αντίθετα πολλών ειδών μύθοι πλάθονται με στόχο την δυνατότητα 
επέκτασης της ανθρώπινης δυνατότητας στο Διάστημα. Δημιουργείται 
δηλαδή μια βάση συνείδησης που θα συνενώσει τις προσπάθειες 
πολλών και θα στηρίξει πνευματικά και υλικά την διεύρυνση του 
εφικτού στο συγκεκριμένο "ανέφικτο".
Έτσι προχωράει η ανθρώπινη προσπάθεια στον τομέα της γνώσης και 
των επιστημών.
Αυτή είναι η σωστή χρήση της.
Υπάρχει όμως και η λάθος χρήση.
Το παιδί του δούλου έχει συνείδηση δούλου, το παιδί του βασιλιά έχει 
συνείδηση βασιλιά. Αυτή είναι η ιστορία μας πολλών χιλιετιών πίσω.
Αυτού του είδους η χρήση, κατέστησε δημόσιο αγαθό την παιδεία μόλις
τον 19ο αιώνα. Και αρχές του 21ου τείνει να την καταργήσει…
Η συνειδητοποίηση από την εξουσία ότι η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία 
είναι ένα μέσο στα χέρια των πολλών που μπορεί να την γκρεμίσει από 
το βάθρο της, είναι ένας από τους κύριους λόγους που δημιούργησε την
οικονομική κρίση, έκανε λάβαρο την ιδιωτικοποίηση, και προσπαθεί να 
περιορίσει την παροχή παιδείας στον στενό χώρο των ταγών της, 
αποκλείοντας με κάθε μέσον, ακόμη και με τη βία, την δυνατότητα 
πρόσβασης των πολλών σε μια αληθινή παιδεία.
Η μη συνειδητοποίηση από τους πολλούς, του βαθύτερου στόχου της 
εξουσίας, μπορεί τελικά να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία της, με 
ανυπολόγιστη ζημιά για την παιδεία, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τις 
τέχνες, την οικογένεια, τον άνθρωπο.

Συνείδηση του εγώ και ο πλησίον.
Είναι η εικόνα μου μέσα από το βλέμμα των πιο κοντινών μου 
ανθρώπων, αυτών που εμπιστεύομαι, και αντίστροφα.
Είναι αυτή που έχουμε να μας οδηγεί στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
μας. Είναι η εικόνα του εγώ, με καθρέπτη το βλέμμα του άλλου. Η χαρά
μας, που βρίσκει ανταπόκριση ή όχι στο βλέμμα του άλλου, η σκέψη 
που όταν εκφράστηκε σήκωσε θύελλα ενθουσιασμού ή καταιγίδα 
δυσαρέσκειας, η απόλαυση του ότι προσπαθώντας μαζί επιτύχαμε ή η 
απογοήτευση της αποτυχίας, οι βάσεις μιας τίμιας, φιλότιμης, δίκαιης 
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και ηθικής συμπεριφοράς, η συνείδηση της απώλειας όταν χαθεί η 
επαφή με τον πλησίον. Ότι μπορώ να βλάψω τον πλησίον, ότι μπορεί κι 
αυτός να με βλάψει, ότι από τέτοιες ενέργειες μόνο χαμένοι θα βγούμε 
και οι δύο ή στην περίπτωση που υπερισχύει το συναίσθημα έναντι της 
λογικής, ότι θα είμαι νικητής κι ο άλλος ηττημένος, αλλά και ότι 
μερικές φορές δεν πειράζει να είμαι το θύμα αφού αυτό τον ευχαριστεί. 
Τα βασικότερα συναισθήματα καλούνται να λειτουργήσουν με πλαίσιο 
αυτήν την συνείδηση. Αλλά και συνθετότερες διαδικασίες όπως: Αγάπη,
Θυσία, Μίσος, Συγνώμη, Μετάνοια.
Οπότε το πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να εμφορείται από αλήθεια, 
φιλότιμο, εμπιστοσύνη, ενδιαφέρον, επαφή σε πολλαπλά επίπεδα….
Είναι όμως αδύνατον να πεις σε κάποιον ότι είναι μειωμένης λογικής 
ικανότητας ή ότι δεν έχει συνείδηση και να μην σηκωθεί θύελλα 
αντίδρασης και τουλάχιστον διαμαρτυρίας, έστω κι αν είναι αλήθεια, 
ενώ αν είναι φαλακρός και το πεις, το πολύ να προκαλέσει θυμηδία. 
Άρα, οι άνθρωποι, όταν χάνουν την συνείδηση τους, αντιλαμβάνονται τι
σημαντική βλάβη έχει επέλθει, και αρνούνται να το δεχθούν.
Δυστυχώς το πεδίο αυτό της συνείδησης είναι αυτό που επιχειρείται 
από πλείστους όσους να νοθευτεί ώστε η νοθευμένη συνείδηση ατόμων 
ή ομάδων να τα καταστήσει αντικείμενα πολλαπλής εκμετάλλευσης.

Ο χώρος της οικονομίας του χρήματος, ο χώρος της διαφήμισης, ο 
χώρος της θρησκοληψίας, είναι λίγα από τα πάρα πολλά παραδείγματα 
που μπορεί κανείς να διαπιστώσει πώς η αλλοίωση της συνείδησης του 
εγώ και ο πλησίον, γίνονται προσοδοφόρα επένδυση για κάποιους, ενώ 
γίνονται αλυσίδες, φυλακή και γκιλοτίνα για τους πολλούς.
Ποια η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου;
Πώς την έφτιαξες;
Ενδιαφέρθηκες ποτέ για το τι γνώμη έχουν οι άλλοι για σένα;
Θεωρείς έγκυρη τη γνώμη κάποιων από αυτούς;
Ακολουθείς τις συμβουλές τους;
Θεωρείς ότι το περιβάλλον συνέβαλλε, στην εικόνα του εγώ, που 
δημιούργησες;
Πόσο η συμπεριφορά σου καθορίζεται από τα  ΜΜΕ (εφημερίδες, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, ταινίες τηλεόρασης είτε 
κινηματογραφικές είτε από DVD), και πόσο από σωστές ανθρώπινες 
επαφές;
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Αγαπάς τον εαυτό σου;
Γιατί αν δεν τον αγαπάς έχεις πρόβλημα. Και μαζί σου και όλοι οι 
πλησίον σου!
Αγαπάς τον εαυτό σου γιατί μετά από αυτοκριτική και συζήτηση 
ανακάλυψες ότι έχεις βρει την πορεία που οδηγεί στον Άνθρωπο ή τον 
αγαπάς επειδή κατάφερες να ταυτιστείς με κάποιο από τα χιλιάδες 
πρότυπα που κυκλοφορούν οι πονηροί, με στόχο να σε βάλουν στο χέρι;
Το εγώ σου, έχει προεκτάσεις στο, εγώ και οι άλλοι; Ή λες, εγώ να είμαι
καλά και τι με νοιάζει για τους άλλους;
Το εγώ σου έχει προεκτάσεις στο αύριο; Ποιο αύριο; Έχεις ποτέ 
αναρωτηθεί για την κοινωνία, την μετά εκατό χρόνια; Αν όχι γιατί; 
Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής έχουν κάθε δικαίωμα να 
ξανακτίσουν τον πολιτισμό που η αδιαφορία σου γκρέμισε ή θα ήταν 
καλό να συνεχίσουν την δική σου προσπάθεια όσο και αυτής των 
συγχρόνων σου; Είναι η προσπάθεια αυτή συνέχεια των προσπαθειών 
των προγόνων μας; Ή πρόκειται για επανάσταση;

Συνείδηση του εγώ και το περιβάλλον.
   Οι περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν μικρό μόνο μέρος του 
κόσμου που μας περιβάλλει.
Ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια κουκκίδα στον τρίτο πλανήτη ενός 
ηλιακού συστήματος που ονομάστηκε Γη. Ότι και η Γη είναι μια 
κουκκίδα σε σχέση με το αστέρι μας τον Ήλιο, πόσο μάλλον με το 
πλανητικό μας σύστημα. Ότι και το πλανητικό μας σύστημα είναι μια 
κουκκίδα σε σχέση με τον Γαλαξία που ανήκει. Ότι και ο Γαλαξίας μας 
είναι μια κουκκίδα σε σχέση με την ομάδα Γαλαξιών που ανήκει. Ότι κι
αυτό είναι μια κουκκίδα σε σχέση με το σύμπαν. Ότι ενδεχομένως το 
“σύμπαν” δεν είναι ένα, αλλά υπάρχουν πολλά. Και ότι, όλα αυτά 
μπορούν να χωρέσουν μέσα στην κουκκίδα ανθρώπινο μυαλό! Θέλει 
όμως κόπο, χρόνο, μόρφωση. Και δυστυχώς προτιμούμε το παιχνίδι και 
τη διασκέδαση!
Αυτό είναι μία από τις αιτίες του γεγονότος ότι υπάρχει σχεδόν γενική 
αδιαφορία για το όλον.
   Είναι θέμα ζωής και θανάτου όμως να συνειδητοποιήσω ότι:
   Το περιβάλλον, μου παρέχει ότι χρειάζομαι, άρα πρέπει κι εγώ να το 
φροντίζω, ή τι με νοιάζει εμένα για το περιβάλλον, αφού το σούπερ 
μάρκετ έχει πάντα αυτά που χρειάζομαι; 
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Η τσέπη να είναι γεμάτη και ….! 
   Αυτοί που δεν νοιάστηκαν για το περιβάλλον και δεν έβαλαν το 
μυαλό τους να σκεφτεί για το πέρα από την ακτίνα της όρασης τους 
μήπως έμειναν πίσω; Και άσχετα από τις αιτίες και το τι επακολούθησε,
μήπως βρίσκονται τώρα στην πιο δεινή θέση ή έχουν διαγραφεί από το 
βιβλίο της μνήμης, της ιστορίας; 
   Το παράδειγμα αυτό μου λέει κάτι; 
   Η Γη κινδυνεύει από πολλές αιτίες: Φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
ζώνη του όζοντος, διασπορά πυρηνικών, νοθεία της δημοκρατίας, και 
κάποιοι που το κατάλαβαν προσπαθούν να σώσουν το τομάρι τους, ενώ 
οι πολλοί κοιμούνται (δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος). 
   Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από ένα ελάχιστο ποσό χώρου ώστε να 
λειτουργεί χωρίς προβλήματα για τον ίδιο και συγκρούσεις με τον 
πλησίον. Όταν εξωτερικές, κοινωνικές ή άλλες συνθήκες περιορίσουν 
τον χώρο αυτό υπερβολικά, τότε η φυσική κατάληξη θα είναι 
τουλάχιστον βίαιες αντιδράσεις.
   Λίγοι αποχτούν συνείδηση του: «βρίσκομαι πάνω σ’ έναν πλανήτη 
στην άκρη του Γαλαξία ανάμεσα σε δισεκατομμύρια γαλαξίες που 
κολυμπούν στο σχεδόν κενό, κι όλα αυτά σε σχέση με τις διαστάσεις 
που εγώ συνειδητοποιώ στην καθημερινότητά μου είναι μια εικόνα όχι 
απλά δυσανάλογη, αλλά απείρως δυσανάλογη». Κι όμως το όργανο 
συνείδηση την χωρά και περισσεύει χώρος. Μήπως είναι λάθος να 
περιορίζω την πνευματική μου ανάπτυξη σ’ ότι μου υποδεικνύεται, ή σε
ότι είναι προσιτό και εύκολο, αλλά είναι προς το συμφέρον μου να 
προσπαθήσω να δω περισσότερα και να τα συνειδητοποιήσω καλύτερα;
   Θέλω η επιστήμη να συνεχίσει το έργο της; 
   Υπάρχει αναπτυγμένη χώρα χωρίς αναπτυγμένη επιστήμη; Αν η 
πατρίδα μου καταντήσει αποκλειστικά κέντρο τουριστικής απόλαυσης, 
τι θα καταντήσουν οι πολίτες της; 
    Για τα συσσωρευμένα προβλήματα στο περιβάλλον, φταίει η 
επιστήμη και η τεχνολογία, ή οι όροι κάτω από τους οποίους η σκόπιμα 
και έντεχνα καλλιεργημένη αδιαφορία των πολλών τις αναγκάζουν να 
αναπτύσσονται, αφού η εφαρμογή τους, λόγω της άγνοιας και 
αδιαφορίας των πολλών, περνάει μέσα από το φίλτρο της εξουσίας; 
Η επιστημονική έρευνα, μου έδωσε μια καλύτερη εικόνα του κόσμου! 
Εκτός από το να ωθώ τα παιδιά μου να εντρυφήσουν στην 
επιστημονική αλήθεια, εγώ, κάνω κάποια προσπάθεια προς την 
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κατεύθυνση αυτή, ώστε η απόσταση ανάμεσα μας αφ’ ενός να μην 
μεγαλώνει, αφ’ ετέρου να μπορώ να παρεμβαίνω όπου αντιλαμβάνομαι 
ότι η εξουσία στήνει το παιχνίδι της στη συνείδηση των παιδιών μου; 
Των παιδιών γενικότερα; 
Συνειδητοποιώ ότι χάριν της επιστήμης μπορεί να αποσοβηθεί ο φόβος 
του λιμού και του λοιμού σε μεγάλο μέρος της Γης και ότι θα μπορούσε
να γίνει το ίδιο και με το υπόλοιπο, αλλά η αδιαφορία μου για τα 
«κοινά» και η παράλληλη προσκόλληση μου σε εφήμερες απολαύσεις, 
ωθεί τον επιστήμονα στην αγκαλιά εξουσιών, οπότε η δύναμη της 
επιστήμης όχι μόνον δεν θα στραφεί σε ωφέλεια του συνόλου της Γης, 
αλλά πιθανόν να στραφεί κάποια στιγμή εναντίον μου; Μήπως πρέπει 
να πείσω τους επιστήμονες αλλά και να βρω τρόπους να αναγκάσω τις 
πάσης φύσεως εξουσίες, να φροντίσουν, ώστε αυτό που μπορούν να 
κάνουν με τον λιμό και τον λοιμό να το κάνουν και με τον πόλεμο; 
(κάθε είδους πόλεμο που αντιστρατεύεται στον Άνθρωπο;).
  Ας σημειώσουμε ότι η συνείδηση του περιβάλλοντος είναι μεταβλητή. 
Άλλη συνείδηση είχαν για το περιβάλλον το χίλια προ Χριστού και 
άλλη συνείδηση έχουμε σήμερα. Άλλη συνείδηση του περιβάλλοντος 
έχουν οι φυλές του Αμαζονίου και άλλη οι επιστήμονες της 
Αστροφυσικής ή αυτοί του CERN. Εδώ η παρέμβαση της παιδείας 
μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες ομάδες, ώστε 
να είναι δυνατή η αλληλοκατανόηση, χωρίς την παρέμβαση της 
εξουσίας.

Συνείδηση του εγώ και οι πολλοί.
   «Ο λόγος για τον οποίο ένας μέσος πολίτης δε χρησιμοποιεί 
καταστροφικά μέσα για να γίνει πλουσιότερος είναι γιατί συνειδητοποιεί
ότι, αν όλοι το έκαναν αυτό, θα είμαστε όλοι φτωχότεροι εξαιτίας της 
αλληλοκαταστροφής μας.»
    Αυτήν την απλή αρχή την συνειδητοποιεί το σύνολο σχεδόν των 
ανθρώπων, χωρίς να τους έχει επιβληθεί από καμιά αρχή, από καμιά 
εξουσία. 
   Συνειδητοποιούμε άραγε ότι φτιάξαμε μια τερατώδικη εξουσία που 
αποτελείται από άτομα που αδιαφορούν για την παραπάνω αρχή, επειδή
αλλοιώθηκε η συνείδηση τους, (μικρή εξαίρεση στα δισεκατομμύρια 
του παγκόσμιου πληθυσμού) και αντί με παιδαγωγικά μέσα και το 
παράδειγμα μας να τους ξυπνήσουμε και να τους κάνουμε συνειδητούς, 
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απλά φοβηθήκαμε και στρέψαμε αλλού το βλέμμα; Ότι τότε αυτή 
ενσωμάτωσε στους κόλπους της όλα αυτά τα άτομα μειωμένης 
ικανότητας συνείδησης, και τους έστρεψε εναντίον του συνόλου; 
   Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζομαι τους άλλους γιατί καλλιεργούν και 
παράγουν πολλά χρήσιμα και γιατί μπορούν να μου δώσουν χαρά και 
γνώση; Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να τους τα πάρω; 
Είναι όμως η καλλιέργεια στα πιστεύω μου, ή βιάζομαι ν’ αποχτήσω τα 
πάντα, γρήγορα και με κάθε μέσον; 
  Αντιλαμβάνομαι ότι η εξουσία θέλει την ομαδοποίηση των ανθρώπων 
με σκοπό την εκμετάλλευση; Είμαι έτοιμος να της πουλήσω, χάριν 
«εύκολης και τρυφηλής ζωής», την ομάδα των ανθρώπων που επειδή μ’ 
αγαπούν, μου έχουν εμπιστοσύνη; 
   Οι «πολιτισμένοι» άνθρωποι, όταν βλέπουμε σε ταινίες ή σε ιστορικά 
ντοκουμέντα, τις σειρές των αλυσοδεμένων σκλάβων, συνήθως 
μελαμψού χρώματος, να σέρνονται σε απάνθρωπη εργασία σε φυτείες ή
στα ορυχεία, νιώθουμε αποτροπιασμό. Συνειδητοποιούμε ποτέ το 
μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί; Τι οδηγεί ανθρώπους να 
φέρνονται σε άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο; Μήπως η 
θεοποίηση του “κέρδους”; Πόσο υπεύθυνη μπορεί να είναι μια κοινωνία
που ανέχεται τέτοια φαινόμενα; 
Ο πολιτικός λέει: «Δεν φταίω εγώ, το κάνουν οι έμποροι σκλάβων και 
σε επικράτεια που δεν μου επιτρέπεται να επέμβω». 
Ο κεφαλαιούχος λέει: «Δεν φταίω εγώ, η επένδυση κεφαλαίων δεν είναι
παράνομη. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα, ούτε διακρίνει ηθική και ανήθικη
πράξη». 
Ο μεγαλοϊδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ορυχείου λένε: «Δεν φταίμε εμείς,
αφού είναι δύσκολο να βρεις φτηνό εργατικό δυναμικό που να δέχεται 
εργασία αυτού του είδους. Κι εξάλλου τόσες μίζες δώσαμε στους 
πολιτικούς, πώς θα κάνουμε απόσβεση;». 
Ο δικαστής λέει: «Δεν φταίω εγώ, αυτούς τους νόμους μου δώσατε, 
σύμφωνα με αυτούς δικάζω». 
Ένα πλήθος τέτοιοι «θεσμοθετημένοι κύριοι», βολεύονται πίσω από 
τέτοια «δεν φταίω εγώ», κι απολαμβάνουν τις θέσεις τους και τις 
περιουσίες τους, μετακυλώντας την ευθύνη του ενός στον άλλο, τελικά 
στον απλό πολίτη. Η εργασία των μεταναστών είναι παρόμοιο 
φαινόμενο. Η εργασία των παιδιών το ίδιο. Οι απάνθρωπες φυλακές το 
ίδιο. 
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Ο απλός πολίτης εξέλεξε όλους αυτούς τους θεσμούς για να τον 
εξυπηρετήσουν, αλλά αυτοί αυτοαναγορεύθηκαν σε τύραννους και 
νεκροθάφτες συνείδησης. 
Τελικά η συνείδηση δεν είναι κάτι που μπορείς να το απεμπολήσεις 
ούτε σαν δικαίωμα ούτε σαν υποχρέωση. 
   Το βόλεμα πίσω από ένα μισθό ή μια θέση εξουσίας, χωρίς την 
παράλληλη ατομική λειτουργία σε πρώτο βαθμό με την συνείδηση, 
μπορεί να σε φέρει στην δεινή θέση του στρατιώτη που σκοτώνει τον 
αδερφό του, χάριν του πολλαπλασιασμού της περιουσίας αυτών που 
κήρυξαν τον πόλεμο. 
Όπως και το βόλεμα πίσω από θέσεις: «Εμείς σου δίνουμε την δύναμη 
και την ηθική βάση να κλέβεις και να εξαπατάς τους πολλούς. Εσύ 
απλώς θα το κάνεις και θα μας παραχωρείς ένα λογικό αντάλλαγμα. 
Εσύ θα είσαι πλούσιος και οι άλλοι φτωχοί. Εμείς θα εγγυόμαστε την 
αποτελεσματικότητα αυτής της συνταγής. Μόνο μην τολμήσεις ποτέ να 
κοιτάξεις πίσω…»
  
 «Το πολιτικό μου ιδανικό είναι η Δημοκρατία [...]. Εκείνο που εκτιμώ 
στο πολιτικό μας σύστημα είναι η μεγαλύτερη πρόνοια που λαμβάνει για 
τον πολίτη σε περίπτωση ασθένειας ή ανάγκης. Το πραγματικά άξιο 
πράγμα που έχει να επιδείξει η ανθρώπινη ζωή είναι όχι το κράτος, αλλά 
το δημιουργικό, πολιτισμένο άτομο, η προσωπικότητα. Το χειρότερο κακό
είναι η φύση της αγέλης, το μιλιταριστικό σύστημα, που απεχθάνομαι. Το 
γεγονός ότι ένας άνθρωπος βρίσκει ευχαρίστηση στο να περπατεί μέσα 
στις γραμμές ενός στρατιωτικού σώματος είναι αρκετό να με κάνει να τον
περιφρονήσω. Σ' αυτόν, ο εγκέφαλος του δόθηκε κατά λάθος. Η 
σπονδυλική στήλη ήταν το μόνο που του χρειαζότανε. Αυτό το μίασμα του
πολιτισμού θα 'πρεπε να καταργηθεί το συντομότερο.» 
A. Einstein
 
 Ο έλεγχος στα Δημοκρατικά καθεστώτα είναι θέμα συνείδησης 
ατομικής. Τελικά ισχύει αυτό που αναφέρει ο Λέων Τολστόι στην 
«Ανάσταση»: 

«Δεν αισθάνεσαι αγάπη για τους ανθρώπους; 
-Κάτσε εκεί που κάθεσαι. 
Ασχολήσου με τα πράγματα, με ότι άλλο θέλεις, αλλά όχι με τους 
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ανθρώπους.»
   
Κατά την ανάπτυξη του ανθρώπου, το συναίσθημα αναπτύσσεται πριν 
την λογική και η συνείδηση τελευταία. 
Αυτό δίνει σ’ αυτούς που έχουν συνείδηση, την ευθύνη, να γίνουν το 
ζωντανό παράδειγμα για τους νεότερους ώστε να τολμούν να βαδίσουν 
τα μονοπάτια της γνώσης επιλέγοντας την κατεύθυνση της αρετής. 
Δίνει όμως και την δυνατότητα σε άλλους που δεν έχουν συνείδηση, να 
πείθουν τους νέους ότι με το συναίσθημα είναι αυτάρκεις. Ότι δεν τους 
χρειάζεται η λογική και ότι η συνείδηση είναι κάτι το άχρηστο, «αφού, 
μόνο ο φόβος της τιμωρίας, φέρνει αποτέλεσμα». 
Σ’ άλλους πάλι που έχουν ιδιαίτερη ικανότητα στην λογική, εμφανίζουν 
τους λογικά ανώριμους, σαν τεμπέληδες και βραδύνοους ανάξιους ν’ 
ασχοληθεί κανείς μαζί τους. 
Μια πλατιά και βαθιά τέτοια διαίρεση των ανθρώπων είναι ένα χάσμα 
ανάμεσ  α   τους, χειρότερο από κάθε είδους ρατσισμό. Είναι ευθύνη όλων
ώστε με κατάλληλη παιδεία να αποσοβηθεί έγκαιρα αυτός ο κίνδυνος.  

Συνείδηση της παγκοσμιότητας και διαχρονικότητας της έννοιας 
ανθρωπότητα (Ιστορικότητα του ανθρώπου).
   Είναι το είδος της συνείδησης που έχει να κάνει με θρησκευτικές και 
επιστημονικές αναζητήσεις, αυταπάρνηση, διάθεση εαυτού χάριν του 
συνόλου, αναζήτηση του Θεού, φιλοσοφικές αναζητήσεις, δημιουργία 
γνωστικής βάσης, δημιουργία οικογένειας και πολλά άλλα. Ο μεγάλος 
παιδαγωγός Πάουλο Φρέιρε, αναφέρει στο βιβλίο του “Η Αγωγή του 
Καταπιεσμένου” ότι, η συνείδηση της ιστορικότητας, είναι το 
χαρακτηριστικό που διαχωρίζει και ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα.
Αν έχει δίκιο (και έχει!), η ιστορικότητα, δηλαδή η κληρονομούμενη 
συλλογική μνήμη, είναι από τα βασικά θεμέλια της ανθρώπινης 
συνειδητότητας. Όμως ποια ιστορικότητα μπορεί να θεμελιωθεί χωρίς 
αλήθεια; Και ποια ιστορική αλήθεια μπορεί να υπάρξει χωρίς 
αταλάντευτη απόφαση του ανθρώπου να στέργει τον Λόγο; Τι μας 
δείχνει η ολιγαρχία του χρήματος με την νοθεία της πληροφορίας των 
ΜΜΕ, αλλά και της ιστορίας; 

   Ο λόγος για τον οποίο ένας μέσος πολίτης δεν επαναστατεί ενάντια στα 
ποικίλα μέσα που του στερούν την ελευθερία του, είναι ότι συνειδητοποιεί
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ότι, άνθρωπος δεν είναι ατομικά ότι ο ίδιος αντιπροσωπεύει, αλλά 
θεωρεί ότι η ένταξή του στην διαχρονική έννοια ανθρωπότητα, απαιτεί 
κάποια στέρηση ατομικής ελευθερίας ως αντάλλαγμα της δημιουργίας του
οικοδομήματος της έννοιας αυτής. Ποιος έχει το δικαίωμα να του στερεί 
την δυνατότητα αυτής της προσφοράς, μετατρέποντας την από προσφορά 
αγάπης σε αναγκαστική αφαίμαξη; Ποιος δικαιούται να εμφανίζει τον 
συνειδητό πολίτη, βλάκα, και τον πανούργο, έξυπνο; Τι είδους συνείδηση 
θ’ αποχτήσει με τον τρόπο αυτό η ανθρωπότητα του 2100 μ.Χ.;  

Πάρα πολλά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί με στόχο την αλλοίωση 
της συνείδησης των μαζών.
Τέσσερα είναι τα βασικότερα, που αν ο κάθε άνθρωπος πρόσεχε 
ιδιαίτερα, θα αφαιρούσε μεγάλο μέρος της δυνατότητας αλλοίωσης 
συνειδήσεων. 
1.  Υπερτονισμός της διαφορετικότητας του άλλου. Η διαφορετικότητα 
είναι κανόνας της φύσης. Η ανατροπή αυτού του νόμου οδηγεί σε 
ρατσισμούς κάθε είδους, καθιστά την συνταγή «διαίρει και βασίλευε», 
την πιο ισχυρή και πιο διαχρονική συνταγή, την ανθρώπινη συνείδηση 
αλυσοδεμένη σε συμφέροντα.
2.  Αποδοχή εύκολων και άμεσων λύσεων, που προσφέρονται 
υστερόβουλα, σε προβλήματα καθημερινής φύσεως, με αποτέλεσμα την
αποδοχή στη συνείδηση, «αυτού που σκέπτεται για μένα». Άρα γιατί να 
σκεφτώ κι εγώ; Μακροπρόθεσμα στερεί από το άτομο την δυνατότητα 
λογικής και συνείδησης σε ατομικό επίπεδο, οπότε δανείζεται λογική 
και συνείδηση ακόμη και από την «τηλεόραση». Και καθώς το 
συναίσθημα γεννάται τυποποιημένο από κλισέ ερεθίσματα, ζει 
αποκλειστικά για παραγωγή και κατανάλωση.
3.  Οικειοποίηση του ονείρου: «Άμα έχεις λεφτά τα έχεις όλα! Και, ωχ 
αδερφέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο;»
4.  Απεμπόληση της ευθύνης.

Κοντά σ' αυτά η νόθευση της Παιδείας με κανόνες που διαφθείρουν 
τους νέους!
    
   Αρνούμαι ν’ αναλάβω ευθύνες, σημαίνει ότι κάποιος άλλος 
αναγκάζεται να αναλάβει τις ευθύνες αυτές, ή ότι η βλάβη εξ’ αιτίας της
μη ανάληψης των ευθυνών αυτών, θα έχει τελικά επιπτώσεις σ’ όλους.
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   Προσπαθώ ν’ αναλαμβάνω περισσότερες ευθύνες απ’ αυτές που μου 
αναλογούν, σημαίνει ή ότι δεν σκέπτομαι λογικά, ή ότι υποκρίνομαι, 
ώστε να ξεγελάσω τους άλλους που θα πεισθούν και θα νομίσουν ότι 
εγώ ανέλαβα ευθύνες τους, ώστε αυτοί ν’ απαλλαχτούν απ’ αυτές. 
Τελικά η υποκρισία τους ή η αδιαφορία τους ή και τα δύο μαζί, θα τους 
αναγκάσει να γίνουν σκλάβοι μου.
    
   Ευθύνες που μοιράζονται σε πολλούς γενικά και αόριστα, είναι σαν τα
χρέη, που πονηρά η εξουσία τα συνάπτει με τις «Διεθνείς Τράπεζες» 
στο όνομα των πολιτών και που σε βάθος χρόνου πληρώνονται απ’ 
αυτούς και τα παιδιά τους, ενώ η ίδια απολαμβάνει τα άμεσα 
αποτελέσματα της πρόσκαιρης ρευστότητας.  

Ευθύνη αναλαμβάνει η μαμά για το νεογέννητο παιδί της (συναίσθημα).
Ή δεν αναλαμβάνει (έλλειψη μητρικού φίλτρου και συνείδησης, 

ανωριμότης).
Ευθύνη αναλαμβάνει ο ενήλικας για τις πράξεις των ανηλίκων (λογική).

Ή δεν αναλαμβάνει (έλλειψη συνείδησης).
Ευθύνη αναλαμβάνει ο επιστήμονας που χρησιμοποιεί τη γνώση που 
απέκτησε και την μεταδίδει με σύνεση και συνείδηση. 
             Ή δεν αναλαμβάνει και την παρέχει σε εμπόρους ναρκωτικών 
για να φτιάχνουν ηρωίνη, ή στην εξουσία για να φτιάχνει  πυρηνικές 
βόμβες, χωρίς καμία δέσμευση για το πώς και πού θα τις 
χρησιμοποιήσει.
Ευθύνη αναλαμβάνει ο καλλιτέχνης που βάζει την τέχνη του στην 
υπηρεσία του λόγου.
            Ή δεν αναλαμβάνει και οδηγεί τα πλήθη με ανόητα θεάματα 
στην αποπνευματικοποίηση, μετατρέποντας τους σε ασυνείδητη μάζα, 
τελικά στον πνευματικό θάνατο.
Ευθύνη αναλαμβάνει η εκκλησία να δώσει στον άνθρωπο, τουλάχιστον 
κώδικες ζωής.
            Ή δεν αναλαμβάνει και τους καθιστά πειθήνια όργανα 
αναπαραγωγής συγκεκριμένου τύπου εξουσίας.
Ευθύνη αναλαμβάνει η πολιτεία να παρέχει αληθινή παιδεία στους 
νεαρούς πολίτες της.
            Ή δεν αναλαμβάνει και τους ξεπουλά με τερτίπια ανούσιας 
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εκπαίδευσης, κορώνες περί επαγγελματικής αποκατάστασης ενώ η 
ανεργία χτυπάει κόκκινο, ύμνους ότι με τις ενέργειες της ανέβηκε το 
επιστημονικό επίπεδο των πολιτών, ενώ χιλιάδες επιστήμονες πρώτης 
γραμμής αδυνατούν να απασχοληθούν στην χώρα και μεταναστεύουν σ’
άλλες.
Ευθύνη αναλαμβάνει ο γονιός απέναντι στο παιδί του, να το αγαπά, να 
του συμπαραστέκεται δείχνοντας του μέσα από το παράδειγμα και την 
ταυτότητα λόγων και έργων, τον δρόμο, να του ξυπνήσει μέσα του και 
να καθοδηγήσει τα συναίσθημα, λογική και συνείδηση.
           Ή δεν αναλαμβάνει και το κάνει τουλάχιστον δυστυχισμένο 
όργανο εξουσιών.
Τελικά ευθύνη και συνείδηση συνυπάρχουν μαζί ή δεν υπάρχουν σε

υγιή μορφή.
 
 Ένα άλλο σημαντικό και αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι το εξής: 

  Η Λογική χρειάζεται ένα πλαίσιο για να γίνει αποτελεσματική. Δεν 
λειτουργεί σωστά κάτω από την άσκηση πίεσης (βία), αφού το στρες 
είναι παράγοντας που οδηγεί σε μη λογικές αποφάσεις. 
Χρειάζεται να γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα (αλήθεια) για να 
λειτουργήσει προς όφελος. Αλλιώς θα λειτουργήσει προς βλάβην. 
Επίσης χρειάζεται να συναντήσει, λογικό και όσο το δυνατόν ευρύτερο 
πεδίο. Με παράλογο και στενό πεδίο όρασης (περιβάλλον υποκρισίας ή 
αδιαφορίας) είναι ανίσχυρη. 
Ακόμη χρειάζεται χρόνο και κόπο. 
Είναι όμως αποτελεσματική, όταν βρει πρόσφορο έδαφος και ριζώσει, 
και σε πλάτος χώρου και σε βάθος χρόνου, (παρατηρήστε την εξέλιξη 
του τροχού ανά τους αιώνες, πόσες παρεμβάσεις, βελτιώσεις 
προσαρμογές, τι εκπληκτικά αποτελέσματα: από το κάρο, στο τρένο και
το αυτοκίνητο).
Εκεί όμως που χάνεται το παιχνίδι, είναι όταν βρεθούν λίγοι λογικοί 
ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων εθισμένων να λειτουργούν κυρίως με 
ένστικτο και συναίσθημα. Τότε το βάρος της ευθύνης γίνεται 
δυσβάστακτο, και όσο οι άλλοι αρνούνται να δουν και να καταλάβουν 
(αδιαφορία), τόσο σπρώχνουν τους λογικούς σε αποφάσεις που δεν 
τιμούν την ανθρώπινη υπόσταση.
   Νέοι, Νέες, χωρίς συνείδηση σε αξιόλογο βαθμό ανάπτυξης και 
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προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε χρονικό ορίζοντα της ζωής σας 
ολόκληρης, αποστερείτε από τον εαυτό σας ένα σημαντικό ανθρώπινο 
εργαλείο. Αυτό έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στην ομάδα που είστε 
μέλος. 

  Το Συναίσθημα γεννιέται γρήγορα και εύκολα. Παρακινείται από 
αληθινούς, αλλά και από ψεύτικους στόχους. Παράδειγμα η προσπάθεια
του γονιού να στηρίξει το παιδί του με οποιοδήποτε μέσο ακόμη και 
όταν βλέπει ότι ο δρόμος που πήρε είναι χωρίς επιστροφή. Άλλο 
παράδειγμα, η συσσώρευση καταναλωτικών δανείων και η 
συνεπακόλουθη αδυναμία εξυπηρέτησής τους.
Αντίθετα από την λογική, το συναίσθημα όταν λειτουργήσει σε πεδίο 
χρήσης πολύ ευρύ (χωρικά), αποδυναμώνεται βαθμιαία και χάνει την 
ισχύ του. Το ίδιο συμβαίνει και χρονικά. Όσο περνάει ο καιρός τα 
συναισθήματα αμβλύνονται και στο τέλος, και γίνεται 
αναποτελεσματική η προσπάθεια αντίδρασης που δεν είναι δυνατόν να 
εκφραστεί άμεσα, και βασίζεται μόνο στο συναίσθημα. Εξαίρεση 
αποτελούν συναισθήματα πάθους που γεννιούνται συνήθως στην 
παιδική, εφηβική ή την πρώτη μετεφηβική ηλικία, π.χ. μίσος και 
διάφορες φοβίες, που διατηρούνται για πολλά χρόνια. Είναι όμως 
γενικώς τρομώδη και καταστροφικά, πάντως μη δημιουργικά 
συναισθήματα.

  Η Συνείδηση γεννιέται αρκετά μετά το συναίσθημα και τη λογική. 
Προϋπόθεση για να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς, είναι να υπάρχει 
περιβάλλον μη βίας, φιλαλήθειας, αλληλοκατανόησης. Περιβάλλον που
να δείχνει την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου σαν ορόσημο, αφού 
μερική αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί το κοινό πλαίσιο δύο ή 
περισσότερων συνειδήσεων. Έχει σαν βάση το συναίσθημα, την λογική,
την εμπειρία, την γνώση του εαυτού, του άλλου, της ομάδας, και του 
περιβάλλοντος. Είναι το κύριο γνώρισμα του υγιούς πνευματικά 
ανθρώπου, ο οποίος γνωρίζει τις δυνατότητες του συναισθήματος και 
της λογικής, και γνωρίζει πώς να τις μοιράζει σε τομείς δράσης, χωρίς 
μεταξύ τους συγκρούσεις, και σε τρόπο ώστε το συναίσθημα να γίνεται 
αρωγός της λογικής και αντίστροφα. Αποδέχεται την ευθύνη, χωρίς να 
υπερβάλλει. Η συνείδηση μπορεί (και πρέπει) ν’ αποτελέσει τον 
εναλλακτικό τρόπο ζωής. Παρ’ όλο που οι πολλοί άνθρωποι γενικά 
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δυσκολεύονται να βρουν τον δρόμο για την κατάκτηση της συνείδησης,
(χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά δική τους υπαιτιότητα), 
αν και όταν καταφέρουν ν’ αποκτήσουν εχέγγυα συνείδησης, αρνούνται
να τ’ αποχωριστούν ή να τα προδώσουν έστω κι αν το κόστος είναι 
μεγάλο, πολλές φορές η ίδια τους η ύπαρξη.

Γνώση και συνείδηση.
Χωρίς την Γνώση δεν μπορεί να αναπτυχθεί η Συνείδηση. Είναι σχεδόν 
καθολικός κανόνας. Προηγείται η επαφή, επενεργεί η μάθηση έτσι ώστε
η επαφή να γίνει γνώση και τέλος η γνώση γίνεται συνείδηση.
Η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης γνώσης γίνεται με συνείδηση, όταν ο 
χώρος εφαρμογής της είναι “όλος” ο χώρος, η επενέργεια της λαμβάνει 
υπ' όψιν “όλο” τον χρόνο και η ευθύνη που προκύπτει από την 
εφαρμογή της καλύπτει “όλες” τις γνωστές πτυχές. 
Προφανώς η διεύρυνση χώρου και χρόνου είναι παράγοντες μεταβολής 
της συνείδησης. Άρα η συνείδηση δεν είναι κάτι το στατικό αλλά 
μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή. Σίγουρα οι σύγχρονοι άνθρωποι 
έχουν μεγαλύτερη ευρύτητα συνείδησης χώρου, απ' ότι οι άνθρωποι 
πριν χιλιάδες χρόνια. Αυτό βέβαια τους καθιστά πιο υπεύθυνους; Πόσο 
η ανευθυνότητα τους οφείλεται στους ίδιους και πόσο στα παιχνίδια της
εξουσίας; Είναι η εξουσία, η ελίτ που μας κυβερνά αν θέλετε, 
συνειδητοποιημένη; Γιατί τότε απεμπολεί την ευθύνη της για την βλάβη
της βιόσφαιρας στους πολλούς; Κατά παρόμοιο τρόπο, τα νομισματικά 
κεφάλαια που αυτή διασπάθισε γιατί τα χρεώνει μέσω φόρων και 
δασμών σε ολόκληρο τον πληθυσμό; Μήπως η απόκρυψη της γνώσης 
από τους πολλούς και η υπαγωγή τους σε συστήματα εκπαίδευσης που 
δεν προάγουν τη γνώση είναι ένα μέσο ώστε να μην αναπτύσσεται η 
συνείδηση των πολλών, έτσι ώστε να είναι χειραγωγήσιμοι; 
Ποια ήταν η γνώση των πολλών όταν προτάθηκε η εισδοχή της 
Ελλάδας στην Ε.Ε.; Ποια η γνώση τους τι σημαίνει οικονομική ένωση 
και πόσο εξαπατήθηκαν από τους λίγους, ώστε να αποδεχθούν μέτρα 
που στη συνέχεια τους αφάνισαν περιουσία, όνειρα, ακόμη και τη ζωή;
Εδώ όμως τίθεται και το σημαντικό ερώτημα: Πώς θα επιλέξεις 
συνειδητά το φως από το σκοτάδι όταν έχεις άγνοια του ενός ή του 
άλλου;
Είναι ερωτήσεις, που η απάντηση τους είναι ουσιώδης για την εξαγωγή 
περαιτέρω συνειδητοποίησης της “μεγάλης εικόνας” και λήψης 
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αποφάσεων.   

Η ευσυνειδησία. Είναι μία έννοια που έχει εκλείψει εν πολλοίς από την
ζωή μας. Παλαιότερα καυχόμασταν ότι η λέξη φιλότιμο, που σχεδόν 
ταυτίζεται με την ευσυνειδησία, υπάρχει μόνον στην Ελληνική γλώσσα.
Το θέμα είναι, δυστυχώς, να υπάρχει σαν νόημα στον τρόπο ζωής των 
Ελλήνων. Και δεν υπάρχει! Υπήρχε όμως! Τι μεσολάβησε και 
ξεχάστηκε; Μα η διαφθορά! Και τι συνετέλεσε ώστε η διαφθορά να 
καταργήσει την έννοια αυτή, την τόσο ελληνική, από τον τρόπο ζωής 
μας; 
Οι λόγοι είναι πολλοί. Αλλά κυρίως οφείλεται στην θεοποίηση του 
υλικού και στην παραγκώνιση του πνευματικού. 
Όλοι εργάζονται για το χρήμα. Όχι γιατί η εργασία τους θα προωθήσει 
ακόμη πιο πολύ την Ελληνική κοινότητα, το Ελληνικό πνεύμα, τον 
Ελληνικό πολιτισμό. 
Αλλά το χρήμα σε κάνει να θέλεις όλο και περισσότερο απ' αυτό. Ποτέ 
δεν είναι αρκετό, γιατί έτσι έχει κατασκευαστεί. Γίνεσαι φιλοχρήματος, 
μικρόψυχος, αδιάφορος για τον συνάνθρωπο αφού ο πλούτος ο δικός 
σου είναι ποσό ευθέως ανάλογο της φτώχειας του, και πολλά άλλα που 
είναι ευρέως γνωστά. 

 Συμπεράσματα:

  Ένας άνθρωπος που ξεπέρασε αρκετά την ηλικία της κατά νόμο 
ενηλικίωσης και δεν διαθέτει σε ικανό βαθμό αναπτυγμένα τα 
συναίσθημα, λογική, συνείδηση, δεν μπορεί να θεωρηθεί πνευματικά 
υγιής.

  Δεν υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν ΜΟΝΟ συναίσθημα ή 
ΜΟΝΟ λογική. Η διαβαθμισμένη συλλειτουργία τους και η 
καλλιέργεια και των δύο είναι το ζητούμενο, και η αναπόφευκτη 
κατάληξη τους σε κανονικές συνθήκες, είναι η συνείδηση.

   Το 90% των αποφάσεων του ο άνθρωπος το παίρνει με βάση το 
ένστικτο και το συναίσθημα, Όλοι οι ψυχοερευνητές συμφωνούν σ’ 
αυτό. Γιατί άραγε; Μήπως γιατί το 90% των ανθρώπων είναι 
πνευματικά ανώριμοι ή πνευματικά ασθενείς και δεν το ξέρουν ή 
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αρνούνται να το παραδεχθούν; Μήπως κάποιοι φροντίζουν, μέσω της
κολακείας του ανοήτου και όχι μόνον, να τους έχουν καθηλωμένους 
σε πνευματική ανεπάρκεια; Μήπως η παραβολή του σπηλαίου του 
Πλάτωνα αυτό το καμπανάκι κινδύνου κτυπά; Κι αν ναι, ποια 
πρόοδος επιτελέστηκε 2500 χρόνια τώρα; Πόσοι από τους 
ανθρώπους που έζησαν στο χρονικό αυτό διάστημα είχαν την τύχη να
διαβάσουν και να εντρυφήσουν σε αυτό και σε παρόμοια 
αναγνώσματα; Γιατί;

   Οι τρεις βασικές πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου σαν 
δυνατότητες γεννιούνται με την γέννηση του παιδιού και υπάρχουν 
σαν δυνατότητες μέσα σε κάθε νεογέννητο άνθρωπο, αλλά εξαρτάται 
από το υπάρχον πνευματικό περιβάλλον, ως προς το αν και κατά 
πόσον θα αναπτυχθούν. (Το βρέφος που θα εγκαταλειφθεί μόνο στο 
δάσος ΔΕΝ εξελίσσεται σε άνθρωπο.)

   Βασικό πεδίο σύγκρουσης λογικής και συναισθήματος, είναι το 
πεδίο του «το θέλω εδώ και τώρα» σε αντιδιαστολή με το «είναι ο 
κατάλληλος χώρος, χρόνος, τρόπος;». Όταν επικρατεί το συναίσθημα 
βαδίζεις στα τυφλά. Όταν επικρατεί η λογική χάνεται το πλεονέκτημα
του ενθουσιασμού. Όταν συνεργάζονται με συνείδηση τότε δεν 
χάνεται τίποτε. Αντίθετα κερδίζονται όλα. 

  Ο πνευματικά υγιής άνθρωπος είναι αυτός που συνδυάζει 
λειτουργικότητα και συναισθήματος και λογικής και έχει συνείδηση! 
Οι πνευματικές ικανότητες όμως των ανθρώπων δεν είναι πάντα 
ίδιες όπως άλλωστε και οι σωματικές. Η διαφορετικότητα αυτή είναι 
ένας σημαντικός λόγος ώστε η ομάδα να διαπαιδαγωγεί άτομα που 
συνεργάζονται αρμονικά ώστε η πνευματική υστέρηση σε ένα τομέα 
ενός ατόμου να καλύπτεται με τον πιο φυσικό τρόπο από τα 
υπόλοιπα! Βέβαια σε μια κοινωνία εξουσίας και συναλλαγής, αυτό 
δεν είναι εφικτό. Εδώ πρέπει να ψάξει κανείς τις μεγάλες ανισότητες 
του αιώνα μας! Παιδιά που πεθαίνουν από ασιτία από τη μια, 
πλούσιοι νέοι που αυτοκτονούν από ανία από τη άλλη! 
Μεταφέρετε το παράδειγμα σε λιμοκτονίες και αυτοκτονίες που 
συμβαίνουν στον πνευματικό χώρο!...   
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  Η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε κάθε άτομο αλλά και η ομάδα να
λειτουργούν με συνείδηση, δεν είναι κάτι το άπιαστο σαν ιδέα, 
αντιθέτως είναι βάση δημιουργίας αυτού που ευρέως ονομάζουμε 
ηθική. Αν θέλουμε ένα πιο ηθικό κόσμο δεν έχουμε άλλη επιλογή από 
το να καλλιεργήσουμε την συνείδηση σε άτομα και ομάδες και στη 
συνέχεια να εμπιστευθούμε τα συνειδητοποιημένα άτομα και τις 
ομάδες να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σ’ ένα καλύτερο μέλλον. 

  Το κεφάλαιο ηθική, θεωρία και πράξη,  έχει κλείσει με την 
Χριστιανική ρήση:
«Μην βάζεις κανέναν και τίποτε ανάμεσα σε σένα και την συνείδηση 
σου» 
και, 
«Μην κάνεις στους άλλους, αυτό που δεν θα ήθελες να κάνουν σε 
σένα». 

Η εφαρμογή της όμως είναι αδύνατη από ανθρώπους και ανθρώπινες
ομάδες χωρίς συνείδηση.   
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              04. Οι ανθρώπινες ανάγκες. 

“Από τις σημειώσεις του "Αλήθεια μιλάμε Ελληνικά" , ή "Ερμηνευτικόν 
Εννοιολόγιον της Ελληνικής Γλώσσας" του Εργείλαου.”
   

Η έννοια της Ανάγκης στην Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και η
εφαρμογή της στα Μαθηματικά.

Η Ανάγκη  στην  Αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται  από τον Παρμενίδη  στο 
«Περί Φύσεως», σαν  την παντοδύναμη Ισχύ της Δίκης. Είναι Πίστις που 
Αληθεύει. Δύναμη που κρατά την αλυσίδα που διέπει και συγκρατεί τα 
πάντα.

Οποιαδήποτε διαταραχή χαλαρώσει την αλυσίδα, αποκαθίσταται, με 
δράση αυτής της αιώνιας δύναμης. Δράση  που υποτάσσει όλα τα όντα 
που ήσαν αιτία για την διαταραχή. Ανθρώπους μα και θεούς. «Αγέννητον 
εόν και ανώλεθρον εστίν, ούλον, μονογενές τε και ατρεμές 
ουδ’ατέλεστον, οδ’ποτ’ ήν ουδ’ έσται, επεί νυν εστίν ομού παν, εν, 
συνεχές». Απόσπασμα 8,3-6 
και συνεχίζει ..
«ούτε ποτέ εκ δη εόντος εφήσει πίστιος ισχύς γίγνεσθαί τι παρ’ αυτό. Τού 
είνεκεν ούτε γενέσθαι ούτ’ όλλυσθαι ανήκε Δίκη χαλάσασα πέδησιν, αλλ’ 
έχει»... «ουδέν διαιρετόν εστίν, επεί παν εστίν ομοίον... ουδέ τι τη 
μάλλον. ουδέ τι χειρότερον... τώ ξυνεχές πάν εστίν... έστιν άναρχον 
άπαυστον,επεί γένεσις και όλεθρος τήλε μαλ' επλάγθησαν, απώσε Πίστις 
αληθής.Ταυτόν τ’εν ταυτώ τε μένον καθ’εαυτόν κείται, χούτως έμπεδον 
αύθι μενεί... κρατερή γαρ Ανάγκη πείρατος εν δεσμοίσιν έχει, το μιν 
αμφίς εέργει, ούνεκεν ουκ ατελεύτητον το εόν θέμις είναι..»

Ο Αριστοτέλης περπατώντας στον ίδιο δρόμο, παρουσιάζει την έννοια της
«Ανάγκης» στην χρήση της στην καθημερινή επικοινωνία, σαν κάτι που 
είναι αδύνατον να μην γίνει: « ό μη οίον τε μη γενέσθαι, αδύνατον μη 
γενέσθαι. Ό δε αδύνατον μη γενέσθαι,  ανάγκη γενέσθαι…άπαντα ουν τα 
εσόμενα αναγκαίον γενέσθαι. Ουδέν άρα οπότερ’  έτυχεν ουδ’από τύχης 
έσται. ει γαρ από τύχης, ουκ εξ ανάγκης». Περί Ερμηνείας  18b, 13-16.

Ο Αριστοτέλης την παρουσιάζει όπως ακριβώς την χρησιμοποιούσαν στα 
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χρόνια του αλλά και αιώνες πριν. Από τον Όμηρο μέχρι και τους 
Προσωκρατικούς.

«Για να είναι κάτι Αναγκαίο στην ζωή μας, πρέπει να μην μπορεί να γίνει 
τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό.»

Ο Νόμος της Παγκοσμίου Έλξεως είναι Αναγκαίος. Δηλαδή, όταν στο 
πεδίο Βαρύτητας της Γης, αφήσεις ένα αντικείμενο να πέσει ελεύθερα 
από ένα σημείο Α, τότε δεν μπορεί  να γίνει τίποτα άλλο, παρά  η πτώση 
σε ευθεία γραμμή προς το κέντρο της Γης. 

Ο Νόμος αυτός στην Φύση είναι Ανάγκη.

Άλλο παράδειγμα.

Έστω η εξίσωση χ+3=5.

Η ισότητα των δύο μερών, θα πραγματοποιηθεί μόνον, όταν στην 
μεταβλητή τιμή Χ δοθεί η αριθμητική τιμή 5-3=2. Δεν μπορεί να γίνει 
τίποτα άλλο, παρά μόνον αυτό. 

Είναι Ανάγκη.

Και τότε γεννιούνται τα Σύμβολα  → και ↔ με εφαρμογή στα 
Μαθηματικά.

Σύμβολα που ονομάζονται «Συνεπαγωγές».

Σύμβολα που έχουν σημασία και νόημα αυτήν την Ανάγκη.

Δηλαδή, αν χ+3=5→χ=2. Με την έννοια ότι, η μεταβλητή χ, δεν μπορεί 
να πάρει καμιά άλλη αριθμητική τιμή παρά την τιμή χ=2, δια της οποίας 
και μόνον αυτής τα δύο μέρη της σχέσης:  χ+3  και 5, θα γίνονται ίσα.

Με αυτήν την ερμηνευτική και μόνον μ' αυτή, είναι δυνατόν να 
προσεγγισθεί η Αλήθεια για την θέση των Ελλήνων στα χρόνια της 
Μεγάλης Ακμής, για την Φύση των Θεών που υποτάσσονται και αυτοί 
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στην δύναμη της Ανάγκης: «Ανάγκα Θεοί πείθονται»

Οι Μαρξιστές ορίζουν την ελευθερία σαν «συνείδηση αυτής της 
αναγκαιότητας».

Ο Καζαντζάκης δηλώνει : 
«Δεν ελπίζω σε τίποτα, δεν πιστεύω σε τίποτα ... Δεν φοβάμαι... Είμαι 
ελεύθερος»..

Ανάγκη, συνείδηση της ανάγκης, ελπίδα, πίστη, ελευθερία..

Μια σειρά από έννοιες που μοιάζουν με γέφυρα που περνά από την 
άγνοια στη γνώση...

Όταν φτάσει η τραγική ώρα να συνειδητοποιήσεις τη φυλακή, το 
αξεπέραστο των αναγκών, τότε αρχίσεις να ελπίζεις πέραν απ’ τη λογική, 
να πιστεύεις ότι μπορεί η φυλακή να γκρεμιστεί και το θαύμα της 
ελευθερίας να συμβεί...

 Ή, μέσα στα όρια αυτής της ανάγκης, αν η φυλακή της ανάγκης είναι 
δεδομένο της ζωής, της ίδιας της Φύσης, με την μορφή και το 
περιεχόμενο των Νόμων που διέπουν κάθε τι, τότε, αρχίζεις να ελπίζεις, 
να πιστεύεις ότι όλο το κακό που κουβαλάς στην πλάτη σου μπορεί να 
διαλυθεί ότι μπορείς να απαλλαγείς απ’ αυτό..

Γιατί δεν ανήκει στους Νόμους της Φύσης αλλά σ’ ανθρώπινους Νόμους. 
« Ουδέν διαφέρει φύσει άνθρωπος, δούλω. Νόμω διαφέρειν. Νόμω γαρ 
τον μεν δούλον είναι τον δ’ ελέυθερον. Διόπερ ουδέ δίκαιον, βίαιον γαρ» 
Αριστ. Πολιτικά Α, 1253b 20-25..

Νόμους που εκείνοι που κοινωνούν στο λόγο τόσο, ώστε μόνο να 
αισθάνονται αλλά να μην μπορούν να κατανοήσουν, να εξηγήσουν τα 
γεγονότα, θα χάσουν την κυριότητα του σώματος τους και θα υπάρχουν 
χάριν άλλων. Αναδεικνύοντας το γεγονός της δουλείας χωρίς βία. «Έστι 
γαρ φύσει δούλος ο δυνάμενος άλλου είναι και ο κοινωνών τοσούτον του 
λόγου, όσον (μόνον) αισθάνεσθαι, αλλά μη έχειν».                                    
Αριστοτέλης Πολιτικά Α 1254 b 17-26.
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Σε Νόμους που κάποια ανθρώπινα όντα όρισαν κατά το συμφέρον τους.

Σε Νόμους, που οι δημιουργοί τους θα ήθελαν οι Λαοί να πιστεύουν, ότι 
είναι γραμμένοι από τον ίδιο το Θεό, εκφράζοντας ένα μέρος της Ανάγκης
που αφορά την ομαδική μας ζωή.

Κι αυτή η διάκριση άναψε στο παρελθόν του Διαφωτισμού και συνεχίζει 
ν’ ανάβει μέσα στους λαούς τη φωτιά για την Ελευθερία..

Αυτή η ψεύτικη Ανάγκη που στα χίλια χρόνια του Μεσαίωνα 
παρουσιαζόταν στους λαούς σαν μια μόνη και αληθινή. Τους λαούς να 
«υποχωρούν στην βούληση των μοναρχών, των δήθεν ευγενών και των 
διορισμένων από την μοναρχία επισκόπων, των επισκόπων που 
ευλογούσαν την τυραννία,που ευλογούσαν το Στέμμα σαν δοκιμασία 
σταλμένη από το Θεό». Αυτή η Ανάγκη, ήταν ένα ψέμα με κοντά 
ποδάρια..

Αυτή η ψεύτικη Ανάγκη έκανε, Κι ήλθε η ώρα να θριαμβεύσει η Αλήθεια, 
ήλθε η ώρα του Φωτός,η ώρα  της Γνώσης που θα αναγεννήσει το Ον το 
Ανθρώπινο ..                             
Μια διαρκής πορεία Διαφωτισμού κι Αναγέννησης.

Ήλθε η ευλογημένη η ώρα, να καταλάβουν, να κατανοήσουν οι λαοί ότι 
δεν είναι η Ανάγκη που τους επιβάλλει να κουβαλούν το βαρύ φορτίο της 
δουλείας και της υποταγής, μέρα και νύχτα, αγκομαχώντας, καταθέτοντας
όλες τους τις δυνάμεις κι αρκετές φορές συντριβόμενοι από το βάρος  
τους...

Ήλθε η ώρα για την πίστη και την ελπίδα, ότι η ζωή δεν είναι φυλακή, 
δεν είναι υποταγή και δουλεία αλλά αντίθετα... Η ζωή μπορεί να γίνει μια
συναρπαστική, μια όμορφη περιπέτεια...

Και στην σκοτεινή αιώνια φυλακή μέσα απ’ αυτή την ελπίδα, μέσα απ’ 
αυτήν την πίστη σαν ρωγμή στα σκοτάδια, εκτινάσσεται το Φως..

 Η ελπίδα κι η πίστη... Είναι Φως, ανήκουν στο Φως στην Γνώση.
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Αλλά είναι τα πρώτα της σκαλοπάτια. Δεν αρκούν για να οδηγήσουν σ’ 
αυτήν. Δεν αρκούν για να οδηγήσουν στην Λευτεριά..

Ανήκουν στην Γνώση διότι θα ήταν  αντίφαση να γνωρίζεις αλλά να μην 
πιστεύεις ή να μην ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό που γνωρίζεις. (Αριστοτέλης
Περί Ερμηνείας, 34b)..

Ένα παράδειγμα: Είναι αντιφατικό να υποστηρίξεις ότι: «γνωρίζω ότι 
βρέχει, αλλά δεν το πιστεύω».. 

Πάντα για να φτάσεις στη γνώση, είναι ανάγκη να πιστεύσεις, να ελπίζεις
ότι θα λύσεις το μυστήριο της άγνοιας. Ποτέ δεν θα νικήσεις, αν δεν 
πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις.

Στον πόλεμο, στον αθλητισμό, στην επιστημονική έρευνα, στον 
καθημερινό αγώνα για την επιβίωση... Αλίμονο στον πολεμιστή, στον 
αθλητή, στον επιστήμονα και στον εργαζόμενο που δεν πιστεύει, που δεν 
ελπίζει, ότι μπορεί να νικήσει. «Όποιος  στη μάχη  πάει για να πεθάνει, 
στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει»...

Όμως πίστη κι ελπίδα δεν αρκούν...

Όταν βγεις στην μάχη, πέραν απ΄ την πίστη και την ελπίδα, είναι ανάγκη 
να ανέβεις 7 σκαλοπάτια. Σκαλοπάτια που θα σ’ ανεβάσουν στο επίπεδο 
της Βεβαιότητας.

Εκεί απ’ όπου θα μπορείς να προβλέπεις με Βεβαιότητα το Μέλλον.

Θεωρία, υπόθεση, συλλογισμός... Τα λόγια στην καθημερινή ζωή...

Κι οι πράξεις... Εκείνο το αλάθευτο κριτήριο που βάζει κάθε κατεργάρη 
στον πάγκο του... Που αποκαλύπτει, βγάζει την μάσκα απ' τον απατεώνα 
και δεν του επιτρέπει για δεύτερη φορά να κάνει πράξη την απάτη του...

Αν οι πράξεις, δεν συμφωνούν με τα λόγια, αν οι πράξεις είναι αντίθετες 
με τις υποσχέσεις, τότε το ψέμα «που έχει κοντά ποδάρια» 
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αποκαλύπτεται. Οι μάσκες των απατεώνων πέφτουν...

Αντίθετα αν οι πράξεις δικαιώνουν τα λόγια, τότε η ζωή χειροκροτεί... Κι 
η αλήθεια Θριαμβεύει...

Αυτές οι πράξεις στην καθημερινή ζωή που δικάζουν τα λόγια, στον 
δρόμο της επιστήμης ανήκουν στο πείραμα... Ορίζουν το πείραμα…

Πρέπει να πειραθώ, να προσπαθήσω να κάνω πράξη όσα θεώρησα, 
υπέθεσα, συλλογίστηκα...

Η προσπάθεια του ερευνητή, να ελέγξει αν τα λόγια, αν οι θεωρίες, οι 
υποθέσεις κι οι συλλογισμοί στους οποίους καταλήγει η θεωρία, 
λειτουργούν μέσα στη ζωή.

Αν η ζωή χειροκροτήσει... Τότε υπάρχει Αλήθευση... Τότε η ζωή παραδίνει
στον ερευνητή, το κλειδί της γνώσης. Το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της 
πρόβλεψης του μέλλοντος με Βεβαιότητα..

Τότε είμαστε σίγουροι ότι τα προβλήματα θα λυθούν..                                
Μα όταν γίνει το πείραμα κι ίδια η ζωή δεν χειροκροτεί, απορρίπτει, 
αρνιέται τις προσδοκίες για την ζωή που γέννησε η θεωρία με τις 
υποθέσεις και τους συλλογισμούς της;
Όταν η ίδια η ζωή διαψεύδει με το πείραμα την θεωρία;...
Τότε είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε Αλλαγή.
Αλλαγή της θεωρίας,νέες υποθέσεις και συλλογισμοί, νέο πείραμα...
Μέχρι να φτάσουμε στο χειροκρότημα της ζωής.
Μέχρι η θεωρία με τις υποθέσεις και τους συλλογισμούς της 
λειτουργήσουν μέσα στη ζωή, πραγματοποιώντας όλα εκείνα που 
υποσχέθηκαν...

Άρα, η πίστη κι ελπίδα δεν αρκούν...

Η πίστη κι ελπίδα όλων εκείνων που θέλουν να κάνουν την ζωή μια 
ευχάριστη περιπέτεια και συνεχώς αποτυγχάνουν, είναι ανάγκη να 
δώσουν την σκυτάλη στα 11 σκαλοπάτια που θα οδηγήσουν στην 
βεβαιότητα για το μέλλον. Στη γνώση.
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Θεωρία, υπόθεση, συλλογισμός, πείραμα, διάψευση, αλλαγή, νέα 
θεώρηση, νέα υπόθεση, νέος  συλλογισμός, νέο πείραμα, μέχρι να έλθει η
ευλογημένη ώρα της αλήθευσης για όλες τις ελπίδες, για όλα τα πιστεύω..
Μέχρι να φτάσω στην Γνώση...  Στην πρόβλεψη του μέλλοντος με 
Βεβαιότητα...

Μέχρι τότε,δεν ελπίζω, δεν πιστεύω τις προτάσεις και τις τακτικές 
εκείνων που συνεχώς αποτυγχάνουν. Κομματικών, ηγετίσκων, 
μεγαλοδημοσιογράφων, πολιτικών...

Δεν πιστεύω, δεν ελπίζω, σ’ αυτούς.

Αντίθετα προχωρώ στα μονοπάτια της Γνώσης που είναι ανατρεπτική.

Κι όταν γνωρίζω δεν φοβάμαι...

Κι απ’ την Γνώση, μπορώ πια να ελεύθω, να τρέξω προς τα κει που ο 
έρως με καλεί... Από τον μικρό δικό μου χώρο, τον «ο»μικρον... Αυτός ο 
«έρος», μ’ εκτινάσσει με την δύναμη που κρύβει μέσα του το Φως στον 
μέγα χώρο, τον «ο τον μέγα, τον ω» , εκεί που το «εγώ» συναντά το 
«εμείς», εκεί που ο «έρος» γίνεται «Έρως» σε μια ιερή μέθεξη.  

Τότε ανοίγει για  πρώτη φορά ο δρόμος  προς την γη που ο Θεός 
υποσχέθηκε στον Άνθρωπο.. Είναι η γη του Δίκιου για Όλους, της χαράς, 
της ειρήνης ...

                             Είμαι Ελεύθερος. 
https://sites.google.com/site/metepgr/paideia/kazantzakes-enas-megalos-peirasmos-
gia-ereuna-eleutherias

Οι ανθρώπινες ανάγκες καλύπτονται από τους ακόλουθους τομείς:
1.     Τομέας επιβίωσης – συντήρησης
Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει την ανάγκη του ανθρώπου για τροφή 
(αέρας, νερό, φαγητό), ένδυση, κατοικία, παιδεία, υγεία, δυνατότητα 
μετακίνησης επικοινωνίας και πολλά άλλα.  
2.     Τομέας ανάπαυσης – ασφάλειας.
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Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει τον ύπνο, τον εφησυχασμό 
συνείδησης, την ανάγκη μιας σίγουρης σταθερής κατάστασης χωρικά, 
χρονικά, κοινωνικά, που θα γίνει τροφοδότης ενέργειας για επόμενες 
δραστηριοποιήσεις.  
3.     Τομέας απόλαυσης.
Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει το παιχνίδι, τον πόλεμο, εν μέρει τον 
έρωτα, την επαφή με την φύση, την επαφή με την τέχνη, την επαφή με 
την επιστήμη, την επαφή με τον συνάνθρωπο. 
4.     Τομέας στοργής – επαφής.
Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει την επαφή με τον συνάνθρωπο. Την 
οικογένεια, τον ερωτικό σύντροφο που δεν καλύπτει μόνο τους τομείς 
εκτόνωσης – απόλαυσης, τον φίλο που ξέρει να γίνεται αρωγός, την 
κοινωνική ομάδα που στέργει τα άτομα. 
5.     Τομέας πνευματικής αναζήτησης.
Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει την τέχνη, την επιστήμη, την 
παραγωγή, διατήρηση και μεταβίβαση της γνώσης, την αναζήτηση των 
κοινωνικών δομών και τρόπους για την βελτιστοποίηση τους, την 
αναζήτηση της θεϊκής φύσης του ανθρώπου. Είναι ο τομέας που εισάγει
στην συνείδηση. Είναι η αναζήτηση του ατόμου στην προσπάθεια του 
να μετατρέψει τη γνώση σε συνείδηση και να εξαγάγει απ’ αυτήν ότι 
συνειδητά έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, τον 
πλησίον του, το περιβάλλον του, το κοινωνικό σύνολο. Είναι ο τομέας 
που δυστυχώς στην εποχή μας δεν καλύπτεται για την συντριπτική 
πλειοψηφία των ανθρώπων, ούτε στο ελάχιστο δυνατό. Ο τομέας αυτός 
ξεκινά σχεδόν πάντα με την ερώτηση «Γιατί;»! Είναι τεράστιος σε 
έκταση, σε χώρο και σε χρόνο, και ίσως σε ότι σαν «πεπρωμένο» μας 
έχει φυλαγμένο το σύμπαν. Οι απαντήσεις υπάρχουν, όπως αποδεικνύει 
η πράξη και η ιστορία παντού γύρω μας. Το θέμα είναι να αξιωθούμε, 
και της ερώτησης και της απάντησης.
6.     Ο τομέας του προσωπικού χώρου και του προσωπικού χρόνου.
Είναι η βάση ανάπτυξης όλων των παραπάνω τομέων, αφού το κάθε τι 
απαιτεί ορισμένο χώρο και συγκεκριμένο χρόνο. Ακόμη και η ζωή η 
ίδια. 

  Όλοι οι παραπάνω τομείς της ανθρώπινης ανάγκης, μπορούν να 
καλυφθούν με την σωστή διαχείριση των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή 
της κοινωνικής οργάνωσης και της γνώσης, για το σύνολο των 
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κατοίκων του πλανήτη μας, και με συμμετρική κάλυψη όλων των 
αναγκών ώστε να καλύπτεται ολόπλευρα η ανθρώπινη προσωπικότητα 
και να εξυπηρετείται πολύπλευρα η ομάδα.
  Όπως το δέντρο πρώτα κάνει ριζικό σύστημα και τελευταίο τον καρπό,
έτσι και οι ανθρώπινες ανάγκες έχουν μια φυσιολογική σειρά κάλυψης. 
Πρώτα χρειάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες επιβίωσης και ύστερα οι 
ανάγκες του «γιατί;». 
Βέβαια  σ’ ένα κόσμο με κοινωνική δομή αλληλοτροφοδοτούνται, αφού
ο τομέας 5 της μεγάλης ομάδας έχει φροντίσει να υπάρχει επάρκεια 
τροφίμων στα καταστήματα και ο τομέας 4 μέσω των γονέων 
προσφέρει κάλυψη του τομέα 1 των παιδιών. 
  Για ένα υγιές άτομο υπάρχει ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων. Και 
βέβαια τα υγιή άτομα απαρτίζουν υγιείς ομάδες. Υστέρηση κάποιου 
τομέα επιφέρει αντιδράσεις ανάλογες, σε τελική ανάλυση, υποβάθμιση 
της ποιότητας της υγείας του ατόμου και κατ’ επέκτασιν της ομάδος.
   Αλλά: 
Ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο σύγχρονος άνθρωπος, έλκεται από την 
απόλαυση με ακατανίκητο πάθος. Έλκεται από την ευκολία απόκτησης 
αγαθών, ικανοποίησης αναγκών και καταλήγει στην άνιση ικανοποίηση 
των αναγκών του, μη αντιλαμβανόμενος πολλές φορές ότι έτσι και ο 
ίδιος μένει «μισός», ως προς την ολοκλήρωση του ανθρώπου, και ότι 
γίνεται πρόξενος δυστυχίας των συνανθρώπων του, αφού η ακόρεστη 
δίψα του για ευκολία και απόλαυση στερούν από πολλούς άλλους 
ακόμη και τα στοιχειώδη. 
  
   Όλοι οι παραπάνω τομείς μπορούν να λειτουργήσουν υπό τον έλεγχο 
μιας Ολιγαρχίας είτε μια Δημοκρατίας. Η υπάρχουσα ολιγαρχία, κάνει 
ότι μπορεί για να ελέγξει όλους τους παραπάνω τομείς, αφού μέσω 
αυτών ελέγχει τον άνθρωπο. 

Το θέμα είναι, ότι αφού η ανθρωποομάδα συνειδητοποίησε το πόσο 
σημαντικό και πόσο λειτουργικό είναι να χρησιμοποιήσει τη Γνώση και 
την Κοινωνική Οργάνωση για να παρέχει στο μεγαλύτερο δυνατό 
ανθρωποσύνολο, κάλυψη όλων των τομέων ανάγκης, οργάνωσε δίκτυα 
παροχής υλικών, μέσων, πληροφοριών, ώστε να καλύπτονται σε διαρκή
ζήτηση οι ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας.
Δίκτυα τέτοια είναι:
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Ύδρευση
Ηλεκτρισμός
Φυσικό αέριο
Παιδεία
Υγεία
Συγκοινωνίες
Επικοινωνίες
Διαδίκτυο
Εμπόριο     ...και πολλά άλλα.
Το θέμα είναι, ότι οι Αφέντες του Χρήματος αντιλήφθηκαν επίσης ότι 
για να κυβερνούν τον άνθρωπο, θα έπρεπε να βάλουν στο χέρι κάθε 
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του. Να αντιστοιχίσουν κάθε υλικό, 
κάθε ενεργειακό και κάθε πνευματικό αναγκαίο για την ανθρώπινη 
υπόσταση, σε αξία χρηματική, ύστερα καθορισμένη από αυτούς, ύστερα
δοσμένη επιλεκτικά όπου αυτοί θέλουν. Το αν αυτό ισοδυναμεί με 
Καιάδα των ανεπιθύμητων, η εμπειρία λέει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι 
δεν το αντιλαμβάνονται.

Έτσι αφού στήθηκαν τα δίκτυα με κοινή προσπάθεια εθνών και λαών, 
όσο και με δημόσιο χρήμα και προσπάθεια της εκάστοτε 
ανθρωποδιαίρεσης, έριξαν στο τραπέζι την “Ιδιωτικοποίηση”. 
Εξαγοράστηκαν πολιτικοί και δικαστές και νομοθετήθηκαν νόμοι περί 
υποχρεωτικής “ιδιωτικοποίησης”, με την ψευτοδικαιολογία, να πάψει 
το κρατικό μονοπώλιο, αφού το κράτος είναι “κακός επιχειρηματίας”. 
(Κανένας δεν τους είπε, ότι το κράτος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι 
επιχειρηματίας!)
Η ιδιωτικοποίηση των δικτύων ανάγκασε τα δημόσια δίκτυα να γίνουν 
εταιρείες.
Η ανάγκη χρηματοδότησης των εταιρειών αυτών τις εισήγαγε στο 
χρηματιστήριο και τις ανάγκασε να γίνουν έρμαια των τραπεζών.
Από κει εύκολα πέρασαν στα χέρια των ανθρώπων της ολιγαρχίας.
Αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν, όλη η Γη θα γίνει ιδιοκτησία της 
εξουσίας (Παγκοσμιοποίηση) και οι πολλοί, μισθωτές της ιδιωτικής 
Γης, με μίσθωμα την προσφερόμενη εργασία των πολλών με νόμους και
συνθήκες που θα καθορίζονται από τους λίγους. Η δουλοκτησία 
επιστρέφει!! Ή μήπως δεν καταργήθηκε ποτέ, απλά καραδοκούσε!..;
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Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι ότι το σύστημα δημιούργησε 
στους πολλούς έντεχνα, σωρό από “πλασματικές ανάγκες”.
Τι είναι πλασματική ανάγκη;
Είναι, ότι κάποιος θεωρεί “αναγκαίο”, δεν περιλαμβάνεται στις 
παραπάνω κατηγορίες, αλλά θα ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει κάποιες
από αυτές (μπορεί και όλες) ώστε να το αποκτήσει.
Τέτοιες ανάγκες είναι επί παραδείγματι: 
Ανάγκες που υπακούουν στη μόδα (γούνες, κοσμήματα, συγκεκριμένες 
μάρκες, αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και άλλα).
Ανάγκες που υπακούουν στην αισθητική (αισθητικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, καλλυντικά και άλλα).
Ανάγκες που υπακούουν σε μια συμπεριφορά κοινώς αποδεκτή από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι (στους νέους το σχισμένο τζην και ο 
συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας που μερικές φορές γίνεται ιδίωμα, στους 
μεγαλύτερους ένα σαβουάρ βιβρ που ποικίλει ανάλογα την εποχή).
Ανάγκες που υπακούουν στη διαφήμιση (αν ψάξετε υπάρχει πακτωλός 
προϊόντων που τα επέβαλε η επαναλαμβανόμενη διαφήμιση π.χ. κόκα 
κόλα, παιδικές τροφές και άλλα).
Ανάγκες αποθησαυρισμού (χρυσός, άργυρος, μετοχές, και άλλα).
Ανάγκες χημικής υποστήριξης (ναρκωτικά, ψυχοδιεγερτικά, 
ψυχοκατασταλτικά, αναβολικά, φάρμακα για σεξουαλικές επιδόσεις και
άλλα).
Ανάγκες εξουσίας (ο πεπεισμένος ότι ο δρόμος της ζωής είναι να 
κατέχεις και να διαχειρίζεσαι εξουσία ή εξουσίες, κάνει ότι μπορεί για 
να μην χάσει τα προνόμια του. Πολλοί λένε ότι η εξουσία είναι το πιο 
ισχυρό παραισθησιογόνο!).
Ανάγκες της νέας εποχής (η μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων έχει 
ανοίξει ένα εμπόριο οργάνων ανήθικο και απάνθρωπο. Επίσης τα 
εμφυτεύματα που βρέθηκαν αρχικά για να βοηθήσουν αρρώστους και 
ανάπηρους τώρα χρησιμεύουν και για πολλούς άλλους λόγους όπως ο 
έλεγχος των πληθυσμών).
Ο κατάλογος μπορεί να μεγαλώσει πολύ.
Αυτοί που αυθυποβάλλονται σε πλασματικές ανάγκες, είναι δύσκολο να
ξεχωρίσουν την πραγματική ανάγκη από την πλασματική.
Παράδειγμα, το πολυδιαφημιζόμενο από την νεοφιλελεύθερη “σκέψη” 
συμφέρον.
Τι είναι συμφέρον;
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Ουσιαστικά είναι ο εγωιστικός καθορισμός του “αναγκαίου”.
Επειδή όμως η εξουσία το γνωρίζει, τυλίγει τη λέξη “συμφέρον” με 
φανταχτερά περιτυλίγματα.
- Το συμφέρον του Λαού.
- Το συμφέρον του Έθνους.
- Το συμφέρον της Οικονομίας.
- Το συμφέρον της Επιχείρησης. 
Και βάζει τους Λαούς να σφάζονται μεταξύ τους, για μην διακυβευτεί η 
πίστη στο δολάριο.
Και βάζει τα Έθνη σε εμφύλιους και κατ' εναντίον σπαραγμούς για να 
φτιάξει την Παγκόσμια διακυβέρνηση.
Και οδηγεί μια κοινωνία σε μαρασμό (παράδειγμα η Ελλάδα, αλλά όχι 
μόνο), για να σωθούν οι “Ευρωπαϊκές” τράπεζες.
Και κλείνουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, λαϊκές αγορές, βιοτεχνίες, 
εμπορικά, για να “δουλέψει” το σούπερ μάρκετ και η ελεγχόμενη 
αγορά. Το “ο θάνατος σου, η ζωή μου” σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. 
Το άσχημο είναι ότι σε πολλούς έχει περάσει σαν “ο φυσιολογικός 
τρόπος επιβίωσης”, ίσως ο “μοναδικός” σαν δυνατότητα!

Το συμφέρον, σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμός της συνείδησης και
παραπλάνηση της λογικής.
Θαυμάστε δύο ιστορικές φράσεις της πρωτοϊέρειας του 
νεοφιλελευθερισμού Μάργκαρετ Θάτσερ:

“Δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο τα άτομα και οι οικογένειες 
τους.
They are casting their problems at society. And, you know, there's no 
such thing as society. There are individual men and women and there 
are families. And no government can do anything except through 
people, and people must look after themselves first.”
Συνέντευξη 23 Σεπτεμβρίου 1987, όπως αναφέρεται από τον Douglas 
Keay στο περιοδικό Woman's Own 31 Οκτωβρίου 1987, σελ. 8-10.

“Κανείς δε θα θυμόταν τον Καλό Σαμαρείτη αν είχε μόνο καλές 
προθέσεις: Είχε και χρήματα!
No-one would remember the Good Samaritan if he'd only had good 
intentions; he had money as well.”
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Τηλεοπτική συνέντευξη για το London Weekend Television Weekend 
World, (6 Ιανουαρίου 1980).

Προσέξτε τέχνη στο “διαίρει και βασίλευε”. 
   Δεν υπάρχει κοινωνία! Δηλαδή, η επιστήμη και η τέχνη σε παγκόσμιο 
επίπεδο καθώς και η διάδοση τους οφείλεται σε άτομα το πολύ σε 
οικογένειες. Ποιες οικογένειες; Μα τις οικογένειες των Ελίτ με τα 
τρανταχτά ονόματα! Ο Χριστός ήταν ελίτ; Ο Αριστοτέλης ήταν ελίτ; Ο 
Γαλιλαίος ήταν ελίτ; Ο Μπετόβεν και ο Βέρντι ήταν ελίτ; Αυτοί που 
δέχτηκαν τον λόγο τους, την επιστήμη τους, την τέχνη τους και την 
διέδωσαν στον χώρο και τον χρόνο ήταν ελίτ; Κατά τα άλλα δεν 
υπάρχει κοινωνία!
   Από την παραβολή του καλού Σαμαρείτη, πρέπει να θυμάστε, ότι το 
χρήμα έγινε αιτία ο καλός Σαμαρείτης να κάνει την καλή του πράξη. 
Τώρα αν για το χρήμα έχουν γίνει όλοι οι πόλεμοι, αν για το χρήμα 
πεθαίνουν από την πείνα εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο, αν για το 
χρήμα ζει σε κατάσταση φτώχειας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
του πλανήτη, ε! αυτό ξεχάστε το! 

Σε κάθε περίπτωση η λέξη “συμφέρον” είναι συνυφασμένη με την 
εξουσία και με το εργαλείο της το “χρήμα” ή σωστότερα το 
“ελεγχόμενο από την ελίτ νόμισμα”. Το πραγματικό συμφέρον του 
ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι η ανάδειξη του Λόγου όσο και η 
διάδοση του, ο μετασχηματισμός της κοινωνίας της εξουσίας σε 
Δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς και διαιρέσεις.

Ανάγκη, για να βαδίσουμε σε μια κοινωνία Δημοκρατική, είναι οι 
μεγάλες δυνάμεις: Γνώση και Κοινωνική οργάνωση, να αλλάξουν 
διαχειριστή.
Οι τρόποι με τους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας 
συνθηκών ώστε να γίνει χρήση ή προσεταιρισμός μιας ή περισσοτέρων 
από τις παραπάνω κοινωνικές δυνάμεις είναι σημαντικό να το ψάξει 
κανείς. 
Τα χαμηλής  συνειδητότητας άτομα έλκονται από την πρόσκαιρη 
επιτυχία των ατόμων ή ομάδων που προβάλλει η εξουσία, και από την 
ευκολία με την οποία γίνονται αποδεκτοί σ’ αυτές, οπότε 
ομαδοποιούνται με αυτές  εωσότου χάσουν κάθε πνευματικότητα και μη
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έχοντας κάτι που να τους ξυπνά θεωρούν εαυτόν υγιή έως και ευτυχή. 
Ή ξυπνούν από διάφορες αιτίες απότομα με ανυπολόγιστες αντιδράσεις.
Επίσης η ανυπαρξία εμφανών ομάδων λόγου, αφού η εξουσία 
απαγορεύει κάτι τέτοιο, είναι ένα ακόμη κίνητρο για ομαδοποίηση κάτω
από την ομπρέλα της εξουσίας.
Οι ομάδες που παράγουν και χρησιμοποιούν γνώση έχουν περισσότερες
δυνατότητες ανάπτυξης ικανής συνείδησης, ώστε να αντιπαραβάλλουν 
στις ομάδες εξουσίας τις ομάδες γνώσης, αλλά είτε, επειδή αυτό και 
δύσκολο είναι και πιθανότατα οδηγεί σε ευρεία σύγκρουση, είτε γιατί η 
εξουσία συνειδητοποίησε αυτήν την δυνατότητα, οπότε επιτρέπει να 
δημιουργούνται γενικώς ομάδες χωρίς γνώση ενώ στα άτομα με γνώση, 
τους αποκλείεται η δυνατότητα ομαδοποίησης. Τα φέρνει σε 
αντιπαράθεση, διατηρώντας για τον εαυτό της τον ρόλο του 
επιδιαιτητή. 

Παραθέτω μερικά παραδείγματα αναγκών, χωρίς να μπορώ να 
εξαντλήσω τον κατάλογο και χωρίς να μπορώ να κάνω ακριβή 
ταξινόμηση, αφού οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν τεράστια 
ποικιλία και αλληλοκάλυψη!

1.     Τομέας επιβίωσης - συντήρησης. 
Η τροφή 
από ανάγκη επιβίωσης, γίνεται απόλαυση (γαστριμαργική), αποχτά 
ενδιαφέρον από τον εμποροβιομήχανο σαν είδος που του αποφέρει 
κέρδος, οπότε σπρώχνει έντεχνα τον άνθρωπο στην υπερκατανάλωση κι
αργότερα γίνεται ο εφιάλτης του παχύσαρκου, αφού και για να φάει θα 
πληρώσει και για να χάσει τα παραπανίσια κιλά πάλι θα πληρώσει.
Ακόμη:
Η νοθεία των τροφίμων είναι κάτι που από παλιά γίνεται με στόχο το 
κέρδος. 
Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρεται: «χοίνιξ σίτου δηναρίου, και 
τρεις χοίνικες κριθών δηναρίου. Και το έλαιον και τον οίνον μη 
αδικήσεις». Η μετάφραση: «ένα κιλό σιτάρι ή τρία κιλά κριθάρι θα 
φτάσουν ένα μεροκάματο. Μη πειράξεις (νοθεύσεις;) όμως το λάδι και 
το κρασί» (ερμηνεία : υπό Οδ. Ελύτη). 
Θα μπορούσε όμως να είναι και: «Να εμπορεύεσαι αυτά που παράγεις 
με διάφορες τιμές, κατά την εμπορική πράξη όμως, πρόσεξε να μην 
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νοθεύεις το συναίσθημα (κρασί), την λογική (λάδι) και την συνείδηση 
σου. Δηλαδή μην βάζεις το χρήμα πάνω από τον συνάνθρωπο σου.»
Δυστυχώς στην εποχή μας νοθεύεται και το νερό και τα τρόφιμα και η 
λογική και το συναίσθημα και η αλήθεια και σπέρνονται ασθένειες που 
έχουν στόχο να αποκλείσουν την ανθρώπινη επαφή και κλέβονται 
ανθρώπινα όργανα για παράνομες μεταμοσχεύσεις και η συνείδηση των
ανθρώπων βρίσκεται σε επιθανάτιο ρόγχο.
Είναι ο έμπορος (όχι μόνος του βέβαια) που όρθωσε το ανάστημα κι 
έβγαλε τον άνθρωπο, από τα δεσμά την μοναρχίας, και της 
φεουδαρχίας, και εγκαινίασε την βιομηχανική επανάσταση, και είναι ο 
έμπορος που έγινε τώρα με την σειρά του νεροκουβαλητής της 
εξουσίας, δικτάτορας στυγνότερος από τους προηγούμενους. Είναι 
αυτός που έφερε σε επαφή τους ανθρώπους και είναι αυτός που 
σκοτώνει την ανθρώπινη επαφή χάριν της διεύρυνσης, στον χώρο και 
τον χρόνο, της δύναμης επαφής του χρήματος.
Ακόμη:
Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο, αναφέρετε η ρήση: 
«Ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος». Δηλαδή ο άνθρωπος δεν 
χρειάζεται μόνο τροφή για να ζήσει. 
Προφανώς εννοεί ότι για να είσαι άνθρωπος, έχεις ανάγκη και 
πνευματική τροφή. Χρειάζεται ν’ αναπτύξεις συμμετρικά το 
συναίσθημα την λογική και την συνείδηση σου. Να μην περιορίζεις τις 
ανάγκες σου μόνο στην διατροφή ή μόνον στο παιχνίδι, γιατί με την 
πρώτη συνταγή θα γίνεις ένας Σκρούτζ όπως τον περιγράφει ο Ντίκενς, 
με την δεύτερη ένας Καζανόβα ή ένας Ναπολέων ή μια Λολίτα. 
Στα χέρια της εξουσίας, οι ανάγκες επιβίωσης των ανθρώπων γίνονται 
μοχλός πιέσεων και εκμετάλλευσης.
•  Θέλουμε να εξαφανίσουμε ένα πλήθος ανθρώπων που σχημάτισαν 
ομάδα εναντίον μας; Εύκολο! Επιβάλλουμε ένα εμπάργκο τροφίμων 
στην χώρα που τους περιθάλπει. Αφού τους εξουθενώσουμε στην πείνα,
ρίχνουμε και μερικά φορτία βόμβες που υποκριτικά στοχεύουν 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά ατυχώς όλο πετυχαίνουν εργοστάσια
παραγωγής, αποστερώντας έτσι από την εν λόγω ανθρωποομάδα κάθε 
δυνατότητα μελλοντικής ανέλιξης.
•  Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε δωρεάν σχεδόν τις πετρελαιοπηγές 
μιας άλλης; Πανεύκολο! Φροντίζουμε η εξουσία της συγκεκριμένης 
χώρας να είναι άνθρωποι που ρέπουν στο εύκολο, στο άμεσο, να μην 
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έχουν συνείδηση και να ρέπουν στην απάτη. Στη συνέχεια τους 
αναγορεύουμε σε δικτάτορες, αφήνουμε την χώρα να λιμοκτονεί και να 
στενάζει κάτω από την εξουσία του δικτάτορα, και ενώ αυτός γλεντάει 
σε στημένες γιορτές που οργανώνουμε για χάρη του νομίζοντας ότι τον 
κάναμε συνεταίρο, εμείς ρουφάμε όλο το πετρέλαιο. Όταν τελειώσει το 
πετρέλαιο θα δείξουμε στους πεινασμένους “τον φταίχτη που αυτοί 
ψήφισαν”, να τον κατασπαράξουν.  
•  Η ανθρώπινη ομάδα είναι η κινητήρια δύναμη. Ο έλεγχος της όμως, 
δεν είναι και τόσο απλός. Δεν είναι δυνατόν να στήσεις βιομηχανία, αν 
οι άνθρωποι έχουν μεγάλα σπίτια με ιδιοκτησία γης. Πρώτον θα έχουν 
να φροντίσουν το βιος τους, άρα δεν θα δίνονται ψυχή τε σώματι στην 
επιχείρηση. Δεύτερον σε καταστάσεις που έρχονται σε σύγκρουση με 
την εργοδοσία, δεν θα είναι η πείνα που θα τους αναγκάσει να γυρίσουν
στη δουλειά με τους όρους εκμετάλλευσης που τους θέτουν. Τρίτον οι 
μεγάλες ιδιοκτησίες πολλών, είναι αντίθετη δυνατότητα για το μεγάλες 
ιδιοκτησίες λίγων. 
Δημιουργείται λοιπόν κλίμα ανασφάλειας φυσικής και οικονομικής. 
Αυτό δημιουργεί αστυφιλία. Για λίγο καιρό οι πόλεις γίνονται πόλος 
έλξης αφού προσφέρουν πιο εύκολη ζωή σε σχέση με το χωριό. Ύστερα 
μετατρέπονται σε τερατουπόλεις. Εκατομμύρια ανθρώπων 
συνωστίζονται σε ελάχιστο χώρο. Η κατακόρυφη δόμηση των σπιτιών 
είναι πλέον γεγονός. Το διαμέρισμα της πολυκατοικίας είναι ο χώρος 
που θα μοιραστούν τα μέλη της οικογένειας. Είναι ο χώρος που οι 
γονείς θα ματώνουν μια ζωή να αποκτήσουν και να συντηρήσουν, να 
μοιράσουν στα παιδιά τους που δικαιολογημένα διψούν για λίγο 
περισσότερο χώρο, να τον περιχαρακώσουν από τη αυθαιρεσία των 
γειτόνων που κι αυτοί με την σειρά τους προσπαθούν να κερδίσουν 
μισό τετραγωνικό μέτρο παραπάνω. Αν το καλοσκεφτείς τηρουμένων 
των αναλογιών, οι κότες στα ορνιθοτροφία έχουν περισσότερο χώρο. Η 
τριβή και οι διενέξεις μεταξύ του ανθρώπου και του πλησίον λοιπόν 
είναι κάτι το εξασφαλισμένο, αφού ο χώρος δεν τους φτάνει. 
Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί γίνατε ο μοχλός που γέμισε 
χρήμα τις τσέπες του εργολάβου και τα ταμεία της τράπεζας και που 
ταυτόχρονα έκανε τους ανθρώπους δυστυχισμένα όντα που 
συνωστίζονται σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και ξέχασαν το «άνω 
θρώσκω» αφού είναι αδύνατον να δουν πια την απεραντοσύνη του 
ουρανού και του ορίζοντα. Τους την κρύβουν οι πολυκατοικίες. Ο 
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επόμενος πολεοδομικός κανονισμός θα απαγορεύει τα μπαλκόνια και 
ίσως τα μεγάλα παράθυρα. Έτσι ο άνθρωπος θα εγκλωβιστεί για τα 
καλά. Το σπίτι του θα είναι απεχθής τόπος παραμονής. Θα προτιμάει να
βρίσκεται στην δουλειά του όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες, έστω 
και χωρίς πληρωμή αφού εκεί τουλάχιστον δεν σκέπτεται, δεν θυμάται, 
ότι είναι άνθρωπος. 
Κι αν κάτσεις να σκεφτείς πόσο προσπαθούσαν σε παλαιότερες εποχές 
να κρατήσουν τους σκλάβους, σκλάβους! Πόσες αιματηρές 
επαναστάσεις! Οι πανέξυπνοι πολεοδόμοι μας τους έκαναν να μας 
παρακαλούν να είναι σκλάβοι με αντάλλαγμα λίγη τροφή και λίγο 
χώρο.
Όσο για τον χρόνο μας, τον έχουν φροντίσει χιλιάδες οικονομολόγοι, 
εργατολόγοι, συνδικαλιστές. Το οχτάωρο που με αίμα κατακτήθηκε από
τους προγόνους μας, έγινε δεκάωρο, δωδεκάωρο, εικοσιτετράωρο, 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Ο μισθός και το μεροκάματο 
καθημερινός εφιάλτης. Ίσως είναι δίκαιο για ανθρώπους που όταν τους 
δόθηκε ελεύθερος χρόνος, τον κατανάλωσαν όλο στην τηλεθέαση. Η 
αποβλάκωση του ανθρώπου είναι γεγονός! 
•  Περισσότεροι από επτακόσιες χιλιάδες Έλληνες από το 2010 ως το 
2017, έφυγαν από την Ελλάδα σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών, 
προς χώρες της βόρειας Ευρώπης, στις Η.Π.Α., και αλλού.
Μεγάλο μέρος τους, πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή και ανώτερων 
μεταπτυχιακών σπουδών. Οι Γερμανοί μας ευχαριστούν γιατί η μαζική 
μετανάστευση Ελλήνων γιατρών στη Γερμανία, ανέβασε κατά πολύ την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο εκεί σύστημα!
Η Ελλάδα μάτωσε για να σπουδάσει τα παιδιά της, αλλά τον κόπο της 
τον θερίζουν άλλοι.
Ο ανθός της νεολαίας μας, ο πιο ποιοτικός έφυγε στο εξωτερικό.
Πώς η Ελλάδα θα βρει τα μυαλά που είναι απαραίτητα για να την 
αναστήσουν;

2. Τομέας ανάπαυσης - ασφάλειας.
Είναι ένας τομέας κάλυψης αναγκών, όπου η συμμετοχή του πλησίον, 
της ομάδας, του συνόλου, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.
Θα πέσεις να κοιμηθείς ήσυχος, αν ξέρεις ότι κάπως, κάτι, κάποιος, 
προσέχει ή εγγυάται την ακεραιότητα σου από την επιβουλή του 
αναπάντεχου. Αλλιώς κοιμάσαι με το ένα μάτι. Αν όμως συμβεί αυτό 
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παρατεταμένα, τότε θα υπάρξει σοβαρή βλάβη στην υγεία σου. 
Σωματική και πνευματική.
Παραδείγματα ιστορικά έχουμε χιλιάδες.
Οι μονάρχες του παρελθόντος έκτιζαν κάστρα, διατηρούσαν μεγάλους 
στρατούς, είχαν ένα μεγάλο αριθμό αυλικών και συμβούλων, που 
εξασφάλιζαν τους ίδιους και την εξουσία τους.
Παρ' όλα αυτά καμιά εξουσία μοναρχών δεν κατάφερε επί μακρόν να 
ευημερήσει. Δολοφονίες, επιβουλές “κολλητών” ακόμη και της ίδιας 
της οικογένειας ανανέωναν τακτικά το πρόσωπο του μονάρχη.
Και επαναστάσεις.
Αργότερα με την “κοινοβουλευτική δημοκρατία” καλυτερεύουν κάπως 
τα πράγματα, αλλά οι πολλοί εξακολουθούν να ζουν “από τύχη” ή 
επειδή είναι απαραίτητοι σκλάβοι του “συστήματος”.
Πάντως κοινωνικές κατακτήσεις υπήρξαν, σε διαφορετικό βαθμό σε 
διαφορετικές κοινωνίες.
Συστήματα υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης και άλλα.
Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες που πολλές φορές κόστισαν ανθρώπινες 
ζωές.
Οι ολιγαρχίες πρόσφεραν κατά καιρούς την ψευδαίσθηση της 
ασφάλειας, αντιστρόφως ανάλογα με το πόσο και οι ίδιες αισθάνονταν 
ασφαλείς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ασφαλειών!
Ιδρύθηκαν σε πολλές χώρες συστήματα ασφάλειας για υγεία και για 
συντάξεις γήρατος.
Όλα με κεφάλαια των πολλών που απάρτιζαν το “έθνος”. Σιγά να μην 
έβαζε ο κεφαλαιούχος το χέρι στη τσέπη.
Αφού λειτούργησαν κάπου ένα αιώνα, μελετήθηκε ο τρόπος 
λειτουργίας και οι αδυναμίες, βγάζουμε τις κατά έθνη δημόσιες 
ασφάλειες που λειτουργούσαν με ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, 
αναποτελεσματικές.
Τώρα θέλουμε ιδιωτικές ασφάλειες.
Δεν θα παρακρατείται μέρος του μισθού σου, για ασφάλεια, θα 
επιλέγεις εσύ σε ποιον θα ασφαλιστείς.
Και για να μην πεις “εμένα δεν μ' αρέσει αυτό”, λεηλατούμε τις 
δημόσιες ασφάλειες και σου λέμε “είδες; πτώχευσαν!”.
Πόσο θα πληρώνεις την ιδιωτική ασφάλεια;
Τι παροχές θα έχεις απ' αυτήν; 
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Θα κτίσει η ασφαλιστική νοσοκομεία; γηροκομεία; και ότι άλλο υπήρχε
στην δημόσια ασφάλεια;
Θα μπορεί η ιδιωτική ασφαλιστική να πτωχεύει;   
Η  απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι αφοπλιστική “Οι ασφάλειες δεν
είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα!”
Δηλαδή: 
Θα πληρώνεις πολλαπλάσια από το όφελος που ενδεχομένως να έχεις!
Όχι! οι ιδιωτικές ασφαλιστικές δεν χτίζουν κοινωφελή ιδρύματα. Αυτό 
είναι δουλειά του κράτους. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές δίνουν 
“αποζημίωση - χρήματα”, δηλαδή, μέχρι ενός ορίου που καθορίζουν οι 
ίδιες!
Φυσικά και μπορεί να πτωχεύσει μια ασφαλιστική όπως κάθε 
επιχείρηση. Και οι ασφαλισμένοι; “Ας πρόσεχαν!”
Θα έχει υπηρεσίες υγείας και άλλες, ο ανασφάλιστος; Φυσικά όχι! Μα η
κακή υγεία πολλών ανασφάλιστων δεν θα είναι επικίνδυνος παράγοντας
για την υγεία όλων; Όσοι έχουν λεφτά, δεν θα είναι μέσα στους 
“όλους”! Ευκαιρία να αραιώνουμε! Γίναμε πολλοί!  
Καλά τότε γιατί να χάσω ένα δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, 
αποτελεσματικό, και να προτιμήσω ένα σύστημα που εξ' ορισμού θα 
λειτουργεί για λίγους;
Γιατί ένα δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, είναι αναχρονισμός, είναι 
αντίθετο στις αρχές του καπιταλισμού μιας ολιγαρχίας, ο δρόμος αυτός 
είναι μονόδρομος για “ανάπτυξη” και για μια “νέα κοινωνία”! 
Πόσα ψέματα, πόση κοροϊδία! Αλλά δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος 
αδυνατεί να αντιληφθεί το προφανές! 
Ότι, η δημοκρατία, η οικογένεια, το έθνος, η πατρίδα, η γνώση της 
ιστορίας και της αλήθειας, η γνώση και η από κοινού κοινωνική 
οργάνωση, είναι οι θεσμοί που μας παραδόθηκαν με αγάπη και 
σεβασμό και ομοίως με αγάπη και σεβασμό πρέπει να τους 
διατηρήσουμε, να τους κληροδοτήσουμε και όχι να τους ξεπουλήσουμε 
στην τραπεζική ολιγαρχία!

3.     Τομέας απόλαυσης.
Ο έρωτας, άνδρα – γυναίκας,
δόθηκε από την φύση για να καλύπτει την ανάγκη - απόλαυση της 
φυσικής επαφής των ανθρώπων και την ανάγκη αναπαραγωγής του 
είδους. Τώρα μετατοπίζεται το βάρος στην απόλαυση, χάνει το 
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πνευματικό του μέρος που τον κάνει να είναι από τις ομορφότερες 
ανθρώπινες εκδηλώσεις, κινεί το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και του 
εμπορίου, αποχτά βίτσια, μπαίνει στο σαλόνι κάθε σπιτιού μέσα από 
την τηλεόραση με πορνοταινίες, γεμίζει τα μυαλά των παιδιών και των 
νέων με εικόνες που κάθε άλλο παρά του δείχνουν τον αληθινό έρωτα, 
αλλά περισσότερο αποσκοπούν στο να τον καταστήσουν καταναλωτή 
της ερωτικής βιομηχανίας, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στις σχέσεις 
μεταξύ των νέων, στην διάλυση του μόνου θεσμού παροχής αγάπης που
έχει απομείνει, την οικογένεια, στην μοναξιά, στην 
αποπνευματικοποίηση.  
Πώς γίνεται εργαλείο χειραγώγησης;
Επειδή οι κώδικες ερωτικής επικοινωνίας είναι προφανώς παλαιότεροι 
και μάλλον ισχυρότεροι και από τον λόγο και από το χρήμα, ο έρωτας 
έχει γίνει αντικείμενο σφοδρών επιθέσεων και εκμετάλλευσης ανά τους 
αιώνες. Εμπορευματοποίηση, βιομηχανοποίηση, εκχυδαϊσμός, μαζική 
αποπλάνηση των νέων, και πολλά άλλα που θα γέμιζαν τόμους σε 
πλήρη ανάπτυξη. Η επαφή είναι ένα από τα δύο πιο σημαντικά 
γεγονότα στο σύμπαν. Η ερωτική επαφή δύο ανθρώπων είναι από τα 
πολύ σημαντικά γεγονότα της ζωής τους. Και καλό θα ήταν έτσι να 
μείνει. Γιατί και ο έρωτας υπόκειται στο νόμο της εξέλιξης ή φθοράς. 
Και πια μπορεί να είναι η πρόθεση εξέλιξης μιας ερωτικής σχέσης αν 
όχι η αγάπη;
Βεβαίως υπάρχουν και έρωτες που ξεφεύγουν της πολυπληθέστερης 
έκφρασης της σεξουαλικής έλξης.
Όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι ερωτευμένοι με την τέχνη ή την επιστήμη 
και άλλοι έρωτες. 
Επειδή ως γνωστόν “ο έρως τυφλώνει”, η νοητική ανάπτυξη των 
ερωτευμένων και η συνειδησιακή τους ωρίμανση, είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας, μαζί με την σωστή ένταξη – αντιμετώπιση της 
περιβάλλουσας ομάδας, που θα τους οδηγήσει σε μια ζωή “μεστή”, 
χωρίς την φανατική προσκόλληση στην απόλαυση και μόνον αυτή. 
Όποιος συνειδητά προσκολλάται στον έρωτα του, αδιαφορώντας για 
τον μέσο όρο (επιστήμονες που αφιέρωσαν τα πάντα στην έρευνα και 
άλλοι), έχουν γνώση του γεγονότος και θεωρούν τον έρωτα τους σαν 
πεμπτουσία. Ο εμπνευσμένος από τον Σαίξπηρ, έρωτας του Ρωμαίου με
την Ιουλιέτα, ήταν τέτοιος έρωτας, αλλά πόσες και πόσες γενιές 
βιβλιόφιλων και θεατρόφιλων δεν ρίγησαν από συγκίνηση γι αυτόν!.. 
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Σε τέτοιες περιπτώσεις έχεις εσύ την πλήρη ευθύνη και δεν ζητάς από 
τους άλλους να σε συμβουλέψουν ή να νομοθετήσουν την κατάθεση 
της ζωής σου στον έρωτα ή στην αγάπη σου. Απλά έχεις την συνείδηση 
σου σε εγρήγορση, ώστε να μην τους βλάψεις.  
Το κάπνισμα 
από απλή περιέργεια στην αρχή, γίνεται απόλαυση, μετά πάθος, τέλος 
ασθένεια. Μετά η εξουσία που θησαύρισε από την συνήθεια αυτή, 
αποφάσισε: Απαγορεύεται το κάπνισμα! Τι της ήρθε; Νοιάστηκε για τον
άνθρωπο; Φυσικά όχι! Οι εθισμένοι θα συνεχίσουν να αποζητούν 
τσιγάρα! Μόνο που τώρα θα πληρώνουν ένα προϊόν σε πολλαπλάσια 
αξία, νόμιμα και παράνομα! Κανένα όμως ταμείο δεν θα καλύπτει 
δαπάνες υγείας που υπάρχει υποψία ότι ευθύνεται το κάπνισμα. Έστω 
κι αν μεγαλύτερη ευθύνη έχει η βιομηχανική μόλυνση της 
ατμόσφαιρας. Άλλη μια φορά λοιπόν όχι μόνον η εξουσία απεμπόλησε 
της ευθύνες της, όχι μόνον έβαλε τους ανθρώπους να τσακώνονται 
μεταξύ τους, αλλά θα βγάλει και κέρδη!
Το κρασί το χασίς και τα ναρκωτικά  
αποτελούσαν από παλιά μέσα απόλαυσης και διασκέδασης μέρους της 
ανθρώπινης κοινωνίας (αυτών που είχαν γνώση και πρόσβαση), 
εφευρέθηκαν τα σκληρά ποτά και τα σκληρά ναρκωτικά, έγινε μόδα 
μέσω της διάθεσης κάποιων κεφαλαίων, και μετά αυτοί που διέθεσαν τα
κεφάλαια άρχισαν να μαζεύουν στα δίχτυα τους, τους πιστούς του 
είδους και τεράστια κέρδη. Οι σχετικές απαγορεύσεις έχουν στόχο 
κυρίως να εμποδίσουν άλλους που θα ήθελαν να κερδίσουν από τις 
σχετικές αγορές, παρά να περιορίσουν ή να σταματήσουν την ζημιά που
γίνεται στους νέους και όχι μόνον, από την υπερκατανάλωση αλκοόλ 
και ναρκωτικών. Αυτοί που στην τηλεόραση υψώνουν στεντόρειες 
φωνές για την εκστρατεία εναντίον τους, είναι οι ίδιοι που διευθύνουν 
τα κυκλώματα παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης των «προϊόντων» 
αυτών. 
Ο τζόγος 
Αν δεις πόσα χρήματα παίζονται σε εβδομαδιαία βάση στο ΛΟΤΤΟ, στο
ΠΡΟΤΟ, στο ΠΡΟΠΟ, σε Λαχεία, στο ΤΖΟΚΕΡ, στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ και 
προσθέσεις τα χρήματα που παίζονται στα καζίνα, σε νόμιμα και 
παράνομα τυχερά παιχνίδια, στο Χρηματιστήριο, θα μείνεις έκπληκτος. 
Πού βρίσκονται τόσα λεφτά; Γιατί ο κόσμος έχει εναποθέσει την ελπίδα
του στα τυχερά παιχνίδια; Γιατί η εξουσία έχει συμφέρον από αυτό και 
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το διαφημίζει και το τονώνει; Πού ξεπλένεται το μαύρο χρήμα που 
βγάζουν οι επιχειρηματίες από τις παράνομες επιχειρήσεις; Είναι ο 
τζόγος ναρκωτικό; Μπορεί ένας τζογαδόρος ν’ αναπτύξει συναίσθημα 
λογική συνείδηση; Μπορεί να φτιάξει υγιή οικογένεια, να μεγαλώσει 
υγιή παιδιά; Μπορεί ένας τζογαδόρος να γίνει σωστός επαγγελματίας; 
Είναι χρήσιμος σε μια διευθυντική θέση; Σε ποιους; Πόσους θα 
παρασύρει στη διάρκεια της ζωής του στο πάθος του; Γιατί κόπτονται ν’
απαγορεύσουν το κάπνισμα και διευρύνουν τον τζόγο; Μήπως την 
κίνηση του χρήματος, μαύρου ή άσπρου, απαγορεύεται ακόμη και να 
σκεφτεί κανείς να την περιορίσει; 
Τα διάφορα θεάματα
Τέχνη είναι κάθε μέσον που προκαλεί την προσοχή διάφορων ομάδων 
ανθρώπων, όχι όλων, όχι πάντα των ίδιων. Είναι μέσον ανθρώπινης 
επαφής. Απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στο ανθρώπινο συναίσθημα.
Τέχνη γίνεται όταν η εσωτερική αναζήτηση του καλλιτέχνη βρίσκει 
έκφραση στο συγκεκριμένο μέσον (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, 
καρτούν, …) και υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον από την μικρή ή 
μεγαλύτερη ομάδα που την συγκινεί το μέσον και η έκφραση. 
Βεβαίως από μια στιγμή και μετά όταν η τέχνη πάρει δρόμους 
ανώτερης έκφρασης, πιο εκλεπτυσμένης, χρειάζεται να 
διαπαιδαγωγηθεί το κοινό της και στο μέσον και στην έκφραση. Αλλιώς
χάνει την ισχύ επηρεασμού. 
(Πρόσεξε! Το ίδιο με την θρησκεία! Δηλαδή η τέχνη και η θρησκεία 
συγκεντρώνουν και καθοδηγούν ομάδες, απευθυνόμενες κατά βάση στο
συναίσθημα και με μέσα διαφορετικά από αυτά της εξουσίας! Άρα η 
εξουσία έχει ανάγκη να τις βάλει στο χέρι, ώστε να μην μπορούν να 
σταθούν εμπόδιο στα σχέδια της!). 
Η ζωγραφική, (μαζί η γλυπτική η φωτογραφία, η ολογραφία, και γενικά 
οι εικαστικές τέχνες), η αρχιτεκτονική (μαζί κάθε τέχνη που έχει να 
κάνει με αυτό που λέγεται design), η μουσική (μαζί το τραγούδι, 
διάφοροι ρυθμοί, ψαλμοί), το θέατρο (μαζί ο κινηματογράφος, η 
παντομίμα, η τηλεόραση, αλλά ακόμη και η διαφήμιση), παράγονταν 
πάντα με τις ευλογίες της εξουσίας, με την χρηματοδότηση της, 
αποσπώντας χαρισματικά άτομα από την μεγάλη μάζα, και 
αναγκάζοντας τα να παράγουν με τους όρους της, και προς όφελος της.
Σήμερα αυτό που φαίνεται είναι:
Η Τέχνη ξέχασε ότι είναι παιδί του Λόγου
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Ξέχασε την κοινωνική αποστολή της, που είναι να καταδείξει στο 
ευρύτερο δυνατόν κοινό, τις άλλες δύο πνευματικές δυνατότητες του 
ανθρώπου: λογική και συνείδηση.
Απέβαλε τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους από την 
παρουσία της.
Ξέχασε ότι η θέση της είναι κοντά και μέσα στην μεγάλη ομάδα, που 
την γέννησε, την έθρεψε, την άνδρωσε, και έλπιζε ότι θα επέστρεφε για 
να της δείξει πώς ν’ αναπτύξει σαν ομάδα, συναίσθημα – λογική – 
συνείδηση. 
Δύσκολο να βρει τρόπο, να σπάσει τα δεσμά της εξουσίας!
Γελάστηκε! Οι καλλιτέχνες (όχι όλοι!!) γυροφέρνουν στην αυλή της 
εξουσίας, (και στα κανάλια της TV, παριστάνοντας τον μαϊντανό στη 
σαλάτα των πολιτικών και των δημοσιογράφων), μαζεύοντας τις 
πεντάρες που τους ρίχνουν οι «ηγέτες» και με το ένα μάτι ατενίζουν 
τους λίγους που ανάμεσα τους κατάφεραν να αναρριχηθούν στη 
«κορυφή», ενώ με το άλλο ως άλλοι νάρκισσοι καθρεφτίζονται στα 
κανάλια της τηλεόρασης γλείφοντας καναλάρχες και ότι άλλο νομίζουν 
ότι θα ωφελήσει την «καριέρα» τους. Έτσι, όμως, φαντάζουν (και είναι)
παλιάτσοι κακιάς ώρας. Η τέχνη έχει σαν στόχο ν’ ανεβάζει την ψυχική 
διάθεση και μέσα απ’ το ανέβασμα αυτό, να βρει ευκαιρία να 
νουθετήσει, να παρακινήσει, τον εργάτη, τον αγρότη, τον επιστήμονα, 
τον δημόσιο λειτουργό, το παιδί, τον ώριμο, τον γέροντα, τον άνδρα, 
την γυναίκα, τον ομοφυλόφιλο, τον λευκό, τον έγχρωμο, να βρει τον 
δρόμο για τον Λόγο. 
Δυστυχώς! 
Το θέατρο αναλώνεται σε βωμολοχίες και σεξουαλικά υπονοούμενα. 
Λαϊκό Θέαμα! 
Ενώ τα εισιτήρια των αξιόλογων παραστάσεων, έχουν τιμές 
απαγορευτικές για μικρομεσαία βαλάντια. Η τηλεόραση από κοντά, 
φέρνει μέσα στο σαλόνι κάθε οικογένειας, ότι σκουπίδι θεωρηθεί από 
την εξουσία ότι τραβάει ακροαματικότητα και κατεβάζει το επίπεδο της 
οικογενειακής ζωής, σπέρνοντας συγχρόνως αντιθέσεις μεταξύ 
συζύγων, μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο κινηματογράφος χέρι – χέρι με 
την τηλεόραση έχουν αντικαταστήσει τις ρωμαϊκές αρένες, μόνο που 
αντί για μονομάχους, λιοντάρια και χριστιανούς, έχουμε σούπερ 
αστυνόμους που σκοτώνουν κλέφτες, σούπερ κλέφτες που σκοτώνουν 
αστυνόμους, υπερκατασκόπους γόητες γαμιάδες και killer, γυναίκες που
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ο τύπος τους είναι απλησίαστος για μια εργαζόμενη, σκεπτόμενη, που 
έχει να μεγαλώσει και να φροντίσει ένα, δύο παιδιά. Αυτά είναι τα 
πρότυπα (βίας - υποκρισίας) με τα οποία τροφοδοτείται η νεολαία μας 
(κι ας μην το παραδέχεται η εξουσία) με αποτέλεσμα, ούτε ο νέος να 
βλέπει το πρότυπο του γύρω, ούτε η νέα και να γίνονται όλο και πιο 
αδιάφοροι προς αλλήλους.
Η εξουσία μέσα από το θέαμα περνάει τρόπους ζωής που αυτοί που θα 
τους ακολουθήσουν, αναγκάζονται να έχουν σαν συμπεριφορές Βία – 
Υποκρισία – Αδιαφορία. Έτσι κι αλλιώς ο βαθύς λόγος σε ένα μέσο που
εναλλάσσει γρήγορα τις εικόνες, δεν μπορεί να φυτρώσει. Γι αυτό και 
το βιβλίο έχει τόσο παραγκωνισθεί. Ιδανικό όλων σχεδόν, ο ορμητικός 
ερωτικός τύπος που έχει πολλά λεφτά, που έχει γρήγορο αυτοκίνητο, 
πάμπολλες κατακτήσεις σ’ έναν κόσμο που αν κοροϊδέψεις τους άλλους
είσαι “και ο πρώτος”, αν χρησιμοποιήσεις βία το έκανες γιατί σε 
ανάγκασαν τρομοκράτες, αδιαφορώντας για το αν αυτά έχουν πρακτικό 
αντίκτυπο στον κόσμο. Αδιαφορώντας για τα πραγματικά προβλήματα 
επισιτισμού και υγείας που αντιμετωπίζουν τα δύο τρίτα του πλανήτη 
μας. Με τέτοιους πολίτες δεν προάγεται η Δημοκρατία. 
Από κοντά τα ΜΜΕ εστιάζουν σε θέματα  τοπικής εμβέλειας ενώ σε 
έναν κόσμο που περιβάλλεται από δορυφόρους θα ήταν εύκολο και 
προσιτό να δεις ειδήσεις από Αφρική, Βραζιλία, Αυστραλία. Η αίσθηση 
της παγκοσμιότητας είναι κατά της παγκοσμιοποίησης. Η διηπειρωτική 
συνεννόηση με συνανθρώπους απαγορεύεται αν δεν γίνεται μέσα από 
κανάλια εξουσίας.  
Αναφορικά με την μουσική: Εδώ και 30 χρόνια περίπου, προωθείται 
κυρίως από τις δισκογραφικές εταιρείες το είδος της μουσικής που 
κυριαρχείται από ρυθμό, και οι απαιτήσεις ακρόασης είναι των πάρα 
πολλών ντεσιμπέλ. Βέβαια ακόμη και αυτό το είδος έχει δώσει μερικά 
εξαιρετικά είδη μουσικής. Η ομορφιά είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο. 
Σε μεγάλη κλίμακα όμως το είδος αυτό της μουσικής κάνει 
απαγορευτική την επικοινωνία μεταξύ των ακροατών της. Τους εθίζει 
στην υψηλή ένταση ακρόασης στην μαζική εκτόνωση σε συναυλίες και 
μετατρέπει την μουσική σε θέαμα ανάλογο των ποδοσφαιρικών 
αναμετρήσεων. Κάποιοι πιο γνώστες της πραγματικότητας ισχυρίζονται
ότι μέσα από το πανδαιμόνιο των ήχων της μουσικής αυτής 
εκπέμπονται ήχοι πέρα από το όριο ακουστικής συνειδητότητας του 
ανθρώπου (υπέρηχοι) που έχουν όμως την δυνατότητα ψυχολογικού 
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επηρεασμού του. Επιστημονική αποβλάκωση!
Η TV.
Η εικόνα της, είναι υπόσχεση με την σαφή πρόθεση να μείνει 
ανεκπλήρωτη.
Προκαλεί την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή του ανθρωπίνου 
πνεύματος. Μικροί και μεγάλοι καρφωμένοι μπροστά στο γυαλί της 
τηλεόρασης, σκοτώνουν κυριολεκτικά τον χρόνο τους, 
αποκοινωνικοποιούνται, γίνονται καταναλωτές βρόμικων 
τηλεσκουπιδιών και φορείς μιας κοινωνικής συμπεριφοράς που δεν έχει 
πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αν οι έμποροι της ηρωίνης κάνουν 
κακό, οι έμποροι της τηλεόρασης κάνουν πολλαπλάσιο, αφού η TV, σαν
σκληρό ναρκωτικό, και εθισμό προκαλεί και εξάρτηση και σκοτώνει 
πνευματικά τους φανατικούς τηλεθεατές. 
Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι στο ότι μπαίνει ανάμεσα στα μέλη της 
οικογένειας. Τα αποξενώνει μεταξύ τους, αφού η συζήτηση περιορίζεται
πλέον σε μονόλεκτα. Ύστερα μπαίνει μέσα στο άτομο. Το 
αποστασιοποιεί από την λογική σκέψη. Η ευκολία παροχής 
πληροφοριών, η ποικιλία της εικόνας, η ψεύτικη κάλυψη 
συναισθηματικών αναγκών μέσα από ταινίες και διάφορες εκπομπές 
που στόχο έχουν να εκμαυλίσουν τη ηθική, να τονώσουν το υπερεγώ 
που δεν στηρίζεται σε πραγματική γνώση και ικανότητα. Ορδές από 
«δημοσιογράφους», «ειδικούς», «πολιτικούς», παρελαύνουν από το 
γυαλί της, διδάσκοντας την λεκτική αντιπαράθεση με ανούσια 
επιχειρήματα, το να κάνει κανείς εντύπωση χωρίς να αγγίζει την ουσία. 
Δεν υπάρχει θέμα που η λύση του να μην βρίσκεται στο «περισσότερα 
χρήματα». Άρα τα πάντα είναι θέμα χρημάτων! Ο νέος μη βλέποντας 
κάτι διαφορετικό πείθεται! Και προσπαθεί να τα κερδίσει. Ανάλογα με 
το πόσο ελαστική ηθική διαμορφώνει. Αν είναι ηθικός, θα δουλεύει μια 
ζωή για να τα αποκτήσει. Αν όχι θα ψάξει άλλους τρόπους. Και οι δύο 
θα υμνολογούν σ’ όλη τους τη ζωή το θεό χρήμα! Και όλοι θα κάνουν 
την εξουσία ισχυρότερη και φυσικά τους εαυτούς τους φτωχότερους!
Όχι ότι η TV δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Να προσφέρει 
στην ανύψωση της πνευματικότητας των ανθρώπων. Είναι η εξουσία 
που διείδε την δύναμη της σαν μέσον, και την υπέταξε στους στόχους 
της.
Εναλλακτικό ντους χαράς – λύπης ή εύκολης απόκτησης αγαθών – 
στέρησης τους.
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Είναι μέθοδοι πλύσης εγκεφάλου που μελέτησε για πρώτη φορά ο δρ. 
Παυλώφ και εφάρμοσε με επιτυχία σε σκύλους και πιθήκους. Είναι 
κοινό μυστικό πως από τότε, εφαρμόστηκαν και σε ανθρώπους σε 
διάφορα εργαστήρια ανά τον κόσμο με άγνωστα αποτελέσματα από 
επίσημη πλευρά. Πολλοί όμως είναι αυτοί που λένε ότι ο εκπαιδευμένος
κομάντο, αντέχει απλώς λίγο περισσότερο από τον σκύλο. Βέβαια 
υπάρχουν και οι μέθοδοι μαζικής πλύσης εγκεφάλου, ακόμη και μαζικής
ύπνωσης. 
Η ένδυση, η μόδα, η πολυτελής ζωή 
Ντύνομαι με την τάδε μάρκα! (κι ας πληρώνω πολλαπλάσια της αξίας!)
Αγόρασα αυτό το μοντελάκι από του Ντιορ στο Παρίσι!
Αν μιλάμε για αυτοκίνητο, τότε μιλάμε για Μερσεντές, Μπε Εμ Βε, και 
πάνω. Τα άλλα είναι “κουβαδάκια”.
Μα σπίτι χωρίς πισίνα και τσακούζι, σπίτι είναι;
Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και είναι φυσικό καθήκον της 
υγιούς δημοσιογραφίας να τα ερευνήσει και να τα φέρει στο φως, ώστε 
να σταματήσει η εκμετάλλευση μέσω της διαστροφής της χρήσης της 
δύναμης που λέγεται απόλαυση. Δυστυχώς οι δημοσιογράφοι είναι κατά
κύριο λόγο τα τσιράκια του συστήματος.
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ξεφεύγει από τη ρουτίνα της 
καθημερινότητας. Σαν πολυπράγμον ον, που φτιάχτηκε για να 
επιτελέσει ότι τα άλλα όντα αδυνατούν, έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί 
όλες τις αισθήσεις του και όχι μόνον.
Σ’ ένα κόσμο γεμάτο ιδιοκτησίες και «απαγορεύεται», πρέπει να έχει 
την δυνατότητα να βρίσκει δρόμους κάλυψης της ανάγκης του για 
απόλαυση, ή να αφαιρεθούν οι αιτίες που την προκαλούν, αλλιώς 
μπορεί να υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Αντί γι’ αυτό, τον περιμένει στην 
γωνία η βιομηχανοποιημένη εκκωφαντική μουσική, τα νοθευμένα ποτά,
τα νοθευμένα σκληρά ναρκωτικά, το fast food, το fast sex, και ένα 
σωρό άλλα μέσα που του παρέχουν τη ψευδαίσθηση της απόλαυσης 
μέσω του πάθους, του αφαιμάζουν το πενιχρό του εισόδημα, και του 
βάζουν μύρια εμπόδια, ώστε να μην καταφέρει να βρει ποτέ τον δρόμο 
για την αληθινή απόλαυση μέσω της πνευματικής ανόδου του και της 
δημιουργίας. Τελικά ενώ η απόλαυση θα έπρεπε να είναι το κίνητρο για 
συνέχεια της προσπάθειας, καταντά να γίνεται το κίνητρο της απάθειας 
(αδιαφορίας ) των πολλών. Ιδίως οι νέοι είναι επιρρεπείς στο γέμισμα 
της ζωής με απολαύσεις, που όμως γίνεται η αιτία να χάνουν το τραίνο 
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της γνώσης, και σε ανάλογο βαθμό το τραίνο της κοινωνικής 
οργάνωσης. Φυσικά δεν φταίνε οι ίδιοι, φταίνε οι μεγαλύτεροι που δεν 
τους προστάτευσαν.
Ότι δεν το θέλεις πέτα το!
Πρόκειται για μια τάση που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια σε 
μαζική κλίμακα. Παλιά υπήρχε μόνο στα ανώτατα κλιμάκια αυτών που 
ασκούσαν εξουσία.
Δεν διορθώνουμε τα παπούτσια μας! Είναι πλέον κατασκευασμένα έτσι 
που όταν παλιώσουν τα πετάμε και παίρνουμε καινούρια. Το ίδιο σε 
πάρα πολλά είδη ένδυσης. Γι’ αυτό έχουν εκλείψει ή περιοριστεί πάρα 
πολύ επαγγέλματα όπως του τσαγκάρη, του ράφτη, της μανταρίστρας 
και άλλα. 
Σαν τάση προέκυψε ενδεχομένως όταν η βιομηχανία με την 
υπερπαραγωγή κατέστησε ασύμφορο το διόρθωμα σε σχέση με την 
αντικατάσταση. Και βέβαια πολλαπλασίασε τον κύκλο εργασιών και τα 
κέρδη της. Αποσιωπήθηκε όμως το ότι οι όγκοι των «πεταμένων», αργά
ή γρήγορα θα δημιουργούσαν πρόβλημα! Η παλιά κατανάλωση 
ανακύκλωνε το μεγαλύτερο μέρος των υλικών. Η τάση του πέτα το και 
πάρε καινούριο, συσσώρευσε εκατομμύρια  κυβικά μέτρα σκουπιδιών 
μη ανακυκλώσιμων τα περισσότερα, που βέβαια βαρύνουν το σύνολο 
της κοινωνίας. Το κέρδος λοιπόν του εργοστασιάρχη μεταφράζεται σε 
μεγαλύτερη φορολογία του συνόλου ώστε ν’ απομακρυνθούν τα 
σκουπίδια.
Αυτό όμως είναι η μια πλευρά του κακού!
Η νοοτροπία του «πέτα το», παγιώθηκε και νομιμοποιήθηκε στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων! Αυτό είναι μια άλλη πλευρά του!
Στη χώρα μας λέγεται ότι πραγματοποιούνται περισσότερο από 
τριακόσιες χιλιάδες αμβλώσεις τον χρόνο! Ποιος είπε ότι ο Καιάδας 
έκλεισε; Ζει και βασιλεύει!
Είναι κοινό μυστικό ότι όταν τα καράβια γεράσουν, οι εφοπλιστές τα 
«φουντάρουν» για να εισπράξουν την ασφάλεια και μ’ αυτήν ν’ 
αγοράσουν καινούρια. Πολλές φορές αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες 
ζωές που χάνονται μαζί!  
Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος που τιμωρεί τον πλοιοκτήτη αν στο 
καράβι του βρεθεί λαθρεπιβάτης, συνήθως αφρικανοί ή ασιάτες που 
θέλουν να μπουν στην Ευρώπη ή την Αμερική σαν λαθρομετανάστες 
γιατί στην χώρα τους λιμοκτονούν! Έτσι οι πλοιοκτήτες διέταξαν τους 
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καπετάνιους, όταν ανακαλύπτουν λαθρομετανάστη, να του δένουν κάτι 
βαρύ στα πόδια και να τον πετούν στην θάλασσα!
Το ίδιο κάνουν στα πλοία που σε διεθνή ύδατα για να μην πληρώνουν 
φόρους και εισφορές, έχουν εγκαταστήσει κάποιοι βιομηχανίες! Όταν οι
ανασφάλιστοι εργάτες τους που δουλεύουν εκεί για ένα κομμάτι ψωμί 
χωρίς ελπίδα, χωρίς όνειρα, αρρωστήσουν, έχουν την τύχη των 
λαθρομεταναστών!
Και βέβαια όλοι μας έχουμε πετάξει την συνείδησή μας σαν κάτι 
άχρηστο, αφού αρνούμαστε να αντιληφθούμε ότι η υπερκατανάλωση 
και η αδιαφορία μας είναι υπεύθυνες για τα δεινά ενός και πλέον 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων που δεν έχουν νερό, τρόφιμα, στοιχειώδη 
κάλυψη αναγκών υγείας. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας τους έχουμε 
πετάξει! Τους έχουμε ήδη θάψει!

Το καλό και το κακό δεν υφίστανται. 
Το κακό είναι μια εφεύρεση αυτών που αρνούνται ν’ αναλάβουν 
ευθύνες. Να λειτουργήσουν με συναίσθημα, λογική και συνείδηση. Το 
λάθος υφίσταται και μπορεί να διορθωθεί με την αναγνώριση του και 
ανάληψη της ευθύνης με λογική και συνείδηση. Κακό μπορεί να 
ειπωθεί με ασφάλεια ότι είναι, η μη αναγνώριση των λαθών, η μη 
ανάληψη της ευθύνης από τους γεννήτορες των λαθών, η δημιουργία 
κοινωνικών χώρων όπου το λάθος αναγορεύεται σε κανόνα, η απάτη σε 
τρόπο ζωής, η ψευδαίσθηση σε “φιλοσοφία”.
Το καλό είναι να γεννάς την νόηση μέσα σου, να μεταδίδεις τον 
στοχασμό στα παιδιά σου και στον πλησίον. Και να προσπαθείς να 
μετέχεις στην δημιουργία “κοινής συνείδησης”. Αυτήν να κάνεις και 
οδηγό σου.
 
Το παιχνίδι
  Είναι κάθε χρονοτριβή, που έχει σαν βασικό στόχο την απόλαυση – 
εκτόνωση ή την προσμονή απόλαυσης - εκτόνωσης.

Κάθε ένας από τους τομείς (επιβίωσης – ασφάλειας – ανάπαυσης – 
αναπαραγωγής) των ανθρώπινων αναγκών, μπορεί να γίνει και σαν 
παιχνίδι. 

Κανένας από τους παραπάνω τομείς δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά 
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παιχνίδι. Ούτε καν αυτός του παιχνιδιού, αφού η πρόνοια και επίβλεψη 
των παιδιών όταν παίζουν, είναι στοιχείο που τα προφυλάσσει από 
κινδύνους και ατυχήματα. Αν από το παιχνίδι αφαιρεθούν η απόλαυση 
και η εκτόνωση, παύει να είναι παιχνίδι.

  Όσο απαραίτητο είναι το παιχνίδι στα παιδιά, τόσο υπάρχει ανάγκη 
προϊούσης της ηλικίας, το παιχνίδι να καταλαμβάνει όλο και μικρότερο 
μέρος της χρονοτριβής των ανθρώπων. 
Δυστυχώς η διαπίστωση ότι οι 'Έλληνες μαθητές είναι οι σκληρότερα 
εργαζόμενοι, δεν συνηγορεί υπέρ του ότι γίνεται σωστή διαχείριση του 
χρόνου, μικρών – μεγαλύτερων.
 
 Απόλαυση μπορούμε να πούμε είναι οτιδήποτε σχετίζεται με την 
κάλυψη ή υπερκάλυψη αναγκών, ορμών ή έξεων (επί παραδείγματι: 
παιχνίδι, γαστριμαργία, ερωτισμός, μέθη και άλλα). 
Αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με κάλυψη ή υπερκάλυψη εντυπώσεων 
συνείδησης, που στο περιορισμένο συνειδησιακό πεδίο που δρα ο νους 
μετέχοντας στο παιχνίδι, του δίνουν την αίσθηση της πληρότητας, της 
απόλαυσης, της εκτόνωσης (επί παραδείγματι: εκδίκηση, αποδοχή από 
την ομάδα, νίκη, θρίαμβος, εξουσία και άλλα).

  Αυτός που παίζει, περιορίζει αναγκαστικά τον νοητικό του χώρο για να
εισπράξει το μέγιστο της απόλαυσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
αδιαφορεί για μεγάλο ή για το μεγαλύτερο κομμάτι του υπόλοιπου 
κόσμου, της υπόλοιπης ανθρωποομάδας. 
Η αδιαφορία εδώ δεν είναι κατακριτέα, στο βαθμό που πρόκειται για 
μικρά παιδιά ή για μεγαλύτερους, που έχουν συνείδηση ότι το παιχνίδι 
θα τελειώσει και θα επανέλθουν σε κατάσταση πλήρους συνείδησης. 
Άλλωστε κάτι παρόμοιο κάνουμε και στον ύπνο.

  Το παιχνίδι χωρίς όρους αφορά κυρίως νέους. 
«Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά 
καλύπτουν όλες τις αναπτυξιακές τους ανάγκες» (Μaxim, 1989).
«Το παιχνίδι είναι αυτή η συναρπαστική δραστηριότητα στην οποία 
συμμετέχουν υγιή παιδιά με ενθουσιασμό και ανεμελιά» (Scales et al., 
1991).
«Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα, κατευθυνόμενη από το παιδί το 
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«νόημα» της οποίας έχει σημασία για το ίδιο και όχι η κατάληξη της» 
(Kostelnik, Soderman,  1993).
«Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την 
πράξη» (Feeney, Christensen,  1996).
O Meckley (2002), συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις 
επαναπροσδιόρισε τον ορισμό του παιχνιδιού ως μιας δραστηριότητας η
οποία θα πρέπει να εμπεριέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) να είναι
ελεύθερη επιλογή των παιδιών, β) να κατευθύνεται από εσωτερικά 
κίνητρα, γ) να παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση, δ) να εμπλέκει 
ενεργά τους παίκτες, ε) να είναι αυτοκατευθυνόμενο, στ) να έχει νόημα 
για το παιδί.

Όταν παίζουν μεγαλύτεροι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Τότε 
οργανώνεται και διεξάγεται με κοινό στόχο την κοινή απόλαυση - 
εκτόνωση και βέβαια όλοι οι μετέχοντες έχουν σαφή αντίληψη ότι 
παίζουν. 
Όταν κάποιο ή κάποια από τα μέλη δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται 
για παιχνίδι, τότε ή το παιχνίδι γρήγορα θα χαλάσει ή κάποιοι θα 
χάσουν την απόλαυση. 
Μπορεί όμως και να στηθεί παιχνίδι όπου κάποιοι δεν παίζουν αλλά 
προσποιούνται ότι παίζουν με στόχο την εκμετάλλευση. Τότε ο έχων 
την αίσθηση ότι όλοι απολαμβάνουν θα βρεθεί στην άσχημη θέση του 
κορόιδου!

Λόγος, είπαμε, είναι ο κοινωνικός χώρος που περιορίζει στο ελάχιστο 
δυνατό τις συμπεριφορές: Βία – Υποκρισία – Αδιαφορία, και δίνει 
έμφαση στην όσο μεγαλύτερη αλλά και αρμονικότερη ανάπτυξη των 
πνευματικών δυνατοτήτων – ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτές βέβαια 
είναι το συναίσθημα, η λογική και η συνείδηση.
Το παιχνίδι μπορεί να συνεισφέρει σαν παιδαγωγικό μέσο και στους 
τρεις τομείς της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου.
Όταν όμως γίνεται συνήθεια – έξη – ψευδοανάγκη και ξεπερνάει τα 
όρια της παιδικής ηλικίας τότε αποστερεί από τα άτομα που παίζουν, 
κυρίως την συνείδηση.

Παράδειγμα το ποδόσφαιρο
το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με πολλούς 
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συμμετέχοντες και όταν το παίζουν παιδιά χαίρεσαι να τα βλέπεις.
Προσφέρει στην άθληση του σώματος, στην όξυνση της δράσης – 
αντίδρασης, στην εκμάθηση ομαδικής δράσης και συνεργασίας, και τα 
παιδιά όταν παίζουν αυτό το παιχνίδι χαίρονται με όλη τους την καρδιά!
Τι γίνεται όταν περνάει στα χέρια των μεγάλων;
Εκεί ο αντίπαλος γίνεται πραγματικά αντίπαλος. Πρέπει να 
κατατροπωθεί! Δεν έχει σημασία πόσο καλά παίζει, είναι αντίπαλος. Αν 
δεν μπορούμε να τον νικήσουμε στο γήπεδο θα τον παραφυλάξουμε 
εκτός γηπέδου και θα τον δείρουμε. Γιατί; Έτσι! Αυτό δεν κάνουν οι 
χούλιγκανς;
Η έξη του ποδοσφαίρου αφαιρεί τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο των 
ενήλικων σαν ρουφήχτρα. Έχω γνωστούς που βλέπουν καθημερινά 
τουλάχιστον ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και την Τετάρτη και την Κυριακή
είναι απαραιτήτως στο γήπεδο. Από δύο ώρες κάθε αγώνας, βάλε και τα
πήγαινε έλα, λογαριάστε πόσος χρόνος πετιέται. 
-Μα το απολαμβάνω σου λένε! 
Και ποιος σου είπε ότι δεν το απολαμβάνει ο τζογαδόρος ή ο 
ναρκομανής; 
-Μα ο αθλητισμός περιορίζει τα ναρκωτικά σου λένε! 
Μα το ποδόσφαιρο που σου έγινε μανία, δεν είναι το ίδιο του ένα 
ισχυρό ναρκωτικό; 
Από κοντά και οι συζητήσεις στο καφενείο: Ώρες ατελείωτες 
αντεγκλήσεων για την μπάλα, τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, και 
όλα τα συναφή. Αν τους πεις “ρε παιδιά να μιλήσουμε και για κάτι 
άλλο;” θα σε κοιτάξουν σαν να είσαι τρελός.
  
Και πάμε στο ποδόσφαιρο με χρήμα (το επαγγελματικό με ομάδες 
ανώνυμες εταιρείες).
Εδώ γίνεται χαμός.
Εκατομμύρια για τις μεταγραφές εκατομμύρια για τις μετακινήσεις των 
ποδοσφαιριστών, για προπονητές, για την προετοιμασία των 
ποδοσφαιριστών. Και βέβαια, εκατομμύρια οι εισπράξεις. 
Οι οπαδοί λειτουργούν σαν παραθρησκευτικές σέχτες.
Οι ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ομάδων που έχουν το χρήμα να τις 
αποχτήσουν, με τον τρόπο αυτό αποχτούν και λαϊκό έρεισμα και 
εισβάλλουν ακάθεκτοι στην πολιτική σκηνή. Αγοράζουν κι ένα 
ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση και τότε: Ανεβάζουν και κατεβάζουν 
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κυβερνήσεις!
Στους οπαδούς τους λένε μην ασχολείσαι με την πολιτική είναι 
βρώμικη. Θα λερωθείς. Άσε εμένα να λερωθώ για σένα. Άσε εμένα να 
αποφασίζω τις ώρες της δουλειάς σου, τον μισθό σου, το πόσο θα φας, 
το αν θα έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου. Εσύ κοίτα ποδόσφαιρο!
Θυμάμαι όταν ήρθε ο Παπανδρέου το 2011 στην ΔΕΘ μετά το πρώτο 
μνημόνιο, είχαν διοργανωθεί πάμπολλες πορείες διαμαρτυρίας και 
ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους είχαμε και τη διαμαρτυρία οπαδών 
ποδοσφαιρικής ομάδας που επρόκειτο να υποβιβαστεί. Στημένο; Ποιος 
ξέρει!

Το χρήμα που διαφημίζεται ότι υπάρχει στο ποδόσφαιρο γίνεται 
κίνητρο ώστε οι γονείς να ωθούν τα παιδιά τους σ' αυτό.
Τα πηγαίνουν από πολύ μικρά σε συλλόγους, όχι για να παίξουν αλλά 
για να πραγματοποιήσουν το δικό τους όραμα. Μεγάλος 
ποδοσφαιριστής, πολλά λεφτά! Έ! κάτι θα περισσέψει και για τον 
πατέρα που σε προέτρεψε σ' αυτήν την “φανταστική” καριέρα.
Κάθονται έξω από το γήπεδο παρακολουθώντας τις προπονήσεις και 
αλίμονο στον προπονητή που αδικήσει τον κανακάρη τους. Ακούει τα 
εξ' αμάξης.
Αλλά ούτε και το παιδί γλυτώνει αν χάσει καμιά πάσα, καμιά κεφαλιά. 
Ότι βρισιά του έρχεται την ρίχνει στο παιδί του. Έχω δει προσωπικά 
μετά από τέτοιο βρισίδι, δεκάχρονο παιδί, να σταματάει το παιχνίδι και 
να βάζει τα κλάματα, που απογοήτευσε τον μπαμπά, κι αυτός να 
συνεχίζει ακάθεκτος.

Η προσκόλληση σε συγκεκριμένο παιχνίδι, αφαιρεί από τους μετέχοντες
(παίχτες και θεατές) την ικανότητα της συνείδησης.
Και άνθρωπος χωρίς συνείδηση, γίνεται έρμαιο ποικίλων 
ευκαιριατζήδων που πάντα αποζητούν το εύκολο θύμα. Μεγάλος 
συνένοχος η κοινωνική αδιαφορία!
Την απώλεια της συνείδησης των “παιχτών” την έχει καταλάβει από 
πολύ νωρίς η εξουσία. 
Και τροφοδοτεί τον κοινωνικό χώρο με ότι παιχνίδια μπορείς να 
φανταστείς ώστε να αποσπά την προσοχή τους από τα σημαντικά και να
τους έχει υποχείρια και σκλάβους.
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Αναφέρθηκα εκτενώς στο ποδόσφαιρο που είναι ένα κλασικό 
παράδειγμα, αλλά το ίδιο αναλογικά συμβαίνει και με όλα τα 
αθλήματα: Μπάσκετ, φούτμπολ, κρίκετ, βόλεϊ, πολεμικές τέχνες, και 
πολλά άλλα.
Από κοντά και άλλα παιχνίδια προορισμένα να γκρεμίσουν την 
ανθρώπινη συνείδηση, πολλές φορές από την τρυφερή ηλικία. 
Καθ' ένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει θέμα εκπομπών με δεκάδες 
ώρες ακρόασης. Όπως:
Τζόγος
Παραισθησιογόνες ουσίες, αναβολικά.
Η ένδυση, η μόδα, η πολυτελής ζωή.
Ο σεξισμός και πορνογραφία (Πορνογραφικοί Ιστότοποι: 4.2 
εκατομμύρια (12% των συνολικών ιστότοπων) Πορνογραφικές 
Ιστοσελίδες: 420 εκατομμύρια
Καθημερινές πορνογραφικές αναζητήσεις μέσω μηχανών αναζήτησης: 68
εκατομμύρια (25% των συνολικών αναζητήσεων)
Διαδικτυακοί χρήστες που βλέπουν πορνό: 42.7%
Παγκόσμιοι επισκέπτες σε πορνογραφικούς ιστότοπους: 72 εκατομμύρια 
μηνιαίως
Η οδήγηση.
Τα παιχνίδια στον υπολογιστή αλλά και το ίντερνετ
Το θέαμα γενικά, με αρχικαταστροφέα συνειδήσεων την τηλεόραση.
Η εξουσία: Δηλαδή κάθε κοινωνικός χώρος που με εργαλεία την βία – 
την υποκρισία – την απάτη – την αδιαφορία, στήνει ιεραρχίες 
ανθρωποκατασκευών όπου στην κορυφή κατοικούν αφέντες, στην βάση
σκλάβοι, και προσπορίζεται τον λόγο με κίνητρα τον πλούτο και την 
θέση ισχύος για να τον χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο καθυπόταξης.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα παιχνίδια αυτών που διαφεντεύουν με το 
χρήμα. Αλλά θέλει προσοχή και συνειδητοποίηση για να τα διακρίνεις. 
Μίλησες για το χρέος; πάρε κάπιταλ κοντρόλ και σκάσε. 
Μίλησες για την αδικία των παράγωγων τραπεζικών προϊόντων; πάρε 
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και σκάσε. 
Μίλησες για την απάτη του εκδοτικού δικαιώματος; πάρε μείωση 
μισθών και συντάξεων και σκάσε. Ζήτησες μερίδιο από το πετρέλαιο 
και τα ορυκτά της χώρας σου; πάρε μια εμφύλια αναταραχή. Όπως ο 
ταχυδακτυλουργός στρέφει την προσοχή σου κάπου αλλού, έτσι κι 
αυτοί.
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Συνείδηση είναι η νοητική δυνατότητα ενός οργανισμού η οποία του 
επιτρέπει, σε προέκταση των αισθήσεών του, να γνωρίζει και να 
κατανοεί τον εαυτό του, το περιβάλλον του, τα συμβαίνοντα γύρω του, 
αλλά και μέσα του, και να έχει κατά το δυνατόν την αίσθηση της 
«θέσης» και της σημασίας του στον κόσμο, καθώς και του αντίκτυπου 
των πράξεών του.
Η απεμπόληση από τους πολλούς της ευθύνης ανάπτυξης 
συνείδησης είναι κάτι που μπορεί να το φροντίσει κάποιος άλλος; 
Και αν ναι ποιος είναι αυτός; Η εξουσία;
Μα η εξουσία σε θέλει χωρίς συνείδηση για να σε εκμεταλλεύεται.
Ο χώρος του λόγου δεν μπορεί να σου επιβάλλει την συνείδηση, γιατί 
τότε θα μετατρεπόταν σε εξουσία.
Άρα τι απομένει;
Η προσωπική σου προσπάθεια, να ανιχνεύεις κάθε λεπτό, κάθε ώρα, 
κάθε μέρα της ζωής σου, τι είναι αυτό που σε κάνει, να είσαι και να 
έχεις, συνειδητά. Και αυτό να ακολουθείς. Ποτέ αυτό που θα σε κάνει 
ασυνείδητο. Και βέβαια θα παίξεις. Αλλά ανάλογα με την ηλικία σου 
και στο μέτρο που αυτό δεν γίνεται σε βλάβη του εαυτού σου, της 
οικογένειας σου και του κοινωνικού συνόλου.

Ποιοι και μέχρι ποια ηλικία μπορούν να παίζουν;
Τι νομίζετε ότι κάνουν καθημερινά στα χρηματιστήρια όλου του 
κόσμου;
Παίζουν!
Με τι παίζουν;
Με δισεκατομμύρια!
Έχουν συνείδηση ότι το παιχνίδι τους αυτό είναι ευθέως υπεύθυνο για 
την απώλεια χιλιάδων ίσως εκατομμυρίων θέσεων εργασίας; Την 
απώλεια ενδεχομένως της ζωής πολλών;
Κάποιοι έχουν. Οι περισσότεροι έχουν εμπρός τους μόνο την εικόνα 
των χρημάτων που ονειρεύονται να μπουν στον λογαριασμό τους.
Τι ηλικίας νομίζετε ότι είναι;
Προφανώς έχουν ξεπεράσει κατά δεκάδες χρόνια την παιδική ηλικία.
Είναι κοινό μυστικό ότι οι χρηματιστές είναι οι καλύτεροι πελάτες των 
εμπόρων κοκαΐνης. Και των μεγαλοδικηγόρων. Και των 
“καταστημάτων εκλεπτυσμένης ερωτικής απόλαυσης”. Φυσικά όλα 

77



αυτά πρέπει να μπορούν να τα πληρώνουν!
Λέτε ότι μπορεί να σταματήσουν από μόνοι το απάνθρωπο παιχνίδι 
τους;
Εγώ λέω ΟΧΙ!
Στην κοινωνία εξουσίας που τους φτιάξαμε και τους μεγαλώσαμε, όπου 
η βία είναι δύναμη, η απάτη εξυπνάδα, η αδιαφορία για το κοινωνικό 
σύνολο μαγκιά, ο εγωισμός, η φιλαυτία, το σταριλίκι, όνειρα της 
παιδικής ηλικίας, είναι αδύνατο να υπάρξει μεταστροφή από λίγους.
Είναι ανάγκη εμείς οι πολλοί, να σκεφθούμε: Πρωτίστως με 
συναίσθημα για τους πεινασμένους, τους ασθενούντες, τους 
κατατρεγμένους. Ύστερα με λογική, ότι η πορεία αυτή είναι αδιέξοδη 
και επιτέλους ένα χρέος πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας 
όλης της Γης είναι μετά βεβαιότητας απάτη. Και τέλος με συνείδηση ότι
ο εθισμένος χωρίς βοήθεια δεν μπορεί να απεξαρτηθεί.
Είναι ανάγκη να αποκαθηλώσουμε τον θεό χρήμα και να στραφούμε 
στην δύναμη της ανθρώπινης πνευματικότητας όσο και της 
αλληλεγγύης. Τότε με επιμονή και υπομονή, θα στρίψουμε το τιμόνι της
κοινωνίας χωρίς μεγάλους κλυδωνισμούς. Αλλιώς η συνταγή της 
εξουσίας είναι γνωστή. Καταστροφή μεγάλου μέρους του ανθρώπινου 
κεφαλαίου με πόλεμο και επανεκκίνηση με όρους εξουσίας.

Ποια τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια;
Η φύση μας χάρισε, τα δύο πιο συναρπαστικά παιχνίδια. Είναι ο έρωτας
και ο πόλεμος. 
Αυτά τα δυο παιχνίδια τα παίζει ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια τώρα. 
Πόσα ποιήματα πόσα τραγούδια πόσες διηγήσεις πόσα θεατρικά όλη η 
ανθρώπινη τέχνη σχεδόν εξυμνεί το ένα, το άλλο ή και τα δυο μαζί.
Και τα δυο στην απλή αγνή και άδολη μορφή τους έχουν κατάληξη την 
όλο και καλύτερη συνειδητοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται σ' 
αυτά.
Στον έρωτα μετά το παιχνίδι έρχεται η τεκνοποίηση να σου θυμίσει ότι 
τώρα έχεις ευθύνες. Μέσα από την οικογένεια θα γνωρίσεις το έτερον, 
τον εαυτό, τα παιδιά που είναι η συνέχεια σου.
Στον πόλεμο ο πόνος και ο θρήνος που τον συνοδεύουν έρχονται να σου
θυμίσουν ότι ο μόνος ανθρώπινος πόλεμος, πρέπει να γίνεται ενάντια 
στην άγνοια, στο ψέμα, στην απάτη, στην αδιαφορία συμμετοχής, σε 
κάθε μορφή εξουσίας που θα προσπαθήσει να υποδουλώσει το 
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ανθρώπινο πνεύμα. 
Η εξουσία όμως εδώ και χιλιάδες χρόνια πρόσεξε την επιρροή που 
ασκούν στην ανθρώπινη προσωπικότητα αυτά τα δυο παιχνίδια και τα 
έβαλε στη δούλεψη της.
Ποιος θυμάται σήμερα τον έρωτα του Δάφνι και της Χλόης; Ποιος 
αναφέρεται σε έρωτες σαν του  Ρωμαίου και της Ιουλιέτας;
Σήμερα επικρατεί το πορνό. Κοιτάξτε πόσο διαχέεται γύρω, μέσα από 
κάθε έντυπο, μέσα από κάθε μέσο. 
Η εξουσία μετέτρεψε το παιχνίδι έρωτας σε βιομηχανία. Χιλιάδες 
εκτρώσεις, τα φάρμακα τύπου βιάγκρα έχουν γίνει πονοκέφαλος των 
χημικών που τα βρίσκουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες στους χώρους 
στάθμευσης των βιολογικών λυμάτων, και αδυνατούν να τα 
διασπάσουν. Ο άνθρωπος που ακολουθεί τη συνταγή του έρωτα όπως 
παρουσιάζεται και ακολουθείται από την μεγάλη πλειοψηφία, εθίζεται 
στην ατελή αυτή μορφή του παιχνιδιού, συνεχίζει να παίζει μέχρι τα 
γεράματα με την βοήθεια των φαρμάκων που του παρέχονται σε 
αφθονία και πεθαίνει λόγω αυτών χωρίς ποτέ να αγγίξει το εύρος και το
βάθος του έρωτα.
Φυσικά το ίδιο έγινε και με τον πόλεμο. Πόλεμος με τόξα και ξίφη, 
πόλεμος με πυρίτιδα, χημικός πόλεμος, ατομικός πόλεμος, 
ηλεκτρονικός πόλεμος, θερμοπυρηνικός πόλεμος, οικονομικός πόλεμος 
ή επί το ευγενικότερο “ανταγωνισμός των αγορών”, ψυχολογικός 
πόλεμος.
Ο πολεμιστής σκοτώνει από απόσταση και τις περισσότερες φορές την 
ώρα που το κάνει δεν ξέρει, δεν έχει συνείδηση, ότι σκοτώνει. Κυρίως 
όμως δεν ξέρει για χάρη τίνος σκοτώνει. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει: 
“Εγώ την δουλειά μου κάνω!”    
Τελικά, στην κοινωνία εξουσίας, ο έρωτας είναι ο τροφοδότης του 
πολέμου! Γυναίκες ακούτε;

Ποιες άλλες δραστηριότητες οδηγούν σε απώλεια συνείδησης; 
Πολλές, αλλά ίσως η πιο βλαβερή, είναι η συνεχής και μονότονη 
εργασία. 
Ναι, η πολυδιαφημισμένη εργασία δεν φέρνει τα αποτελέσματα για τα 
οποία διαφημίζεται. Είδατε πλούσιο από εργασία; Σκεφτείτε: Με 1500 
ευρώ μισθό, επί σαράντα χρόνια, θα εισπράξετε συνολικά 720000 ευρώ.
Τι θα τρώτε τι θα ξοδεύετε τι θα περισσεύει; Άρα συνειδητοποιείτε ότι ο
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πλούτος των εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων είναι αποτέλεσμα 
απάτης, κλοπής, αλλά κυρίως εκμετάλλευσης ανθρώπων από 
ανθρώπους;
Συνειδητοποιείτε αυτό που είχαν συνειδητοποιήσει παλιότερα οι 
εργαζόμενοι όταν ζήτησαν και επέβαλαν την καθιέρωση της οχτάωρης 
εργασίας; 
Συνειδητοποιείτε γιατί στην Σουηδία ήδη καθιέρωσαν την εξάωρη;
Ο σκλάβος που αποδέχεται την σκλαβιά του ποτέ δεν είχε, και ποτέ δεν 
πρόκειται να αποχτήσει συνείδηση.
Η λύση; Να συνειδητοποιήσει την κατάσταση του, όπως έκαναν οι 
παππούδες μας το 1821 και να αγωνιστεί για την ελευθερία του.

Υπάρχουν κάποιοι σε παγκόσμιο επίπεδο που να λειτουργούν και με 
συνείδηση, ώστε οι πάρα πολλοί άλλοι να δικαιούνται να παίζουν;
Νομίζω ότι στην εποχή μας έχουν ξεφύγει εντελώς τα πράγματα.
Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για τίποτε. Σε γήινο επίπεδο! 
Σε όλη τη Γη, σε όλες τις κοινωνικές, είτε οικονομικές, είτε 
γεωπολιτικές εκφάνσεις, παίζεται το στημένο από την εξουσία παιχνίδι 
Καουμπόις εναντίον Ινδιάνων. 
Και, είτε είσαι Καουμπόι, είτε είσαι Ινδιάνος!
Μόνη λύση, όλοι εμείς να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας 
αναλογεί. Η εξουσία προτιμάει να εξαφανίσει ένα μεγάλο μέρος του 
θορυβώδικου πληθυσμού, που παίζει χωρίς συνείδηση, και να συνεχίσει
το δικό της παιχνίδι. Σε μας εναπόκειται να την εμποδίσουμε. Ή να 
συνεχίσουμε το ασυνείδητο παιχνίδι μας!

Ποιες δραστηριότητες δεν είναι παιχνίδι;
Είναι πολλές οι δραστηριότητες που δεν είναι παιχνίδι. 
Να μια!
Αυτήν την δύσκολη ώρα που η Ελλάδα μας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη
θέση με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό εχθρό, να της αποστραγγίζει 
κάθε ικμάδα, μία μόνο δραστηριότητα είναι αυτή στην οποία πρέπει να 
δώσει όλη την ενεργητικότητα του κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, που 
θεωρεί ότι κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό γνώση της κατάστασης και 
συνειδητοποιεί ότι πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν, έπρεπε 
κιόλας να έχουν γίνει.
Και αυτή η δραστηριότητα δεν είναι άλλη από το ξύπνημα του 

80



Ελληνικού Λαού.
Συνεννοηθείτε με πέντε έξι κολλητούς σας και αφιερώστε ένα βραδάκι 
για να μιλήσετε σοβαρά. Με κλειστή την τηλεόραση και χωρίς μουσική 
υπόκρουση.
Όχι για να διαπιστώσετε ότι με το ψέμα και την απάτη, μας φόρεσαν 
αλυσίδες βαριές.
Αυτό είναι γνωστό.
Για να ανιχνεύσετε τρόπους να σπάσουν οι αλυσίδες.
Αφιερώστε χρόνο και επιμονή στην συζήτηση μη το γυρίσετε στην 
πλάκα και στους εξυπνακισμούς. Στο φαγητό και την οινοποσία!
Αν βρείτε κάποιους τρόπους, φτιάξτε ένα πυρήνα ατόμων ικανών, με 
θέληση να αγωνιστούν για τη διάσωση της πατρίδας μας. Κι ύστερα 
απλώστε τον και βρείτε ανθρώπινο έρεισμα, πραγμάτωσης των τρόπων 
που σκεφτήκατε.
Απλά σκεφτείτε ότι και οι Έλληνες παππούδες μας της Μικρασίας, 
αλλά και οι σύγχρονοι Σύριοι, δεν πίστευαν ότι μπορεί ποτέ να τους 
συμβεί αυτό που τους συνέβη.

Μόνο που καμιά πατρίδα δεν σώζεται αν ο Λαός της απορροφημένος σε
παιχνίδια και ανοησίες, δεν σοβαρεύεται, δεν συνειδητοποιεί και δεν 
αναλαμβάνει την ευθύνη του σαν Λαός. Στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
το άρθρο 120 επιτάσσει.  

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Αναθεωρητική Βουλή 
των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από 
τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό 
και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν 
θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και 
των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί 
η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των 
Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε 
μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
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Αθήνα, 2008

O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

4.     Τομέας στοργής - επαφής.
Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς ανθρώπινης ανάγκης.
Ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση, ίσως και πριν απ' αυτήν, αφορά τη 
διαμόρφωση του ανθρώπου για πολλά χρόνια, σχετίζεται με τη 
διαμόρφωση ομάδων, κοινωνιών, προωθεί ή αναστέλλει τις λειτουργίες 
της Γνώσης και της Κοινωνικής οργάνωσης.
Σημαντικό στοιχείο του σήμερα, είναι το πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις 
ελαχιστοποιήθηκαν σε αντίθεση με τις σχέσεις ατόμων – εξουσίας.
Η εξουσία θέλοντας να επιβάλλει τον δικό της, τον ευνοϊκό γι αυτήν 
“χώρο”, τον χώρο της εκμετάλλευσης και της λεηλασίας της 
ανθρώπινης δυνατότητας, εισέβαλε άλλοτε βίαια, άλλοτε με υποκρισία, 
σε κάθε χώρο προσπάθειας κάλυψης των ανθρώπων σε στοργή και 
επαφή, αδιαφορώντας για τα όντα “ζόμπι” και όντα “φρανκενστάιν” 
που άφηνε πίσω της το άγγιγμα του “μαγικού ραβδιού” της.

Οι νέοι πλέον δεν έχουν χώρο να γνωριστούν πραγματικά, να παίξουν, 
να πειραματιστούν, να χαρούν, να λυπηθούν, να αγαπήσουν, να 
πονέσουν και όλα αυτά να αποτελέσουν γι αυτούς μάθημα και εφόδιο 
για την υπόλοιπη ζωή τους. 
Η κοινωνία του ανταγωνισμού και των έτοιμων λύσεων, τους περιμένει 
από την τρυφερή ηλικία των δύο ετών, όπως θέλουν τα προγράμματα 
της σύγχρονης “παιδαγωγικής”, για να τους εντάξει στην “γραμμή 
παραγωγής” και στην “γραμμή κατανάλωσης”.
Αν θέλαμε να διορθώσουμε την λάθος πορεία μας, θα έπρεπε να 
μιμηθούμε τις οικογένειες των “ελίτ”. Αυτές αφήνουν τα παιδιά τους να
μεγαλώσουν “φυσιολογικά”, χωρίς πιέσεις και καταναγκασμούς. Το 
θέμα είναι ότι από μια ηλικία και μετά τους μαθαίνουν πως ο αφέντης 
είναι αφέντης και ο σκλάβος είναι σκλάβος. 
Οι βιοτικές ανάγκες των οικογενειών των έξω από την “ελίτ” 
πληθυσμών, αναγκάζονται να σπρώχνουν τα παιδιά σε βίαιη 
“αποκατάσταση” υπονοώντας με αυτή τη λέξη την ένταξη στο 

82



οικονομικό παιχνίδι, στον ανταγωνισμό με το συνάνθρωπο, την 
προσπάθεια επικράτησης και ανάδειξης του “εγώ” απέναντι στο 
“εμείς”. 
Έτσι από ένα στραβό ξεκίνημα, ξάφνου αναρωτιόμαστε: “Τι φταίει;”.
Η αδυναμία μας να δώσουμε στα παιδιά, όχι μόνο τα “δικά” μας, 
αληθινή στοργή και επαφή, τα σπρώχνει να την αναζητήσουν σε 
διάφορους χώρους στημένους από την εξουσία με προφανή στόχο την 
διαφθορά τους και την σκλαβοποίηση τους.

Ποια νομίζετε θα είναι η εξέλιξη ενός παιδιού που μεγαλώνει σε 
περιβάλλον περιφρόνησης έως άρνησης κάθε πνευματικής ανέλιξης;
Ποια νομίζετε θα είναι η εξέλιξη ενός παιδιού  που μεγαλώνει σε 
περιβάλλον στο οποίο η επιτυχής χρήση βίας το εξυψώνει και το 
καθιστά άξιο σεβασμού έως θαυμασμού;
Ποια νομίζετε θα είναι η εξέλιξη ενός παιδιού  που μεγαλώνει σε 
περιβάλλον στο οποίο η επιτυχής χρήση υποκρισίας και απάτης το 
εξυψώνει και το καθιστά άξιο σεβασμού έως θαυμασμού;
Ποια νομίζετε θα είναι η εξέλιξη ενός παιδιού  που μεγαλώνει σε 
περιβάλλον στο οποίο η αδιαφορία του καθενός για τον πλησίον, είναι ο
κανόνας, όπως και η αδιαφορία των κρατούντων για τους πολλούς;

Την συνέχεια την αναλαμβάνει η εξουσία μέσω των συστημάτων της 
“εργασίας”, “φορολόγησης”, “ενημέρωσης και πληροφόρησης”, 
ένταξης σε έναν από τους χώρους αποκλειστικής της εκμετάλλευσης. 
Τον νόμιμο, που απασχολεί το μισό περίπου ανθρώπινο πληθυσμό και 
τον παράνομο που απασχολεί τον άλλο μισό! Πάνω από τους δύο 
αυτούς χώρους κυριαρχεί η ίδια, με το κοινό και από τους δύο 
“ζητούμενο”, το χρήμα!
Όταν κάποιος από τους δύο χώρους “κάνει εξυπνάδες” και “βλέπει” 
περισσότερα από όσα επιτρέπεται, στρέφει εναντίον του τον άλλον και 
με τη δική της παρέμβαση αφού τους αφήσει να πονέσουν αρκετά έως 
πολύ, επιστρέφει την κοινωνία της στην “κανονικότητα”.

5.     Τομέας πνευματικής αναζήτησης.
Κατά τους Μ.Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου,
το “Δυτικό Πολιτισμικό Ρεύμα” φτιάχνεται, δίνοντας απαντήσεις στους 
τρεις προαιώνιους φόβους του ανθρώπου:
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1. Του φόβου επιβίωσης (αβεβαιότητα, ανασφάλεια, δυσκολία εύρεσης 
πόρων...)
2. Του φόβου του φυσικού περιβάλλοντος (σεισμοί, θύελλες, 
ανομβρία...)
3. Του μεταφυσικού φόβου (θάνατος...)
με τρόπο που η βάση αναφοράς να είναι η ΥΛΗ και οι ανθρώπινες 
αισθήσεις.
Ο πρώτος φόβος αντιμετωπίστηκε κατ' αρχάς με την Κοινωνική 
Φιλοσοφία. Απ' αυτήν προήλθαν τα Κοινωνικά Συστήματα και στη 
συνέχεια τα Πολιτικά Συστήματα.
Ο δεύτερος φόβος αντιμετωπίστηκε με την προαγωγή της Γνώσης. 
Πρώτα με την Επιστημονική Κοσμοθεωρία η οποία δημιουργεί την 
Επιστήμη και στη συνέχεια την Τεχνολογία.
Ο τρίτος φόβος αντιμετωπίστηκε με την Εσωτερική Φιλοσοφία που 
γέννησε την Θεολογία και αυτή με τη σειρά της τη Θρησκεία.
Όλες οι παραπάνω δομές, ορίστηκαν σαν διοικητικές υπό την ομπρέλα 
της “Κοσμικής Εξουσίας”.

Το παραπάνω οικοδόμημα καταρρέει λόγω των αντιφάσεων του, της 
εμμονής του να επιβάλλεται με τον φόβο και της νέας επιστημονικής 
σκέψης που ανατρέπει:
1. την έως τώρα θεώρηση αναφορικά με την Ύλη (καμπύλωση του 
Χωροχρόνου).
2. την επιστημονική διαπίστωση ότι το σύμπαν έχει την ιδιότητα της 
“ολικότητας” άρα δεν διαχωρίζεται ούτε μερίζεται (τα πάντα είναι Ένα, 
Μία αδιαίρετη ενότητα).
Μία “αναίμακτη” ανατροπή του και ειρηνικό πέρασμα στην “νέα 
εποχή” προϋποθέτει από κάθε άνθρωπο, προσπάθεια “Εσωτερικής 
Προσωπικής Αναμόρφωσης”.

Δείτε την 16 επεισοδίων σειρά της ΕΤ3 “ΕΤΣΙ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ” των  Μ. Δανέζη
και Σ. Θεοδοσίου, αλλά και πάμπολλες διαλέξεις – συζητήσεις του Μ. Δανέζη στο 
διαδίκτυο.

6.    Ο τομέας του προσωπικού χώρου και του προσωπικού χρόνου.
Είναι ίσως ο σημαντικότερος από τους παραπάνω τομείς, μια και όλοι 
οι παραπάνω θα λάβουν (ή δεν θα λάβουν) ικανοποίηση, μέσα σε 
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συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο χρόνο.
Θα μπω κατευθείαν στο θέμα:
Καμία εξουσία δεν μπορεί να σε σκλαβώσει, αν δεν της επιτρέψεις να 
σου λεηλατήσει τον χωροχρόνο σου. 

Στο σχολείο μας μαθαίνουν για τον χωροχρόνο διάφορα. Δεν μας 
μαθαίνουν όμως το πιο σημαντικό. Ότι δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος 
είναι βέβαια μαθηματικά, είναι βέβαια φυσική, αλλά είναι και ιδιότητες 
ζωής. Όχι μόνος της υλικής μας υπόστασης αλλά και της πνευματικής.

Παράδειγμα: Φυλακίζεις σε ένα χώρο δέκα τετραγωνικών ένα παιδί. 
Και το κρατάς εκεί για σαράντα ας πούμε χρόνια. Τι απαιτήσεις μπορείς
να έχεις από αυτόν τον ενήλικα πια, όταν το αποφυλακίσεις;

Είναι δυνατόν να στερηθεί κάποιος τον χώρο του; Είναι δυνατόν να 
στερηθεί τον χρόνο του;
Η προφανής απάντηση είναι: Σαφώς ναι! Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι
το ον της σύλληψης αλλά και της επεξεργασίας της πληροφορίας, ο 
χωροχρόνος του μπορεί να επεκταθεί πολύ περισσότερο από την υλική 
του δυνατότητα. Επί παραδείγματι, σήμερα μιλάμε για μακρινούς 
τόπους που ποτέ δεν πήγαμε, έχουμε δει εικόνες ή βίντεο από κει, ίσως 
έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους που τους κατοικούν μέσω ίντερνετ. 
Ακόμη, η ανθρώπινη ματιά έχει φθάσει σε μακρινά αστέρια, σε 
μακρινούς γαλαξίες! 

Και βέβαια η διεύρυνση του χωροχρόνου κάθε ανθρώπου, αντιστοιχεί 
ευθέως σε διεύρυνση της πνευματικής του ικανότητας και δυνατότητας.
Μιλώντας πάντα για φυσιολογικό και υγιές άτομο.

Είναι εύκολο να φυλακίσεις κάποιον; Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι. 
Θα αντιδράσει! Ενδεχομένως να γίνει ομάδα και με άλλους και να σου 
δημιουργήσει προβλήματα. 
Εκτός αν το κάνει με τη θέληση του εγκλωβίζοντας ο ίδιος τον εαυτό 
του! Δύσκολο λέτε; Κοιτάξτε τους εγκλωβισμένους της τηλεόρασης, 
του ποδοσφαίρου, του τζόγου και τόσους άλλους!..

Είναι εύκολο να πείσεις κάποιον να περιοριστεί σε συγκεκριμένο χώρο 
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και να σου παρέχει μεγάλο μέρος του χρόνου του; Όχι λέτε;
Τότε γιατί ο Πλάτωνας στη “Σπηλιά” του, περιγράφει τους ανθρώπους 
σαν αλυσοδεμένους στο βάθος μιας σκοτεινής σπηλιάς;
Ο διδακτικός αυτός μύθος είναι πολύ γνωστός κι αν δεν τον ξέρεις φίλε 
αναγνώστη, μπορείς εύκολα να τον βρεις και στο ίντερνετ. Μάλιστα 
υπάρχει και σε βίντεο. Απλά πληκτρολόγησε στην αναζήτηση: “Η 
Σπηλιά του Πλάτωνα”.

Αναφέρει λοιπόν ο Πλάτωνας, ότι οι άνθρωποι, ειναι αλυσοδεμένοι και 
περνούν τον χρόνο τους με παιχνίδια και μαντεψιές. Ουσιαστικά μας 
λέει, ότι αυτές είναι οι αλυσίδες τους! Το παιχνίδι και η συνήθεια!

Πολλοί άλλοι μεταγενέστεροι συγγραφείς έπραξαν το ίδιο.
Ο Τζον Στάιμπεκ στο “Τα Σταφύλια της Οργής” του, μας διηγείται πώς 
οι τράπεζες μέσω των χρεών, κλέβουν τον χώρο, τη γη του αγρότη, τον 
μετατρέπουν σε περιπλανώμενο εργάτη και πώς ο κάθε εργοδότης 
προσπαθεί να του αρπάξει τον χρόνο του μέσα από εξοντωτική 
πολύωρη εξευτελιστικά αμειβόμενη εργασία, με τις ευλογίες ενός εξ' 
ίσου άδικου και ληστρικού κράτους.

Ο Τζόρτζ Όργουελ, στο “1984” αλλά και στο “Η Φάρμα των Ζώων”, 
μας υποδεικνύει ότι η εξουσία μπορεί να μας κλέψει και τον χώρο αλλά 
και τον χρόνο, μέσα από τον φόβο που εντέχνως διοχετεύει μέσα μας 
και καλλιεργεί. Μας προειδοποιεί, ότι ακόμη και την συνείδηση μπορεί 
να μας αλλοιώσει! (2+2=5!)

Ο Άλντους Χάξλεϊ στον “Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο” του, 
προειδοποιεί για μια κοινωνία χωρίς την οικογένεια, παιδιά “προϊόντα”, 
που από μικρά εθίζονται σε ναρκωτικά και τους γίνεται πλύση 
εγκεφάλου, σε μια κοινωνία απόλυτου ελέγχου.

Ο Ρέι Μπράντπουρι στο “Φαρενάιτ 451” του, μας μιλά για μια κοινωνία
περιορισμένη όχι μόνο στον χώρο και στον χρόνο, αλλά και στο 
πνεύμα, αφού απαγορεύεται η κατοχή αλλά και η ανάγνωση βιβλίων. Η 
παράβαση δε του κανόνα αυτού σημαίνει θάνατο!

Όλοι οι παραπάνω, υπερέβησαν τον χώρο τους, αλλά και τον χρόνο 
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τους (μια και κανείς τους δεν είναι πια στη ζωή), για να σου 
μεταφέρουν ένα μήνυμα: “Κινδυνεύει ο χωροχρόνος σου και μέσα από 
αυτόν ο Άνθρωπος!”

Ελληνίδα, Έλληνα, πώς ξοδεύουμε εμείς τον χρόνο μας;
Από το: “Ο χρόνος είναι χρήμα”, του καπιταλιστή, που θέλει να βάλει 
τον εργαζόμενο να δουλεύει ατέλειωτες ώρες, με στόχο την παραγωγή 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ανά μονάδα και περισσότερης συνολικά, 
υπεραξίας, για χάρη του ίδιου του καπιταλιστή, αλλά και χάριν της 
αποβλάκωσης του εργαζόμενου, λόγω υπερκατανάλωσης του 
προσωπικού του χρόνου σε εργασία, που στον ίδιο αποφέρει ένα μικρό 
μόνο μέρος κέρδους από το συνολικό...
Έως το: “Ο Πολιτισμός είναι ελεύθερος χρόνος”, του Μίκη 
Θεοδωράκη, που θέλει να δείξει την αλληλεξάρτηση του ελεύθερου 
χρόνου με ότι πιο ανθρώπινο, την επαφή, την τέχνη, την κουλτούρα, 
την επιστήμη, τον πολιτισμό του λόγου και της μουσικής.
Σε ποιο επίπεδο κατατάσσεις την δική σου χρονοτριβή;

Βέβαια και μόνο από το ότι βρήκες τον χρόνο να διαβάσεις τούτες εδώ 
τις γραμμές, σημαίνει ότι δεν είσαι στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
που “σκοτώνουν” κυριολεκτικά των χρόνο τους. Αλλά μη νομίζεις ότι 
το ποτάμι της ανοησίας, που δημιουργεί η αλόγιστη σπατάλη χρόνου 
των πολλών δεν είναι σε θέση να σε παρασύρει. Το αντίθετο! Και λάβε 
υπ' όψιν ότι η εξουσία κάθε άλλο παρά ενοχλείται από την χρονοτριβή 
των πολλών σε ανοησίες. Ίσα ίσα που έχει εφεύρει και πολλούς 
τρόπους ώστε να τονώνει την τάση αυτή και να την μετατρέπει σε 
κέρδος για την ίδια, απώλεια για τους πολλούς. 

Στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα από την οποία ξένα αλλά και 
εγχώρια κέντρα εξουσίας έχουν βάλει στόχο να εξαφανίσουν τους 
Έλληνες, αλλά και το κύριο χαρακτηριστικό τους, τον λόγο, 
είναι αναγκαίο, ώστε να σταματήσει η κατηφόρα, 
αλλά και ικανό, ώστε να υπάρξει αντιστροφή, 
η συνειδητοποίηση του ότι σπαταλάμε τον χρόνο μας. 
Ζούμε υπάρχοντας, χωρίς να απολαμβάνουμε, χωρίς ψυχική ανάταση, 
χωρίς λογική διεπαφή, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι σε λίγο χρόνο θα 
βρεθούμε στη μοίρα των προσφύγων είτε των οικονομικών 
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μεταναστών, ψάχνοντας ένα άλλο τόπο. 
Αλήθεια ποιόν;  

Να σου θυμίσω ότι πριν το 2010, η οκτάωρη εργασία ήταν 
κατοχυρωμένη και η υπερωρία πληρωνόταν;
Έχεις δει ποτέ σου πώς στοιβάζονται τα κοτόπουλα στα πτηνοτροφεία; 
Δες και τις πολυώροφες πολυκατοικίες μας με τα μικρά διαμερίσματα. 
Σε τι διαφέρουν; 
Από πότε και για ποιο λόγο πρέπει κάθε λίγα χιλιόμετρα στην Εθνική 
αλλά και στην Εγνατία να βάζεις το χέρι στην τσέπη για διόδια;
Γιατί το τηλέφωνο σταθερό και κινητό αλλά και το ίντερνετ, κοστίζουν 
τόσο πολύ; Θυμάμαι όταν τα τηλέφωνα ήταν ούτε το ένα δέκατο από τα
σημερινά, πληρώναμε στον περιπτερά μία δραχμή για ένα τηλεφώνημα.
Και κέρδιζε κι αυτός. Η αύξηση των πελατών της τηλεφωνίας θα 
έπρεπε να μειώσει το κόστος, όχι να το αυξήσει τόσο υπέρμετρα. Πού 
υπάρχουν τώρα δημόσια τηλέφωνα; Μήπως ο στόχος είναι να 
εμποδιστεί η διεπαφή των ανθρώπων;
Μήπως η τεχνητή ανάγκη που σου έχουν εμφυτεύσει για το χρήμα τους,
είναι ο πραγματικός ληστής του χώρου και του χρόνου σου; 
Παρατήρησε τους ανθρώπους γύρω, όχι μόνον τους Έλληνες. 
Διαβάζουν; 
Βιβλία με ποιότητα, όχι ανοησίες!; 
Βλέπουν θέατρο; 
Όχι θέατρο κατάντιας, αλλά αληθινό θέατρο!; 
Συζητούν; 
Όχι αερολογούν, αλλά πραγματική συζήτηση με θέμα, στόχους, 
κατάληξη!;    

Σε τελική ανάλυση, δικό σου είναι ότι έχεις την διάθεση να το 
διεκδικήσεις. Δίκαια ή άδικα. Καλόν είναι να διεκδικήσεις το δίκαιο και
το αυτονόητο. 
Τον χώρο σου και την πατρίδα σου. 
Τον χρόνο σου για μια πιο ανθρώπινη ζωή. 
Αν δεν τα διεκδικήσεις, η εξουσία καραδοκεί να σου τα υφαρπάξει!

Τέλος, ένα σοβαρό στοιχείο διαφθοράς της συνείδησης των πολλών 
είναι η αντικατάσταση του ουσιαστικού με το τυπικό. Και μάλιστα η 
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συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωποομάδας σκέφτεται, διαλέγεται και 
ενεργεί, θεωρώντας σαν αναγκαίο το τυπικό, αγνοώντας ή 
υποκρινόμενοι ότι δεν βλέπουν την απομάκρυνση από το ουσιαστικό.
Παράδειγμα: Ο παπάς κάθε πρωί θα πάει στην εκκλησία, θα αρχίσει τον
όρθρο, θα ελέγξει τα καντήλια και τα κεριά, θα πει την προσευχή έστω 
και σε άδεια εκκλησία! Όταν καταφέρει να φτιάξει κάτι καινούργιο 
στην υλική υποδομή του κτίσματος εκκλησία, θεωρεί τον εαυτό του 
“επιτυχημένο”. Έκανε καλά την “δουλειά” του!
Αλλά αυτός είναι ο ρόλος του παπά;
Μια ματιά στον έξω κόσμο τι λέει; Τι σχέση έχει ο βίος των 
“χριστιανών” με την χριστιανική διδασκαλία; Δεν αφορά τον παπά, 
αλλά και την υπόλοιπη ιεραρχία της εκκλησίας αυτό; Γιατί συνεχίζουν 
να λειτουργούν σε μια ακαταλαβίστικη για τους περισσότερους 
γλώσσα; Γιατί τα νοήματα της χριστιανικής διδασκαλίας δεν 
προσγειώνονται στην υπάρχουσα κοινωνία; Πότε θα αποφασίσουν την 
ρήξη με την εξουσία που είναι ο βασικός υπαίτιος της διαφθοράς του 
ανθρωποσυνόλου; 
Και ναι! Ο διαχωρισμός της εκκλησίας από την πολιτεία είναι εφεύρημα
της εξουσίας που εξυπηρετεί αμφότερους, σε βάρος του λαού.
Παράδειγμα: Ο δάσκαλος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, κάθε πρωί θα πάει στο σχολείο του, θα μπει σε μια 
αίθουσα γεμάτη παιδιά και θα κάνει το “καθήκον” του.
Αν τους ρωτήσετε, όλοι κάνουν τη “δουλειά” τους με τον καλύτερο 
τρόπο.
Αλλά ποια είναι η δουλειά του παιδαγωγού ενός δημόσιου σχολείου;
Όταν διορίστηκε ορκίστηκε στο σύνταγμα της Ελλάδας! Πού είναι οι 
Πολίτες; Δεν ευθύνεται ο ίδιος που τα ελληνόπουλα δεν έχουν ιδέα τι 
είναι δημοκρατία; τι είναι εθνική κυριαρχία; τι είναι εθνική παιδεία; τι 
είναι εθνική οικονομία; Έχει σκεφτεί ο ίδιος ποτέ για τα θέματα αυτά; 
Η υπαλληλία τον έχει αποκοιμίσει τόσο ώστε να μην ενδιαφέρεται 
καθόλου για το αν οι μαθητές του αποκομίζουν κάτι από την 
διδασκαλία του;
Αν ενδιαφέρεται, δεν βλέπει ότι η Ελλάδα κατρακυλά στον αφανισμό; 
Δεν βλέπει ότι οι επιστήμονες που παράγει η πατρίδα μας δεν μένουν 
πολύτιμο κεφάλαιο ανάπτυξης της χώρας μας, αλλά μεταναστεύουν σε 
άλλες χώρες;
Η τριαντάχρονη πορεία μου στο δημόσιο σχολείο, μου λέει ότι ο 
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δημόσιος λειτουργός δάσκαλος όχι μόνο δεν ασχολείται με αυτά τα 
θέματα, αλλά αρνείται και μάλιστα πεισματικά να ασχοληθεί.
Αυτό που θέλει είναι να συνεχίζει μια επανάληψη των όσων κάνει, 
χωρίς ψυχή, χωρίς ενδιαφέρον αν υπάρχει ανταπόκριση, πιστός σε 
κελεύσματα ενός “υπουργείου παιδείας” που εκπορεύεται από την 
ολιγαρχία του χρήματος. Αλλά ποιος θα επαναστατήσει ενάντια στην 
καθίζηση του δημόσιου σχολείου; Οι μαθητές; 
Και ναι! Η απαγόρευση των συζητήσεων για θρησκευτικά και πολιτικά 
θέματα μέσα στο σχολείο μόνο την εξουσία υπηρετεί!
Κατ' εξοχήν πολιτική απόφαση, είναι η καθιέρωση και η συνειδητή 
συνέχιση του δημόσιου σχολείου και όχι η αντικατάσταση του από το 
ιδιωτικό σχολείο. Ο θεός είναι πνεύμα και η νοητική ανάπτυξη των 
μικρών μαθητών είναι το ζητούμενο και όχι ο εθισμός τους στην 
θεοποίηση του χρήματος που μας επιβάλλεται και καθορίζει τη ζωή μας
και τη ζωή των παιδιών μας. Αν αυτά τα θέματα δεν είναι προς 
ανάπτυξη στις σχολικές αίθουσες, τότε καλύτερα να κλείσουν. Γιατί αν 
δεν κλείσουν, θα συνεχίσουν να παράγουν σκλάβους εγγράμματους ή 
αγράμματους, προς χάριν της τραπεζικής αυθεντίας και θα διαφθείρουν 
συνειδητά ή ασυνείδητα το πνεύμα των μικρών μαθητών! 
Βεβαίως τα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλά. Στον 
χώρο των γιατρών, των εμπόρων, των μηχανικών, των νομικών και 
πολλών άλλων. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η λειτουργία για τον 
μισθό ή το κέρδος! Έτσι το τυπικό αντικαθιστά το ουσιαστικό κι όταν 
ψάξεις να βρεις την ουσία σου λένε: “Φταίει το σύστημα!”. Όχι δεν 
φταίει μόνο το σύστημα! Φταίμε όλοι εμείς που αρνηθήκαμε τον Λόγο 
προς χάριν του εύκολου χρήματος. Φταίμε όλοι εμείς που κάναμε 
ανάγκη το τυπικό και ξεχάσαμε το ουσιαστικό!   
 

Συμπέρασμα: 
Οι ανθρώπινες ανάγκες σ’ ένα κόσμο βίας, υποκρισίας, αδιαφορίας,

είναι ο μοχλός που έχει στα χέρια της η εξουσία για να αναγκάζει
τους πολλούς να παράγουν τα πάντα για λογαριασμό της.

Ο καθημερινός αγώνας του ανθρώπου για την επιβίωση είναι η
μοναδική αίσθηση που αποκομίζει από την ζωή του. Η ανάπαυση

γίνεται εφιαλτικός ύπνος. Η απόλαυση ή γίνεται με όρους που
αποφέρουν κέρδος στην εξουσία ή άπιαστο όνειρο. Η διαίρεση της

ανθρωποομάδας σε αμέτρητες υλικές και πνευματικές
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υποδιαιρέσεις με διασπορά εχθρότητας μεταξύ τους, δεν αφήνει
περιθώρια για αισθήματα στοργής πέρα από τα απαραίτητα που

κάνουν τα παιδί έφηβο. Το “γιατί έζησα;” μόνιμη απορία αυτών που
φθάνουν στο τελευταίο σκαλοπάτι της ζωής τους. 

Οι ανθρώπινες ανάγκες σ’ ένα κόσμο Λόγου καλύπτονται ισομερώς
για όλα τα άτομα της Γήινης ομάδας. Ο ελεύθερος χρόνος είναι

σεβαστό δικαίωμα του κάθε ατόμου που συνειδητά τον
χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τον πνευματικό άνθρωπο μέσα του. 
Τόσο περισσότερο, όσο τον έχει προικίσει η φύση σαν δυνατότητα. 

Όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για όλους!
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              05. Τα ανθρώπινα κίνητρα.
 Τον όρο "κίνητρο"τον συναντάμε περίπου το 1930, τον βρίσκουμε 
σχεδόν σε όλους τους τομείς που καθορίζουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά να αντικαθιστά τους όρους ανάγκη, επιθυμία σε τομείς 
όπως η οικονομία, η παιδαγωγική, η πολιτική οι τέχνες κ.λπ.
Σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, κίνητρο είναι οτιδήποτε 
υποκινεί, κινεί, ωθεί, ή παρασύρει σε δράση το άτομο.

Ως κίνητρα ορίζονται παράγοντες εσωτερικοί ή εξωτερικοί που 
ανεβάζουν το επίπεδο δραστηριοποίησης του ανθρώπινου οργανισμού 
και το παρωθούν να πραγματώσει κάποιο σκοπό πού έθεσε.

Από τον ορισμό φαίνεται ότι το κίνητρο μπορεί να δημιουργήσει ή να 
τροποποιήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, ωθώντας ή απωθώντας 
το άτομο σε ορισμένες πράξεις προκειμένου να φθάσει στους 
επιθυμητούς στόχους. Τα κίνητρα μπορεί να ωθούν το άτομο από μέσα 
ή να το έλκουν από έξω. Κίνητρα κατά συνέπεια, είναι τόσο οι 
εσωτερικές αιτίες συμπεριφοράς, όπως ένστικτα, ανάγκες, ορμές, 
προθέσεις, επιθυμίες όσο και οι εξωτερικές αιτίες όπως αμοιβές, 
επιβραβεύσεις, επιδοκιμασίες ή απωθητικοί ερεθισμοί.

Τα κίνητρα δεν δημιουργούν κινητικότητα αλλά προσδιορίζουν το 
επίπεδο δραστηριότητας, αφού τόσο η κινητικότητα όσο και η 
δραστηριότητα είναι συμφυείς με την ζωή. 

Ένας δάσκαλος ή καθηγητής π.χ. χρησιμοποιεί ορισμένα κίνητρα κατά 
την διδασκαλία του όχι για να μεταδώσει δραστηριότητα στα παιδιά 
αλλά για να ανεβάσει το βαθμό της υπάρχουσας δραστηριότητας που 
δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Γίνεται επομένως φανερό ότι μεταξύ αναγκών, κινήτρων και στόχων 
υπάρχει μια αλληλεξάρτηση ώστε να δημιουργείται μια αλυσιδωτή 
αντίδραση, αντίδραση που αρχίζει από μια κατάσταση στέρησης που 
δημιουργεί επιθυμία, ωθεί το άτομο σε ενέργεια για την εκπλήρωση της
επιθυμίας – ανάγκης και καταλήγει στην ικανοποίηση της.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω αλληλεξαρτημένων 
στοιχείων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά 
γιατί διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τους ανθρώπους και τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και αναπτύσσονται.
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Εσωτερικά – εξωτερικά κίνητρα.

Τα κίνητρα ως παράγοντες ενεργοποίησης επιδρούν με ποικίλους 
τρόπους στην επίδοση του ατόμου και αυτό γιατί τα κίνητρα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση τους αν δηλαδή είναι 
εσωτερικά ή εξωτερικά.

Τα εσωτερικά κίνητρα: 

Η έμφυτη τάση για μάθηση, κοινωνικοποίηση, επαφή. Η επιθυμία για 
γνώση. Η προδιάθεση για διερεύνηση. Η εσωτερική ικανοποίηση. Το 
ενδιαφέρον. Η περιέργεια.

Τα εξωτερικά κίνητρα:

Η αμοιβή. Η ποινή. Ο φόβος. Η ελπίδα. Η ενθάρρυνση. Η 
επιδοκιμασία. Η επιβράβευση. Η ενίσχυση.

Τα εσωτερικά κίνητρα, που αναφέρονται στις μοντέρνες ψυχολογικές 
θεωρίες, είναι αποτέλεσμα πολλών συνθηκών και παραγόντων, έχουν 
σχέση με την υγεία του ατόμου, το περιβάλλον, το μορφωτικό επίπεδο, 
τις κοινωνικές συνθήκες και πολλά άλλα.

Τα εξωτερικά κίνητρα, επαναλαμβανόμενα, σε βάθος χρόνου γίνονται 
“ψευδοεσωτερικά”, αλλά εξ' ίσου ισχυρά.

Ο Αριστοτέλης διδάσκει: 
"Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: 
τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο."

  Ο άνθρωπος είναι σαν τα αέρια καταλαμβάνει όλον τον χώρο. Και 
προκειμένου για το ανθρώπινο πνεύμα, έχει την ανάγκη, την τάση και 
την ικανότητα, να καταλαμβάνει μέσα από την ανθρώπινη σκέψη και 
γνώση, κόσμους ορατούς και αόρατους.
  Τα κίνητρα που οδηγούν την ανθρώπινη σκέψη και την μετουσίωση 
της σε λόγο ή πράξη, είναι, πρέπει να είναι, αλλιώς δεν μιλάμε για 
άνθρωπο, το ένστικτο, το συναίσθημα, η λογική, η συνείδηση. 
Όχι κάποια από αυτά! Όλα μαζί στη σωστή ποσότητα και αναλογία.
Στα δυόμισι χιλιάδες χρόνια που μας χωρίζουν από τον Σταγειρίτη, 
πολλά ψευδοκίνητρα αντικατέστησαν τα αληθινά ανθρώπινα κίνητρα 
με κύριο τον αποθησαυρισμό χρηματικών αξιών. 
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Η κάλυψη όλων των αναγκών του ανθρώπου γίνεται προσπάθεια, να 
υπαχθεί στην εξεύρεση χρήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
εξύψωση της Ελίτ που παράγει το χρήμα, κυβερνά με αυτό, αλλά και 
την υποδούλωση όλων των άλλων.

Στις αρχές του 21ου αιώνα που είμαστε, σημαντικό είναι να εξετάσουμε
κατά πόσον μια “διαβασμένη” εξουσία έχει αλλοιώσει τα εσωτερικά 
κίνητρα ενός “αδιάβαστου πόπολου”, αντικαθιστώντας τα με 
ψευδοκίνητρα δικής της εμπνεύσεως.

Ποια τα κίνητρα των ελίτ ολιγαρχών;
Η διατήρηση τους στην εξουσία, που προϋποθέτει την με κάθε τρόπο 
σκλαβοποίηση των πολλών.
Η ελίτ, γνωρίζει άριστα και διαχειρίζεται κατ' αποκλειστικότητα σχεδόν
τις συμπεριφορές (Β-Υ-Α). Άρα το προνομιακό περιβάλλον που 
προσπαθεί να επιβάλλει, ώστε να αναδεικνύεται πάντα η ίδια “νικητής”,
είναι το περιβάλλον (Β-Υ-Α).
Πρώτα με βία και πολέμους “κατέκτησε” όλη τη Γη, εξοντώνοντας 
εκατομμύρια πληθυσμών που αρνούνταν να υποταχθούν στην θέληση 
της.
Ύστερα με υποκρισία επέβαλε την αδιαμφισβήτητη ανάγκη “εργασία” 
ως ανάγκη ζωής.
Ύστερα επέβαλε τους όρους εργασίας.
Δούλοι, σκλάβοι, μισθωτοί σκλάβοι.
Φυσικά και οι ίδιοι οι “ελίτ” διακηρύσσουν ότι είναι σκληρά 
εργαζόμενοι! (Η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να φαίνεται τίμια...).
Στη συνέχεια ανακάλυψε τη διαφθορά. Ενώ με το ένα χέρι διακήρυσσε 
την νομιμότητα, με το άλλο μοίραζε, όπλα στον “υπόκοσμο”, όπιο σε 
πληθυσμούς που ήθελε να ελέγξει, τζόγο και λαθρεμπόριο παντού, 
εμπόριο ανθρώπων μέσω της δουλείας στην αρχή, της πορνείας από 
αρχαιοτάτων χρόνων, της μισθωτής εργασίας τους τελευταίους αιώνες. 
Ως γνωστόν ο εθισμένος άνθρωπος δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του
εκτός από τον εθισμό του. Όλα λειτουργούν και περιστρέφονται γύρω 
από αυτόν και προς χάριν αυτού.      
Στο σήμερα, η εξοντωτική φορολογία και οι παράλογες τιμές των 
αγαθών και των υπηρεσιών, αποστερούν από τους πληθυσμούς υγεία, 
παιδεία, όραμα, χώρο και χρόνο.
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Μέχρι τον 19ο αιώνα, δούλευες όσο ήθελε το αφεντικό!
Στα μέσα του 19ου αιώνα επεκράτησε η λογική της οχτάωρης εργασίας 
και η ανάγκη δημόσιας δωρεάν παιδείας για όλους. Η ελίτ υποχώρησε 
“με τακτική” για ένα περίπου αιώνα (τον αιώνα των επαναστάσεων) 
κυρίως σε Ευρώπη και Αμερική, και από τα μέσα του εικοστού, όταν 
πια έδεσε όλες τις οικονομίες των κρατών σε ελεγχόμενες κεντρικές 
τράπεζες, εξαπέλυσε στοχευμένες μεταναστεύσεις, άρση του οκταώρου,
μερική απασχόληση και άλλα.
Ελέγχοντας την κατανάλωση, έλεγξε και την παραγωγή.
Τώρα που ελέγχει παραγωγή και κατανάλωση, πλασάρει κακής 
ποιότητας τροφή στους πολλούς, ελέγχοντας έτσι και την υγεία.
Πολύ νωρίτερα έλεγξε την πληροφορία, μέσα από μέσα μαζικής 
πληροφόρησης, έτσι αλλοίωσε την ποιότητα συνείδησης των πολλών.
Για τους πολλούς ένα όραμα υπήρχε: “Μισθωτή εργασία!”.
Οι γονείς έχοντας αυτό το όραμα το μετέδιδαν στα παιδιά τους σαν το 
μόνο δυνατό.
Και τα παιδιά το επαναλάμβαναν στα δικά τους παιδιά.
Τότε υπήρχε αμεσότητα, εργοδότη – εργαζομένου, οπότε η απεργία 
μπορούσε να είναι μέσον πίεσης.
Σήμερα οι εργολάβοι της ελίτ έλυσαν το πρόβλημα. Η εργασία είναι 
δικαίωμα που παραχωρείται σε εταιρείες απασχόλησης εργατικού αλλά 
και επιστημονικού δυναμικού. Αυτοί διαχειρίζονται την προσφορά και 
την ζήτηση εργασίας, όπως και τις αμοιβές.
Ο εργαζόμενος είναι ενοικιαστής δυνατότητας. Νοικιάζει την 
δυνατότητα του με του όρους που του επιβάλει η εταιρεία που τον 
δεσμεύει με συμβόλαιο. Ένα νομικό σύστημα εξυπηρέτησης των ελίτ, 
πολύ μακριά από την δικαιοσύνη, επιβάλλει τις νέες αυτές εργασιακές 
συνθήκες σαν “νόμιμες” και “ισχυρές”.
Η δημόσια δωρεάν παιδεία φαλκιδεύτηκε από το όραμα της 
“επαγγελματικής αποκατάστασης”.
Σήμερα διώκεται ακόμη και σαν ιδέα!
Η μόρφωση κρατιέται υπό περιορισμό σε “ερευνητικά κέντρα” και 
“πανεπιστήμια” του απολύτου ελέγχου των ελίτ.
Το διαίρει και βασίλευε, σε θρησκείες, έθνη, φυλές, φύλα, 
επαγγελματικές ενώσεις, ακόμη και αθλητικά σωματεία, ήταν από τις 
πιο επιτυχημένες συνταγές της εξουσίας.
Σήμερα κηρύσσεται ένας γενικός πόλεμος των πάντων εναντίον όλων.
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Έχει το όνομα “ανταγωνισμός” και αφορά την οικονομική εξόντωση 
του άλλου με σκοπό την επιβίωση.
Η επιστήμη και η τέχνη, υποδουλώθηκαν στην εξουσία του χρήματος 
και έδωσαν στην ελίτ, ότι της ήταν απαραίτητο ώστε να υποδουλώσει 
ακόμη περισσότερο τους πολλούς.
Μόνιμο πρόβλημα των ολιγαρχών, ο έλεγχος της μάζας.
Σήμερα φαίνεται να έχει τη λύση:
Με το νόμισμα πού αυτή εκδίδει, αφού συγκέντρωσε όλο το χρυσό και 
το ασήμι, έλεγξε τις οικονομίες, την εργασία, την παραγωγή και την 
κατανάλωση. Τον χώρο και τον χρόνο των ανθρώπων.
Εκδίδοντας νόμισμα ανεξέλεγκτα, ιδιοποιήθηκε μεγάλο κομμάτι της 
Γήινης επιφάνειας, όσο και κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή φυσικού είτε 
κοινωνικού χώρου.
Στερώντας επιλεκτικά το νόμισμα σε ομάδες και σε κράτη, τα καθιστά 
υπόδουλα χρέους, ανίκανα αντίστασης.
Επόμενο βήμα θα είναι ο έλεγχος κάθε ατόμου χωριστά, είτε με 
ηλεκτρονικές κάρτες είτε με εμφυτεύματα.
Αλλά παράλληλα θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα εμφυτεύματα 
μνήμης, τα τεχνητά όργανα και ότι άλλο, μια επιστήμη Φρανκενστάιν, 
της έχει προμηθεύσει.
Όπως έγινε με τα αναβολικά στον αθλητισμό, έτσι θα γίνει και με όλα 
αυτά τα εμφυτεύματα στον εργασιακό χώρο. Δεν θα είσαι 
υποχρεωμένος να τα “φορέσεις” αλλά χωρίς αυτά δεν θα έχεις ελπίδα 
σε ένα κόσμο άκρως ανταγωνιστικό. Φυσικά η ελίτ θα είναι εκτός 
ανταγωνισμού!
Έτσι όπως εκατομμύρια ζώων (άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, βόδια...) 
σφάχτηκαν στο όνομα του εκσυγχρονισμού, μετά την ανακάλυψη του 
τρένου, του αυτοκινήτου, του αεροπλάνου, έτσι δισεκατομμύρια 
ανθρώπων θα πεταχτούν στον Καιάδα της ανθρωπορομποτικής εποχής 
και ίσως αργότερα της καθαρά ρομποτικής. Τα ρομπότ, δεν απεργούν, 
δεν απαιτούν μισθό, δεν έχουν εγώ και όραμα.

Μια εξυπνακίστικη ατάκα που έχει εφαλτήριο χώρους “νεοταξίτικους” 
είναι: “Τα πάντα τα κινεί το συμφέρον!”
Αλλά τι είναι συμφέρον;
Στην κοντόθωρη θέαση, μέσα από την κατεστημένη κοινωνία εξουσίας, 
συμφέρον είναι τα πολλά λεφτά και η εύκολη ζωή.

96



Στην αντικειμενική θέαση, συμφέρον του κάθε ανθρώπου αλλά και των 
ανθρώπινων ομάδων, είναι η ανάπτυξη του Λόγου και της Σκέψης 
ατομικά, όσο και της Γνώσης και Κοινωνικής Οργάνωσης σε ομαδικό 
και Παγκόσμιο επίπεδο.
Βέβαια υπάρχουν και οι έννοιες “εθνικό συμφέρον”, “εταιρικό 
συμφέρον”, “έννομο συμφέρον” και άλλες, φτιαγμένες και 
διαμορφωμένες έτσι, ώστε κατά περίπτωση να γίνονται εργαλείο 
χειραγώγησης συνειδήσεων από την μεριά εξουσιών.

Πώς κατάφερε η εξουσία και υποδούλωσε τον άνθρωπο;
Στερώντας του την ανθρωπιά, τον λόγο, την αλήθεια, την παιδεία, την 
δημοκρατία!
Πώς ο άνθρωπος “την πάτησε”;
Αρνήθηκε τον Λόγο, την Αλήθεια, την καλλιέργεια του Πνεύματος και 
του Λόγου, την συνευθύνη για την δημιουργία Δημοκρατικών θεσμών, 
καθώς και την ανάγκη ελέγχου της Δημοκρατίας.
Ενστερνίστηκε το ψευδοόραμα της μισθωτής εργασίας και υποδούλωσε
το πνεύμα του στο άμεσο και το εύκολο. Άφησε την διαφθορά να 
καταστρέψει οτιδήποτε η παιδεία πάσχιζε να του “δώσει”.
Είναι το σχέδιο της εξουσίας προς μια εφικτή κατεύθυνση;
Ναι! Αν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει το σχέδιο της και δεν το 
ανατρέψει εγκαίρως, θα υποστεί όλες τις συνέπειες.
Είναι το σχέδιο της εξουσίας προς μια διαδικασία έστω ωφέλιμη για την
ίδια;
Όχι! Οι ελίτ είναι άνθρωποι χωρίς συνείδηση. Η πρόθεση εκκαθάρισης 
της Γης, ακόμη μία φορά, από πλεονάζοντες πληθυσμούς, διαγραφή 
κεφαλαίων, διαγραφή ή αλλοίωση ιστορικής μνήμης, θα τους 
καταστήσει ακόμη πιο ασυνείδητους. Η μη συνειδητοποίηση αντίκειται 
στους φυσικούς νόμους. Ή δέχεσαι την συνείδηση και προχωράς σαν 
άνθρωπος ή την αρνιέσαι και μεταπίπτεις στο ζώο. 
Το βασικό ερώτημα είναι: - Έχουν μείνει άνθρωποι με συνείδηση στον 
πλανήτη Γη; Ποιοι είναι; Πού είναι; Γιατί δεν φτιάχνουν μια ομάδα 
κατάδειξης των ανόσιων σχεδίων της εξουσίας;
Η απάντηση είναι προφανής!
Η εξουσία δεν θα διστάσει να εξοντώσει κάθε προσπάθεια 
μεμονωμένης αντίστασης ενάντια στα σχέδια της.
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Είναι ανάγκη λοιπόν, όσο βαθαίνει η συνειδητοποίηση σε ποιότητα στο 
πιο συνειδητοποιημένο κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού, να 
πλαταίνει σε ποσότητα στο σύνολο του πληθυσμού, ώστε την 
κατάλληλη στιγμή να εκδηλωθεί σε τόσο μεγάλο πλάτος, που η εξουσία
θα είναι αδύνατο να την ελέγξει.
Σε τι θα συνίσταται η αντίδραση;
Σε ένα κόσμο που αιώνες τώρα η εξουσία έχει σαν καρκίνωμα 
αρρωστήσει κάθε μηχανισμό ομαδοποίησης, κάθε χώρο παροχής 
αλήθειας και γνώσης, αντίδραση, μόνη αντίδραση, μπορεί να είναι το 
σταμάτημα κάθε λόγου και έργου που την τροφοδοτεί. Κύρια της 
ψευδοσυνείδησης, ότι το χρήμα των ελίτ είναι η βασικότερη δύναμη 
“κίνησης” του πλανήτη! 
Προσοχή! Επειδή και η ίδια προωθεί κατάργηση των “μετρητών” μην 
εξαπατηθούμε.
Κατάργηση των μετρητών και αντικατάσταση τους από “μικροτσιπ” δεν
είναι άλλο πράγμα. Είναι η εξουσία από πιο ισχυρή θέση! Αυτό που θα 
χρειαστεί είναι να εκμηδενιστεί η δύναμη που έχει από την πίστη μας σ'
αυτήν. Η πίστη μας είναι ανάγκη να επιστρέψει στον Λόγο και στην 
δυνατότητα του Ανθρώπου να κατέχει και να διαχειριστεί τον Λόγο. Και
αυτό απαιτεί προσωπική θυσία χρόνου και κόπου από το κάθε άτομο 
ξεχωριστά.

Ένα ξεχωριστό και άκρως σημαντικό θέμα είναι τα κίνητρα των 
ανθρώπων να συμμετέχουν στην παραγωγή, όσο και την διάδοση και το
άπλωμα στο χρόνο και στον χώρο των πανίσχυρων δυνάμεων 
“Κοινωνική οργάνωση” και “Γνώση”, καθώς και στην ευθύνη χρήσης 
τους.
Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί απ' αυτό εξαρτάται το είδος της 
ανθρώπινης “πολιτείας”, αλλά σε τελική ανάλυση και η ποιότητα των 
ίδιων των ατόμων, σε υλικό και πνευματικό υπόβαθρο.

Ο σκλάβος, ο υπήκοος και ο φυλακισμένος, στο θέμα που 
αναφερόμαστε είναι στην ίδια θέση.
Ας αναρωτηθούμε. Ποια τα κίνητρα του σκλάβου να μετέχει σε 
οργανωμένες ομάδες; Αν έχει αποδεχθεί την σκλαβιά του σαν κάτι 
αναπότρεπτο, τότε ομαδοποιείται σε ελάχιστο βαθμό κυρίως κατ' 
εντολήν. Αν όχι, ομαδοποιείται προσεκτικά με στόχο την ελευθερία. 
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Αυτός που χωρίς κατάλληλες ομαδοποιήσεις και γνώση εξεγείρεται 
κατά της εξουσίας που του στερεί την ελευθερία, καταλήγει σε 
παραδειγματικές τιμωρίες ή και την αφαίρεση της ζωής του. 
Σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τον φυλακισμένο.
Για τον υπήκοο είναι λίγο διαφορετικά, αφού σε πολλές περιπτώσεις, 
έχει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας.
Αναφορικά με την Γνώση, κανείς από τους τρεις παραπάνω δεν βρίσκει 
τον λόγο να προσπαθήσει να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια ώστε να 
πλεύσει στην θάλασσα της Γνώσης.
Μια ματιά γύρω σας θα επαληθεύσει του λόγου το αληθές. Οι ελάχιστες
εξαιρέσεις απλά επαληθεύουν τον κανόνα.

Η εξουσία, πολύ καιρό τώρα, έχει συνείδηση του γεγονότος και κάνει 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αυξάνει την μάζα των σκλάβων, των 
φυλακισμένων και των υπηκόων. 
Παλιότερα το προσπαθούσε για εκατοντάδες χρόνια με την βία. Αλλά 
ήρθαν οι επαναστάσεις και της υπέδειξαν έναν άλλο δρόμο. Τον δρόμο 
της υποκρισίας. 
Οικειοποιήθηκε το μέσον “νόμισμα” και με αυτό αγόρασε πολιτικές και
θρησκευτικές αρχές, δικαστικούς και νομικούς, δημοσιογράφους και 
δημοσιολόγους, ακόμη και ακαδημαϊκούς μοιράζοντας πλήθος 
αναντίστοιχων της ικανότητας, τίτλους και διακρίσεις. Έτσι η διοίκηση 
και ο νόμος πέρασε στα χέρια της, ενώ ο πληρωμένος δημόσιος λόγος 
αφαίρεσε από τις λέξεις τα νοήματα, φυλάκισε και σκλαβοποίησε τις 
ανθρώπινες συνειδήσεις, μετέτρεψε μεγάλες μάζες ανθρώπων σε 
υπηκόους και φυλάκισε το σύνολο της ανθρωπότητας σε μια 
“χρηματοοικονομική” φυλακή. Πατρίδα και θρησκεία έγιναν ο μισθός 
και το “επάγγελμα” που αποφέρει τον μισθό. 
Τώρα οι δυνάμεις “Κοινωνική οργάνωση” και “Γνώση”, είναι καθ' 
ολοκληρίαν στη διάθεση της, αφού κανείς δεν κάνει τίποτε χωρίς 
εντολή, κανείς δεν κάνει τίποτε χωρίς “αμοιβή”, πολύ περισσότερο μη 
εξασκώντας τις δυνατότητες για οργάνωση και απόκτηση γνώσεων, δεν 
ξέρουν πώς να το κάνουν.
Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι απλές και εύκολες και πρέπει να ξέρει 
κανείς τι θέλει.
Όλες όμως οι λύσεις ξεκινούν από την αφύπνιση της συνείδησης. Της 
συνειδητοποίησης ενός εκάστου ότι ζει σε μια φυλακή και ότι μέρος της

99



φυλακής του είναι ο λάθος τρόπος σκέψης που του έχει επιβληθεί από 
την εξουσία, μέσω ενός κοινωνικού περιβάλλοντος από το οποίο 
εκλείπει το πνευματικό και η διαλεκτική.

Η δημιουργία νησίδων ανθρώπινων ομάδων που θα καλλιεργούν την 
νόηση και συγχρόνως θα την διαδίδουν “ερασιτεχνικά” χωρίς άμεσο 
“συμφέρον” και φυσικά χωρίς “μισθό”, αποκαλύπτοντας το απαίσιο 
προσωπείο της εξουσίας, είναι προσπάθεια προς την θετική 
κατεύθυνση. 
Θα γίνει με λάθος τρόπο, αν γίνει όπως στο σύγχρονο σχολείο. “Εγώ τα 
είπα, τι φταίω αν ο άλλος δεν κατάλαβε;”! Διδάσκω είναι σύνθετη λέξη 
από το δίδω και το ασκώ. Δεν φθάνει να δείξεις σε κάποιον το φως της 
αλήθειας. Πρέπει να τον ασκήσεις να αντέχει στην λάμψη της. Πολύ 
περισσότερο, πρέπει, με το παράδειγμα σου να του δείξεις ότι η μη 
επιστροφή στο σκοτάδι αξίζει κάθε θυσία.

Το ανθρώπινο κίνητρο που μπορεί να υπομένει κάθε θυσία, είναι η 
αγάπη!

Τι είναι η αγάπη;

Το ερώτημα απευθύνεται στον άνθρωπο και μπορεί να απαντηθεί μόνον
από άνθρωπο.
Την αγάπη την ορίζει ο άνθρωπος και την υπόκειται ο ίδιος ανάλογα με 
το πώς την ορίζει.
Είναι αυτό που θέλουμε από τους άλλους για μας!
Και είναι αυτό που μπορούμε να χαρίσουμε στους άλλους!

Θέλουμε την αγάπη των άλλων; 
Μπορεί η εναλλακτική λύση να είναι το χρήμα; (στη σημερινή 
τουλάχιστον εποχή;)

Αν θέλουμε την αγάπη τους, πώς θα μας ικανοποιούσε η αγάπη αυτή;
Η αληθινή αγάπη είναι στην σκέψη.
Είναι στον λόγο. 
Είναι και πράξη.
Όταν αγαπάς (πρόσωπο, τέχνη, επιστήμη…) το μυαλό σου 
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κατακλύζεται από την πληρότητα που σου δίνει η σκέψη του 
αντικειμένου της αγάπης σου. Δεν σου αφήνονται περιθώρια για 
διαφορετικές σκέψεις! Αν δεν το έχετε νιώσει, είναι κρίμα να πεθάνετε 
χωρίς να το νιώσετε ούτε μια φορά. Όταν αγαπάς θέλεις να μιλάς 
συνεχώς γι’ αυτό. Θέλεις να το φωνάζεις, θέλεις και σένα να σου το 
λένε ότι σ’ αγαπούν. Τέλος θέλεις η κάθε πράξη σου να έχει πόλο 
περιστροφής αυτήν την αγάπη.

Η αγάπη περιέχει συναίσθημα. 
Η αγάπη στηρίζεται στην λογική. 
Η αγάπη έχει σαν οδηγό την συνείδηση. 
Χωρίς συναίσθημα δεν γίνεται ν’ αγαπήσεις. 
Χωρίς λογική η αγάπη θα ξεφτίσει γρήγορα, αφού μόνο η λογική 
μπορεί να την φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα. Μόνο με το 
συναίσθημα, θα βρίσκεται συνεχώς σε μια ανύπαρκτη διάσταση 
εωσότου γκρεμοτσακιστεί. 
Τέλος η συνείδηση είναι αυτή που οδηγεί την αγάπη πότε στην 
απογείωση, πότε στην αναγκαία προσγείωση. Η αγάπη και μόνον αυτή, 
ξέρει πότε η βία – η υποκρισία – η αδιαφορία, γίνονται δύσβατο και 
σκληρό, πλην μοναδικό μονοπάτι. Κι όταν το χρησιμοποιεί, αυτή πονά 
πιο πολύ, τόσο, που γρήγορα επαναφέρει τον λόγο.
Υπάρχουν δύο εν δυνάμει αγάπες:
Αυτή που στηρίζεται στην μνήμη και αυτή που στηρίζεται στην πίστη.
Λόγω των ιδιοτήτων της μνήμης και της πληροφορίας η πρώτη αγάπη 
μπορεί να πλανηθεί. Τότε πονάς! Αλλά μαθαίνεις! Κι αυτή η διαδικασία
μάθησης είναι η ίδια η ζωή!
Και η δεύτερη αγάπη, λόγω των ιδιοτήτων της πίστης μπορεί επίσης να 
πλανηθεί. Εδώ ο πόνος είναι μεγαλύτερος! Πολλές φορές γίνεται αιτία 
άρνησης της αγάπης! 

     Λοιπόν ας σκεφτούμε ως εξής: «Όταν πληγώνεται η αγάπη, 
πληγώνεται το σύμπαν. Αυτός ή αυτοί που το προκάλεσαν μπορεί να 
έσφαλαν. Δικαιούνται συγνώμης αν καταφύγουν στην μετάνοια. Αν όχι, 
ή αν η απάτη στην αγάπη είναι πρακτική τους, τότε έχετε απέναντι σας 
γνήσια παιδιά της εξουσίας! Θα σκύψετε το κεφάλι μπρος στην άδικη 
λοιδορία; Θα τους αφήσετε να χαρούν την «νίκη» τους; Αλλά νικιέται η
αγάπη; Δείξτε τους στον καθρέφτη του Λόγου το αληθινό τους 
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πρόσωπο. Αν έχουν συνείδηση θα πετρώσουν. Αν όχι δεν άξιζαν την 
αγάπη. Αγνοήστε τους! Δείξτε τους το φοβερό πρόσωπο της 
αδιαφορίας! Ίσως αυτό τους συνεφέρει!»

Όταν συνειδητοποιείς την αγάπη σου στήριξε την στην πίστη. Και σε 
αρχές συμπαντικές. Όπως, ότι σε κάθε ανθρώπινο ον υπάρχει βαθιά 
μέσα του η φλόγα που χαρακτηρίζει το είδος. Και ότι αν καλλιεργηθεί 
κατάλληλα θα γεννηθεί το θαύμα! Τότε μην φοβάσαι! Δώστα όλα!

Η αγάπη απεχθάνεται την βία.
Η αγάπη μισεί τη υποκρισία.
Η αγάπη πεθαίνει όταν έρθει αντιμέτωπη με την αδιαφορία.
Η αγάπη είναι Παιδί του Λόγου. Αλλά συγχρόνως είναι και Μητέρα του
Λόγου.

Η ελεημοσύνη δεν είναι αγάπη. Αφού ο ελεών δεν αφήνει σε καμία 
περίπτωση τον ελεούμενο ν’ ανεβεί στο ύψος του! Μην ζητιανέψεις 
αγάπη! Αυτό που θα σου δοθεί, ίσως, είναι απλά ελεημοσύνη.

Η αγάπη θέλει πίστη. Η πίστη σε σκοπούς που απομακρύνονται από την
αγάπη, οδηγεί τον άνθρωπο στο σκλάβωμα του σώματος, του 
πνεύματος, της ψυχής. 

Η αγάπη θέλει ελεύθερη βούληση. Την ελεύθερη βούληση που έχει την 
υπομονή να σου την διδάξει, μόνον η αγάπη με μέσον τον Λόγο.

Είναι το βασικό συστατικό σε όλα τα πράγματα αξίας. Όσα δεν έχουν 
αυτό το συστατικό, είναι χωρίς αξία. Είναι η ακατάλυτη αξία που γεννά 
την ανθρώπινη κοινωνία χιλιάδες χρόνια τώρα!

Η αγάπη είναι πορεία. Το πεπρωμένο του ανθρώπου.

Η αγάπη απαιτεί κόπο, αφοσίωση, υπομονή, επιμονή, ΘΥΣΙΑ.
Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς θυσία.
Οι αρχαίοι έχοντας συνειδητοποιήσει πιο καλά την αξία της, θυσίαζαν 
τακτικά στους θεούς τους, αιτώντας την αγάπη τους και την εύνοια 
τους. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος του σήμερα θυσιάζει ασυνείδητα τον 
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εαυτό του στο χρήμα και στην τηλεόραση.

Επειδή είναι δύσκολος ο δρόμος της αγάπης και επειδή το λάθος είναι 
συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση, υπάρχει η μετάνοια και η 
συγνώμη!

Μετανιώνει αυτός που από λάθος ξέφυγε από τον δρόμο της αγάπης!
Συγχωρεί αυτός που έπαθε από το λάθος, (αν είναι δυνατόν και εφόσον 
το επιτρέπουν οι φυσικές και οι κοινωνικές συνθήκες, η συνείδησή του, 
η αληθινή μετάνοια του αιτούντος την συγνώμη) και μόνον για το 
συγκεκριμένο λάθος. Λάθη που ξεπερνούν την ανθρώπινη δυνατότητα, 
δικαιούνται ίσως μετανοίας από την ίδια την συνείδηση αυτού που 
υπέπεσε στο λάθος. Η βοήθεια των άλλων μπορεί να είναι σημαντική, η
απόφαση όμως ανήκει στον ίδιο.

Η τιμωρία δεν έχει σχέση με την αγάπη. Είναι πράξη εκδίκησης! Είναι 
πράξη εξουσίας!
Η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Η αγάπη του άλλου δικαιώνει 
την δική σου. Όλα τ’ άλλα είναι περιττά.

Η συγνώμη και η μετάνοια είναι το ίδιο απαιτητικές με την αγάπη. 
Έχουν τις ίδιες απαιτήσεις με την αγάπη. Χαρίζουν την ίδια ευδαιμονία 
και πληρότητα μ’ αυτήν, αν όχι μεγαλύτερη, αφού είναι το μέσον που 
ξαναφέρνει τον χαμένο, στον δρόμο της!

Ο δρόμος της αγάπης σε κοινωνικό επίπεδο, δεν περνά από 
διαχωρισμούς και διαιρέσεις. 
Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί! 
Ή θα αφήσουμε τον δρόμο της αγάπης, για κάποιον άλλο δρόμο. 
Πιο εύκολο ίσως. 
Πιο ελκυστικό ίσως προς στιγμήν. 
Μέχρι η μετάνοια να μας επαναφέρει στον δρόμο της.
 

Συμπερασματικά: τα κίνητρα του ανθρώπου όταν ενεργεί, είναι η
θέληση κάλυψης των αναγκών που προαναφέραμε. Κάθε άνθρωπος
έχει την τάση να καλύψει άμεσα τις ανάγκες του και όπως είδαμε
πολλές φορές φτάνει στην υπερβολή. Υπερβολή που φτάνει μέχρι
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την στέρηση άλλων αναγκών. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν
αντιλαμβάνεται τον χώρο της πνευματικής καλλιέργειας και

ανάπτυξης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος από τον χώρο της στοργής
έχει εθιστεί μόνο στην πρόσκαιρη κάλυψη! Παράδειγμα, τα πάρα

πολλά ζευγάρια που αρνούνται να μεγαλώσουν παιδιά!

Σ’ ένα κόσμο που επικρατούν (Β-Υ-Α), όπως ο κόσμος που ζούμε και
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, το συντριπτικά δυνατότερο και

επικρατέστερο κίνητρο είναι το «θέλω χρήματα».
Αυτό γίνεται αιτία να χαλούν οικογένειες, να νοθεύονται

συνειδήσεις, να εξοντώνονται λαοί!

Για να υπάρξει μια μεταστροφή και να επιστρέψει ο άνθρωπος στα
πραγματικά κίνητρα που δεν υποτιμούν την πνευματική ανάπτυξη

του κάθε ατόμου, αλλά την τοποθετούν στην κορωνίδα την
κοινωνικής προσπάθειας, χρειάζεται μια ή δυο γενιές να θυσιάσουν
την ευκολία τους, για να γεννήσουν στις συνειδήσεις των νέων τον

Λόγο.
Θα το κάνουν; 
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              06. Με ποιους τρόπους (συμπεριφορές) ο Άνθρωπος δρα – 
αντιδρά, στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων 
του;
                          
Συμπεριφορά:
Θεμελιώδης φυσικός αλλά και κοινωνικός νόμος, είναι ο νόμος που 
αφορά ουσιαστικά την αλληλεπίδραση. Δηλαδή την δράση και την 
αντίδραση. Η Φυσική, αρχής γενομένης από τον Νεύτωνα, έχει δώσει 
επαρκείς εξηγήσεις για το φαινόμενο στον υλικό και τον ενεργειακό 
χώρο. 
Στον κοινωνικό χώρο: Η δράση έχει κάποια είδη (μορφές). Η αντίδραση
που εκδηλώνεται στην ενδεχόμενη δράση επίσης. 
Το σύνολο των μορφών κοινωνικής δράσης – αντίδρασης, συνηθίζουμε 
να το λέμε συμπεριφορά. 
Οι βασικές, απλές ανθρώπινες συμπεριφορές είναι: Βία–Υποκρισία–
Αδιαφορία–Λόγος.

ΒΙΑ:      
Είναι η χρησιμοποίηση δύναμης για την επιβολή θελήσεως, 
καταναγκασμός. Επίσης η αποστέρηση θεμελιωδών μέσων επιβίωσης 
και υγιούς βιολογικής όσο και πνευματικής ανάπτυξης.
Η βία είναι βασική φυσική συμπεριφορά. 
Απαντάται σε όλα τα είδη. 

Όταν είναι συμπεριφορά απλά ενστίκτου, είναι περιορισμένης έκτασης, 
γιατί όταν ικανοποιηθεί η ανάγκη ενστίκτου που την επιβάλει, τότε 
επικρατεί μία από τις άλλες συμπεριφορές. Όταν όμως χρησιμοποιείται 
από τον άνθρωπο με λογική (εκπαίδευση, επιστήμη) και συναίσθημα 
(μίσος, ανάγκη εκδίκησης), αλλά χωρίς συνείδηση, τότε μπορεί να γίνει 
πολύ καταστροφική (2ος παγκόσμιος πόλεμος, γενοκτονίες, και άλλα).
 
 Σε περιβάλλον βίας ο άνθρωπος δεν βρίσκει έδαφος υγιούς 
πνευματικής ανάπτυξης. Από τα συναισθήματα κυριαρχούν ο φόβος, το 
μίσος, η δυσπιστία, η ανάγκη εκδίκησης. Η λογική περιστρέφεται γύρω 
από την ανάγκη επιβίωσης ή χειρότερα, επικράτησης έναντι του 
αντιπάλου. Η συνείδηση ενταφιάζεται, αφού οι πράξεις βίας 
προϋποθέτουν τουλάχιστον ελαστική συνείδηση από αυτούς που την 
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ασκούν, ενώ ο φοβισμένος, από την ανάγκη μιας «έξωθεν 
παρέμβασης», θάβει την συνείδηση του. Οι ανώτερες εκφάνσεις τις 
ανθρώπινης προσωπικότητας όπως αγάπη, πνευματική καλλιέργεια είτε 
προς την κατεύθυνση της επιστήμης είτε προς την κατεύθυνση της 
τέχνης, δεν βρίσκουν χώρο και χρόνο αφού η αβεβαιότητα είναι ο 
κανόνας.
  
Σε καταστάσεις γενικευμένης βίας, όπως πόλεμος, οικονομικός 
ανταγωνισμός έως στραγγαλισμός, αναγκαστική μετανάστευση, το 
άτομο περιχαρακώνεται ενστικτωδώς στις ανάγκες επιβίωσης.
Η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και χρησιμοποιείται, σαν μέσο 
αποστέρησης αγαθών από κάποιες ομάδες, προς όφελος άλλων ομάδων.
O Μαρξ αναφέρεται πολύ πειστικά στο "Κεφάλαιο", στο ότι απαρχή 
δημιουργίας πλούτου είναι ο πόλεμος. Η «λογική» της κατάκτησης όταν
περιορίζεται στον υλικό κόσμο, είναι λογική βίας, όταν ο κατακτημένος
κόσμος είχε φυσικούς ή ηθικούς κτήτορες. Αμερικανοί, είναι οι 
Ινδιάνοι, οι Ίνκας, οι Ατζέκοι. Όχι οι κατακτητές τους. 
Το ότι το κόστος της επέμβασης  για την διάνοιξη φραγμένων αρτηριών
που συνδέονται απ’ ευθείας με την καρδιά είναι 5000€, είναι επίσης 
μορφή βίας. 
Στα πιο πάνω παραδείγματα, η συμπεριφορά μη βίας υπαγορεύει: 
  Οι Ευρωπαίοι που μετανάστευσαν στην Αμερική να προσπαθήσουν να
συμβιώσουν με τους γηγενείς. Άλλωστε οι Ινδιάνοι δεν είχαν παραγωγή
πυροβόλων όπλων. Οι λευκοί έμποροι τους τα προμήθευσαν, 
ελαττωματικά τα περισσότερα, με στόχο να έχουν δικαιολογία να τους 
εξοντώσουν.  
  Στη διάνοιξη των αρτηριών, αφού πρόκειται για απόφαση ζωής – 
θανάτου, δεν πρέπει να τίθεται θέμα κόστους. Αν το κράτος 
απεμπολήσει την ικανότητά του για παροχή δωρεάν παιδείας και υγείας 
σε όλους αδιακρίτως, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η λεγόμενη 
«παγκοσμιοποίηση» έσκαψε τον λάκκο των πολιτικών και της 
πολιτικής! Είναι σε θέση να τον δουν; Ή θα πέσουν μέσα;

Δυστυχώς η βία είναι η συμπεριφορά που σε μεγάλο βαθμό 
καθυστέρησε αιώνες τώρα την πρόοδο της Γης.
Το γιατί, μπορεί να αναζητηθεί ίσως, στο ότι τα έργα της ειρήνης είναι 
πολύ πιο δύσκολα από τα έργα του πολέμου. Ο πόλεμος όμως σε καμιά 
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περίπτωση δεν είναι λογική απόφαση, αφού το κόστος του, αν 
συνυπολογιστεί μαζί το κόστος νικητή και νικημένου, είναι δυσανάλογο
με το κέρδος του νικητή. 
Η σε διάρκεια χρόνου επανάληψη της συμπεριφοράς αυτής προς την 
ίδια κατεύθυνση, εμπεδώνει στις ομάδες που την ασκούν, συνείδηση 
αφέντη, ενώ στις ομάδες που την υπόκεινται, συνείδηση δούλου.   

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ:  
Είναι η απόκρυψη των αληθινών αισθημάτων και σκέψεων, 
προσποίηση, πλαστή εμφάνιση αρετής.
  Η υποκρισία είναι βασική φυσική συμπεριφορά. Απαντάται σε όλα τα 
έμβια είδη. Στον άνθρωπο εκφράζεται με το μυστικό, το ψέμα, απάτες, 
συνωμοσίες, διασπορά ψεύτικων ειδήσεων, απόκρυψη ολόκληρης ή 
μέρους της αλήθειας.  
Σε αρχική μορφή την γεννά η ανάγκη αντίδρασης και πάλης ενάντια 
στην βία. Όταν είναι συμπεριφορά απλά ενστίκτου, είναι περιορισμένης
έκτασης, γιατί όταν ικανοποιηθεί η ανάγκη ενστίκτου που την επιβάλει, 
τότε επικρατεί μία από τις άλλες συμπεριφορές. Όταν όμως 
χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο με λογική (εκπαίδευση, επιστήμη, 
τέχνη) και συναίσθημα (μίσος, ανάγκη εκδίκησης, πρόθεση 
υποδούλωσης), αλλά χωρίς συνείδηση, τότε μπορεί να γίνει πολύ 
καταστροφική (χιτλερική προπαγάνδα, σύγχρονα ΜΜΕ, σύγχρονη 
διαφήμιση και άλλα).

Σε περιβάλλον υποκρισίας το συναίσθημα αποφεύγει να εκφραστεί ή 
εκφράζεται με στόχο να ξεγελάσει. Κυριαρχούν φόβος, ντροπή, 
κρυψίνοια, αίσθημα ανασφάλειας και δυσπιστίας. 

Οι υποκριτές συνήθως ψάχνουν τα θύματά τους στους νέους και 
αγνούς, λόγω του ότι είναι πιο εύκολο να τους ξεγελάσουν. Όμως η ίδια
η φύση επιμένει να τους θυμίζει πόσο λάθος είναι ο δρόμος που 
διάλεξαν, αφού κάθε νέος άνθρωπος, φέρει τα χαρακτηριστικά της 
αγαθότητας,της αγνότητας και ποτέ της υποκρισίας. 

Σε περιβάλλον υποκρισίας η λογική δεν έχει πραγματικά θεμέλια, αφού 
το πρόσκαιρο είναι η βάση κάθε προσπάθειας. Οι υποκριτές έχουν 
πραγματικά άρρωστη συνείδηση, ενώ τα θύματα τους δέχονται 
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πλήγματα ψυχολογικής και ηθικής φύσης, δηλαδή πιο 
δυσκολοθεράπευτα απ’ ότι των θυμάτων της βίας.

Στο περιβάλλον αυτό ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι σε φανερό 
διωγμό, όπως στο περιβάλλον της βίας, αλλά γίνεται προσπάθεια να 
ξεγελαστεί και να καταλήξει υποχείριο. Πάλι δηλαδή δημιουργείται μια 
κοινωνική δομή με σχέσεις αφέντη – δούλου. Μόνο που τώρα αφέντης 
είναι ο υποκριτής, ο πονηρός, ο αδίστακτος.
Βεβαίως αν η υποκρισία αντιπαρατεθεί στη βία μπορεί και να την 
ανατρέψει. Θα προτιμήσει όμως να την βάλει στο χέρι και να την 
χρησιμοποιήσει. Αν δεν τα καταφέρει θα συμμαχήσει μαζί της, ώστε να 
εγκαθιδρύσουν από κοινού το κοινωνικό καθεστώς αφεντών – δούλων, 
αποστερώντας από τους πολλούς κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. Κυρίως 
πνευματικής. 

Η θέση: 
«Δεν φταίω εγώ που εξαπατώ! Εσείς  φταίτε που είστε αρκετά ανόητοι! 
Ας προσέχατε!», έχει έστω κάποιο ίχνος λογικής;
Προφανώς όχι! Είναι η λεγόμενη κοροϊδία. Είναι το θράσος του 
απατεώνα να παρουσιάζει την απάτη σαν εξυπνάδα. 
«Δουλειά μας», είχε πει επικεφαλής του PIMCO, αναφερόμενος στην 
ελληνική “κρίση”, «είναι να βγάζουμε λεφτά. Εξάλλου δεν υπάρχει 
νόμος που να σου απαγορεύει να εκμεταλλευτείς τον μαλάκα». 
Πόσο θυμίζει τη θεωρία του «φυτού», του «σπασίκλα», που κάνει 
θραύση στις σχολικές αίθουσες!
Το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων του απατεώνα, είναι νέοι και αθώοι. 
Δεν έχουν πονηριά, ούτε πείρα για να αντιληφθούν την απάτη. Και οι 
νέοι πιστεύουν ότι όλοι είναι σαν αυτούς, ότι δεν έχουν κακή πρόθεση, 
ότι είναι αγαθοί και στον λόγο και στην πράξη. Και καλώς είναι έτσι!
Η μεγαλύτερη απάτη είναι το στημένο παιχνίδι της ελεύθερης 
οικονομίας. Όλοι το αντιλαμβάνονται αργά η γρήγορα! Ποιος όμως 
καταφέρνει να αποδράσει; Πώς να αποδράσεις αφού μόλις αντιληφθούν
ότι κάποιοι αντιδρούν, έχουν έτοιμες τις συνταγές βίας;
Από πότε η απάτη είναι εξυπνάδα; Η βλάβη που προκαλείται στο 
κοινωνικό σύνολο, είναι πολλαπλάσια από τα πρόσκαιρα κέρδη των 
απατεώνων. Αυτό είναι αμελητέο; 
Αν αντιπαραβάλουμε τα κέρδη των απατεώνων των χρηματιστηρίων 
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ανά τον κόσμο με την οικονομική δυσπραγία του σήμερα, τις 
αυτοκτονίες λόγω χρεών, τις χρεοκοπίες και το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων, την ανεργία, το διογκούμενο κύμα της μετανάστευσης, 
την αύξηση των κάτω από το όριο της φτώχειας διαβιούντων σε 
παγκόσμιο επίπεδο που ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 50%, προς τα 
πού γέρνει η πλάστιγγα; 
Τέλος ο απατεώνας συνειδητά ή υποσυνείδητα, με την θέση του αυτή, 
ουσιαστικά λέει: 
«Γίνετε σαν εμένα! Δείτε με κανείς δεν με ξεγελά! Γίνετε λοιπόν 
απατεώνες, πονηροί, μοχθηροί και θα κερδίσετε το ότι «κανείς» δεν θα 
σας ξεγελά! Θα τους εξαπατάτε εσείς! Και βέβαια κι εγώ, δεν θα είμαι ο
μόνος που θα βλέπει στον καθρέπτη κάθε φορά που τον κοιτά, τόση 
ασχήμια, τόση αηδία!»

Θαυμασμό προκαλεί η δήλωση ενός αρχιμάστορα της συμπεριφοράς 
αυτής, του πολύπειρου Χένρυ Κίσσιγκερ: «Ή βασική πρόκληση πού 
αντιμετωπίζει ή Αμερική είναι να μεταμορφώσει την ισχύ της σε ηθική 
συναίνεση και να προωθήσει τις αξίες της, όχι με επιβολή, αλλά με 
εκούσια αποδοχή». (ΒΗΜΑ, 30/04/2006)

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ:  
Είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, αμεριμνησία, αφροντισιά. Στην περιοχή
του ενστίκτου δεν συναντάται, αφού τα παιδιά είναι όλα γενικώς ζωηρά,
περίεργα, πρόθυμα. Την γεννά ο εγκλωβισμός σε περιβάλλον βίας και 
υποκρισίας και η αδυναμία του ατόμου να ξεφύγει.
Η αδιαφορία μεταβάλει το άτομο σε εργαλείο άλλων ατόμων ή ομάδων,
ώστε να υπάρχει αφθονία από το ισχυρότερο και εκλεκτότερο εργαλείο 
της φύσης. Την Ανθρώπινη Δυνατότητα. 
Είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα στις συμπεριφορές βία και 
υποκρισία, αφού ο βίαιος και ο υποκριτής αδιαφορούν για το πώς 
αισθάνονται τα θύματα τους.
Η αδιαφορία των εκπροσώπων της βίας και της υποκρισίας για τα 
θύματα τους, είναι θάψιμο συνείδησης τουλάχιστον των ίδιων. 

Απαντάται σε διάφορες μορφές.
Αδιαφορία του συναισθήματος προς την λογική και την συνείδηση: 
  Οδηγεί στην υποκρισία ή την βία.
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Αδιαφορία της λογικής για το συναίσθημα και την συνείδηση: 
  Οδηγεί στην δικτατορία.
Αδιαφορία της λογικής και του συναισθήματος για την δημιουργία 
συνείδησης: 
  Οδηγεί σε διαιρέσεις και ρατσισμούς, και άρα συγκρούσεις τόσο μέσα 
στο ίδιο το άτομο, όσο και με τα άλλα άτομα, αλλά και στις ομάδες 
μεταξύ τους.
Αδιαφορία του ατόμου και για συναίσθημα και για λογική: 
  Το καθιστά τύραννο γι’ αυτούς που το αγαπούν, και υποζύγιο για τους 
άλλους.
Αδιαφορία ατόμων ή ομάδων που ασκούν συστηματικά βία και 
υποκρισία απέναντι στα θύματα τους: 
  Είναι συνήθης πρακτική, γιατί αλλιώς μπορεί να ξυπνήσει η 
συνείδηση τους.
Αδιαφορία που έχει σαν βάση την υποκρισία και έχει στόχο την 
απεμπόληση ευθυνών σε άλλους:
  Όταν οι άλλοι είναι πρόσωπα που έχουν συναισθηματικό δέσιμο με το 
υποκείμενο αδιαφορίας, έχει κατ’ αρχήν επιτυχία. Διαφορετικά ο 
αδιαφορών θα βρεθεί σε δυσχερέστατη θέση.
Αδιαφορία του εθισμένου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, παρά τις 
υποδείξεις και παραινέσεις των άλλων ότι «δεν πάει άλλο»: 
  Αυτού του είδους η αδιαφορία επισύρει πολλές φορές την οργή των 
άλλων και τη άσκηση από μέρους των βίας και υποκρισίας. Πολλές 
φορές σε δυσανάλογο βαθμό. Αυτού του είδους η αδιαφορία αποτελεί 
πολλές φορές το πλαστό συγχωροχάρτι της εξουσίας για ότι αθέμιτο 
κατεργάζεται.
  Προσποιητή αδιαφορία με στόχο την υποκίνηση ενδιαφέροντος και 
στη συνέχεια παγίδευση.
  Επίσης η αδιαφορία ατόμων ή ομάδων, χρησιμοποιείται σαν 
δικαιολογία από τις  βία και υποκρισία για να αποδειχθεί η 
αναγκαιότητα τους. 

Η αδιαφορία τρέφεται με την μοιρολατρία. Απόδειξη η τάση των 
ανόητων να παράγουν ανόητους: «αυτή η ζωή είναι, ότι φας ότι πιεις κι 
ότι αρπάξει ο κώλος σου». Ή η νοοτροπία του: «Εγώ είμαι απλός 
άνθρωπος. Μη μου βάζεις δύσκολα». 
Δεν υπάρχει απλός άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με 
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δυνατότητες ανάλογες. Απλοί αυτονομάζονται, ανόητοι που 
συμβιβάζονται με την "πνευματική τους ένδεια" και λένε «εμένα μου 
φτάνει μέχρι εδώ», ή υποκριτές που προσπαθούν να μετακυλήσουν τις 
ευθύνες τους σε άλλους.

Πάντως: Για την δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
κοινωνία μας, λόγω υπερβολών του στρατοπέδου βίας – υποκρισίας, 
μεγάλο μέρος ευθύνης έχει η αδιαφορία που επιδεικνύεται από τους 
πολλούς.

« Οι άνθρωποι φοβούνται το στοχασμό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 
στον κόσμο, περισσότερο από την καταστροφή, περισσότερο ακόμα και 
από τον ίδιο το θάνατο. Ο στοχασμός είναι ανατρεπτικός και 
επαναστατικός, καταστρεπτικός και φοβερός. Είναι ανελέητος μπροστά 
στα αξιώματα, στα καθιερωμένα και τις συνήθειες. Ο στοχασμός κοιτάζει
στο βάραθρο της κόλασης και δε φοβάται. Ο στοχασμός είναι σπουδαίος,
καταιγιστικός κι ελεύθερος, το φως του κόσμου και η ύψιστη 
μεγαλοπρέπεια του ανθρώπου.»                                                                                        
Bertrand Russell 

Και βέβαια η με πείσμα προσκόλληση στην συμπεριφορά αυτή γίνεται 
πολλές φορές αιτία άσκησης βίας και υποκρισίας.
Είναι όμως απάνθρωπο να λες «Πονάω!» και να σου λένε «Προχώρα!»
Είναι απάνθρωπο να λες «Πεινάω!» και να σου λένε «Δούλευε και 
ξέχνα την πείνα σου!»
Είναι απάνθρωπο να λες «Πεθαίνω!» και να σου λένε «Πέθανε να μας 
αδειάζεις τη γωνιά!»
Και είναι εξ’ ίσου απάνθρωπο να λες «Ωχ μωρέ! Πόσα χρόνια μου 
μένουν να ζήσω; Μου αρκούν όσα έχω! Αφήστε με στη ησυχία μου και 
κάντε για σας ότι νομίζετε!»
Το “κορόιδο” είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα της απάτης που 
αναβίβασε τον εαυτό της σε καπατσοσύνη, όσο και της αδιαφορίας που 
ενώ βλέπει την απάτη, γυρνά αδιάφορα το βλέμμα αλλού. Στο επίπεδο 
της γειτόνισσας, που μόλις ξεπροβοδίσει τον άντρα της, μπάζει μέσα 
τον ερωμένο. Στο επίπεδο της Ελλάδας, που την έβαλαν υπό οικονομική
επιτήρηση και ξεκοκάλισαν την περιουσία των Ελλήνων. Σε γήινο 
επίπεδο, αφού το υπερβάλλον χρέος όλων των χωρών σε ιδιωτικές 
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τράπεζες τείνει να εξαφανίσει την έννοια “έθνος”. 

ΛΟΓΟΣ:         
  Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς, που θέλει ν’ αναδείξει τις πνευματικές 
λειτουργίες του ανθρώπου (λογική, συναίσθημα, συνείδηση). Θέλει την 
δημιουργία σκέψης, βάση της συμπεριφοράς και την έκφραση της 
επόμενο βήμα, αλλά και ανατροφοδότη δημιουργίας σκέψης. Θέλει 
δηλαδή υγιείς ανθρώπους, με αναπτυγμένο πνευματικό επίπεδο. 
Πράγμα που δεν θέλουν οι (βία-υποκρισία-αδιαφορία = (Β-Υ-Α)), αφού
αυτός που ασκεί τις συμπεριφορές αυτές κάθε άλλο παρά υγιής μπορεί 
να χαρακτηριστεί, αλλά και επειδή ο υγιής δεν είναι ότι πιο 
ευκολομεταχείριστο από τις (Β-Υ-Α), αφού αντιδρά στην βίαιη επιβολή,
στην εξαπάτηση, ενώ απεχθάνεται τους αδιάφορους. (Να γιατί η 
εξουσία θέλει να είναι πνευματικά υποβαθμισμένοι οι υπήκοοι της).

Βασίζεται στην επικοινωνία (συνάφεια, δημιουργία σχέσεων μεταξύ 
ατόμων ή ομάδων, μεταβίβαση ή ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, 
ικανοτήτων) διαχωρική και διαχρονική. 

Βασικό εργαλείο του λόγου είναι ο διάλογος. Η ειλικρινής χωρίς όρους 
αλλά και χωρίς πιέσεις συζήτηση. Συζήτηση που εκφράζεται σε όλα τα 
πεδία της ανθρώπινης πνευματικότητας. 
Και στο συναίσθημα και στη λογική και στη συνείδηση. 
Στον διάλογο με τον εαυτό μας, στον διάλογο με τον πλησίον μας, στον 
διάλογο με ό,τι καθένας ονομάζει ''Πνεύμα”, “Θεό”, “Φύση”.
Η έκφραση του ενδιαφέροντος για όλα και για όλους. Για να είναι 
ισχυρά τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητο να βασίζονται σε μια 
αληθινή παιδεία που θα διδάξει με παρρησία τον Λόγο και τα δεινά που 
φέρνουν οι (Β-Υ-Α).

Ο Λόγος έχει ένα μόνον μειονέκτημα: Είναι λιγότερο άμεσος από όλους
τους άλλους τρόπους συμπεριφοράς, αφού είναι αρκετά μακρύτερα από
το ένστικτο και πολύ μακρύτερα από τα άλλα τρία είδη συμπεριφοράς. 
(Σε τελική ανάλυση δεν είναι μειονέκτημα αλλά πλεονέκτημα, αφού η 
αμεσότητα του αποτελέσματος των (Β-Υ-Α), οδηγεί σε απώλεια 
συνείδησης της έκτασης του πρακτέου).
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Εκτός των πολλών πλεονεκτημάτων του, έχει και ένα μοναδικό! 
Την συμμετοχή! 
Το «μαζί» είναι σε διωγμό στα άλλα τρία είδη συμπεριφοράς (βία-
υποκρισία-αδιαφορία = (Β-Υ-Α)). Ο Λόγος έχει σαν βάση την 
συμμετοχή. Την τρέφει και τρέφεται απ’ αυτήν. Εδώ είναι η επιτυχία 
της βασικής συνταγής των (Β-Υ-Α), του «διαίρει και βασίλευε» αφού η 
παρεμπόδιση της συμμετοχής και οι αποκλεισμοί των πολλών, η 
"αντιπροσώπευση" σε κάθε κλίμακα, είναι το «μυστικό» της επιτυχίας 
τους.
Και είναι το μόνο είδος συμπεριφοράς που έχει σαν στόχο και μπορεί, 
να αναπτύξει τον πνευματικό άνθρωπο. 

Στο πέρασμα των αιώνων ο Λόγος (συμπεριφορά) ταυτίστηκε με τον 
λόγο (προφορική ή γραπτή έκφραση σκέψης, ιδέας, επιθυμίας, άποψης).
Η διάκριση μεταξύ τους είναι άκρως σημαντική, αφού η βάση 
συμπεριφοράς μέσω του Λόγου είναι μεν η επικοινωνία, αλλά που δεν 
έχει το ίδιο νόημα, αφού ο προφορικός ή γραπτός λόγος μπορούν να 
γίνουν όργανα των τριών άλλων συμπεριφορών, η άσκηση όμως του 
Λόγου, έχει σαν φυσικό αποτέλεσμα τον περιορισμό τους στο ελάχιστο 
δυνατό. 
Στο πέρασμα των αιώνων ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι οι συμπεριφορές 
βία–υποκρισία–αδιαφορία, του κόστισαν πολύ πόνο, πολλά δάκρυα, 
πολλά πισωγυρίσματα, πολλές ανθρώπινες ζωές. Και η θεϊκή φύση του, 
η συνείδηση, είπε: 
Γεννηθήτω ο Λόγος! 
Και γεννήθηκε η επιστήμη, γεννήθηκε η τέχνη, γεννήθηκε η τεχνολογία,
γεννήθηκαν και οι Γήινες γλώσσες που πρωταρχικός τους ρόλος ήταν 
και είναι, να “γεννήσουν / ξυπνήσουν” τον Λόγο δηλαδή το 
συναίσθημα, τη λογική, τη συνείδηση σε κάθε ανθρώπινο ον. Και να 
μεταφέρουν τα κατορθώματα του Πνεύματος σε όλον τον ανθρώπινο 
κοινωνικό χώρο, αλλά και στον χρόνο. 

Ο Λόγος δεν μπορεί να τραφεί σε περιβάλλον που επικρατούν οι άλλες 
συμπεριφορές.

Όλα τα είδη συμπεριφοράς οδηγούν στην επαφή.
Τα πάντα εξαρτώνται από την επαφή ή την μη επαφή!
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Η επαφή της ενέργειας με την ύλη γεννά την κίνηση. Η επαφή 
του φωτός με το σκοτάδι γεννά τις ευνοϊκές για την ζωή 
συνθήκες. Προσέξτε ο άνθρωπος ζει και δραστηριοποιείται σε 
περιβάλλοντα όπου εφάπτονται το υγρό, το στερεό και το 
αέριο στοιχείο. Ανατροπή των επαφών αυτών, προκαλεί 
δυσχέρειες στην συνέχιση, έως εξαφάνιση της ζωής.
Η επαφή του αρσενικού με το θηλυκό γεννά. 
Οι χημικές διεργασίες έχουν σαν πρώτιστο την επαφή. 
Στον κόσμο των ιδεών: Η επαφή των διαφορετικών ιδεών 
φέρνει το χώνεμα, την επανάσταση, το πνεύμα στο τιμόνι του 
βίου, ατομικού είτε κοινωνικού. 
Εδώ υπάρχουν δύο ευαίσθητες έννοιες που πρέπει να έρθουν 
σε επαφή:

συνύπαρξη - ελευθερία
Κάθε προσπάθεια για επαφή περιορίζει την ελευθερία των 
αναζητούντων την επαφή. Αφού η επαφή γίνεται στα 
ανθρώπινα όρια και επομένως απαιτεί χρόνο, κόπο, 
συναίσθημα, λογική, συνείδηση, ξόδεμα υλικό και πνευματικό,
τότε κάθε αναζήτηση ελευθερίας, συνεπάγεται αυτόματα 
λύσιμο ή αδυναμία επαφής;
«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.» 
                                         (Ανδρέας Κάλβος).
Αρετή γιατί χωρίς αυτήν λείπει η εσωτερική ελευθερία, αφού η
έλλειψη αρετής φιμώνει την συνείδηση και παραποιεί την 
λογική και το συναίσθημα. 
Τόλμη γιατί η εξωτερική ελευθερία, η ανάγκη σύναψης επαφής
με ανθρώπους και πράγματα, απαιτεί διάθεση για το πρώτο 
βήμα. 
Και η αρχή είναι το μισό του όλου. Προπαντός όταν γίνεται 
από υγιείς πνευματικά ανθρώπους δηλαδή με ανεπτυγμένα τα 
συναίσθημα, λογική και συνείδηση. 
Και βέβαια τόλμη και αρετή, είναι η βάση αποτίναξης κάθε 
είδους κατάστασης εσωτερικής ή εξωτερικής που προσπαθεί 
να στερήσει την ελευθερία. 
Η ελευθερία είναι μια έννοια που πολλές φορές στην ιστορία 
του ανθρώπου, τον έφερε μπροστά σε μεγάλες ευθύνες, 
επαναστάσεις, κέρδη και απώλειες.
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Η επαφή είναι βασική επιδίωξη του ανθρώπου γιατί μέσα από 
αυτήν ολοκληρώνεται.
Είναι όμως έννοιες αντίθετες;
Το μέσον είναι το μήνυμα!
Αν το μέσον επιδίωξης επαφής ή αντίστοιχα ελευθερίας, είναι 
συμπεριφορές όπως βία–υποκρισία–αδιαφορία, τότε ναι. Είναι 
αντίθετες!
Αν το μέσον επιδίωξης επαφής – ελευθερίας είναι ο Λόγος, 
συμπεριφορά καταξιωμένη και αποδεκτή από τα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη, τότε η επαφή είναι ελευθερία και 
αντιστρόφως.
Ένας βασικός τομέας πνευματικής επαφής είναι η συζήτηση. 
Όταν τα δύο μέρη συζητούν με ειλικρίνεια την μεταξύ τους 
επαφή ή την επαφή τους με την ομάδα, και ψάχνουν τρόπους 
ολοκλήρωσης χωρίς να στερούν την δυνατότητα για ελεύθερη 
βούληση, τότε καταξιώνεται ο άνθρωπος και η πορεία είναι 
πρόοδος και ευτυχία. Η συζήτηση όμως πρέπει να είναι 
απαλλαγμένη από (Β-Υ-Α). Η αλήθεια, η προσπάθεια 
κατανόησης του άλλου αλλά και η προσπάθεια να γίνεις εσύ 
κατανοητός, είναι βασικές αρχές συζήτησης. Συζήτηση που δεν
καλύπτει και τους τρεις τομείς: συναίσθημα, λογική, 
συνείδηση, δεν έχει σωστά θεμέλια. Η απουσία άποψης και η 
«χάβρα» είναι τα δύο άκρα που θα σκοτώσουν την συζήτηση.
Αλήθεια, μπορείτε να πείτε ότι οι άνθρωποι συζητούν σήμερα; 
Έχετε συζητήσει ποτέ με άλλον ή με άλλους, όχι όπως 
διδάσκουν τα παράθυρα της τηλεόρασης, αλλά έτσι που η 
συζήτηση να ήταν γέννημα θέλω και σκέψης όλων των μερών 
(όχι δηλαδή μίμηση ή συνήθεια), να περιλαμβάνει όσο το 
δυνατόν περισσότερα ενδεχόμενα και το τέλος της να σημαίνει 
ξεκίνημα πράξης και εφαρμογής αυτών που η συζήτηση 
αποφάσισε;
Η επαφή απαιτεί το θέλω και των δύο μερών και επιπλέον την 
συνειδητή συνεισφορά τους στην επαφή.

Ας θυμηθούμε πώς η ιστορία παρουσιάζει το θέμα «σκλαβιά». 
Αιχμάλωτοι πολέμου ή «όντα δεύτερης κατηγορίας» όπως 
ασιάτες, μαύροι, αλυσοδένονταν με την απειλή αφαίρεσης της 
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ζωής και χρησιμοποιούνταν σε ποικίλες εργασίες. Αυτό όμως 
αφαιρεί την δυνατότητα συνείδησης στους σκλάβους. Ο 
καπιταλισμός κατέδειξε ότι ο μισθωτός είναι συμφερότερος 
σκλάβος, αφού διατηρεί σε κάποιο βαθμό συνείδηση και έχει 
ευθύνη του εαυτού του! 
Η παγκοσμιοποίηση δείχνει νέους δρόμους! 
Αιχμαλωτίζεις την συνείδηση των πολλών μέσα από την 
τηλεόραση, τους πείθεις ότι ζουν για να δουλεύουν και να 
καταναλώνουν, τους αφαιρείς κάθε διανοητική ελευθερία, 
πλασάροντας τους το όνειρο, τις ιδέες, την γνώση που 
χρειάζεται και τους βάζεις σε ένα κοινωνικό χώρο όπου σαν τις
ελιές ανάμεσα στις μυλόπετρες συμπιέζονται ώστε να σου 
δώσουν και την τελευταία σταγόνα λαδιού, αίματος αν 
προτιμάτε, αφού μιλάμε για ανθρώπους!

Οι τρεις πρώτες συμπεριφορές (Βία–Υποκρισία–Αδιαφορία) = (Β-Υ-Α) 
απαντώνται σε όλη την κλίμακα της βιόσφαιρας. Η χρήση τους όμως, 
στις μη ανθρώπινες ομάδες, γίνεται με βάση τις ανάγκες επιβίωσης και 
αναπαραγωγής.
Στον άνθρωπο απαντώνται και τα τέσσερα είδη συμπεριφοράς. 

Οι τρεις πρώτες, οι (Β-Υ-Α), αποτελούν την βάση ανάπτυξης και 
ανατροφοδότησης αυτού που ευρέως αποκαλούμε ΕΞΟΥΣΙΑ. 

Η δυνατότητα όμως ανάπτυξης και εφαρμογής του τέταρτου είδους, του
ΛΟΓΟΥ, είναι αδιαμφισβήτητα ευρύτερη, δείχνει απεριόριστη.

Σε περιβάλλον εξουσίας οι πνευματικές δυνατότητες του ανθρώπου 
είναι καταδικασμένες σε υπολειτουργία και μαρασμό. Για να έχουμε 
υγιή ανάπτυξη των πνευματικών δυνατοτήτων του ατόμου και κατ’ 
επέκταση της ομάδας, μοναδικός τρόπος είναι να επικρατήσει 
περιβάλλον Λόγου. Και βέβαια ένα τέτοιο περιβάλλον δεν μπορεί να 
επιβληθεί από λίγους. Θα καθιερωθεί όταν οι πολλοί θελήσουν να 
αποχτήσουν ενεργή συνείδηση. Όσο πιο σύντομα, τόσο ο κόπος και ο 
πόνος θα είναι λιγότερος. 

Συνήθως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ανάμικτες συμπεριφορές.
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Μεταξύ δύο, ατόμων ή ομάδων, οι δυνατότητες εμφανίζονται ως εξής:

Άτομο Α/συμπεριφορά βία, Άτομο Β/συμπεριφορά βία, 
αποτέλεσμα επαφής – πόλεμος. 
Άτομο Α/συμπεριφορά βία, Άτομο Β/συμπεριφορά υποκρισία, 
αποτέλεσμα επαφής – πόλεμος.
Άτομο Α/συμπεριφορά βία, Άτομο Β/συμπεριφορά αδιαφορία, 
αποτέλεσμα επαφής – κατάκτηση.
Άτομο Α/συμπεριφορά βία, Άτομο Β/συμπεριφορά λόγος, 
αποτέλεσμα επαφής –  ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά υποκρισία,  Άτομο Β/συμπεριφορά βία, 
αποτέλεσμα επαφής – πόλεμος .
Άτομο Α/συμπεριφορά υποκρισία,  Άτομο Β/συμπεριφορά υποκρισία, 
αποτέλεσμα επαφής – πόλεμος.
Άτομο Α/συμπεριφορά υποκρισία,  Άτομο Β/συμπεριφορά αδιαφορία, 
αποτέλεσμα επαφής – κατάκτηση.
Άτομο Α/συμπεριφορά υποκρισία,  Άτομο Β/συμπεριφορά λόγος, 
αποτέλεσμα επαφής – ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά αδιαφορία,  Άτομο Β/συμπεριφορά βία, 
αποτέλεσμα επαφής – κατάκτηση.
Άτομο Α/συμπεριφορά αδιαφορία,  Άτομο Β/συμπεριφορά υποκρισία, 
αποτέλεσμα επαφής – κατάκτηση.
Άτομο Α/συμπεριφορά αδιαφορία,  Άτομο Β/συμπεριφορά αδιαφορία, 
αποτέλεσμα επαφής – αδυναμία επαφής.
Άτομο Α/συμπεριφορά αδιαφορία,  Άτομο Β/συμπεριφορά λόγος, 
αποτέλεσμα επαφής – ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά λόγος, Άτομο Β/συμπεριφορά βία, 
αποτέλεσμα επαφής – ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά λόγος, Άτομο Β/συμπεριφορά υποκρισία, 
αποτέλεσμα επαφής – ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά λόγος, Άτομο Β/συμπεριφορά αδιαφορία, 
αποτέλεσμα επαφής – ? .
Άτομο Α/συμπεριφορά λόγος, Άτομο Β/συμπεριφορά λόγος, 
αποτέλεσμα επαφής – δυνατότητα κάθε ειρηνικής ανθρώπινης επαφής 
έως αγάπη.
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Το «?» σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές, αν ο λόγος είναι επίμονος 
και αληθινός, τότε η άλλη συμπεριφορά θα αναδιπλωθεί και / ή θα 
αναζητήσει αρωγή άλλων συμπεριφορών ή θα δεχθεί την ήττα. Αν όμως
ο λόγος δεν είναι πειστικός τότε θα επικρατήσει η άλλη συμπεριφορά. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι η μοναδική επαφή που μπορεί να οδηγήσει στην 
αγάπη είναι ο λόγος. 
Ότι συμβαίνει μεταξύ ατόμων το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ των 
ομάδων. 
Αξίζει να βάλετε νοερά στην συσχέτιση των δύο, ένα τρίτο άτομο ή 
ομάδα. Θα είναι αρκετά πολυπλοκότερη η θεώρηση, αλλά θα έχετε νέες
ενδιαφέρουσες δομές όπως: «όταν ερίζουν δύο, κερδίζει ο τρίτος…».
Φανταστείτε τις δυνατότητες και την ποικιλία σε ένα κόσμο 
δισεκατομμυρίων ατόμων και ανάλογων ομάδων...

Την τυφλή βία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ο λόγος. Μπορούν 
όμως η υποκρισία με την αδιαφορία. 
Η βία όταν αντιμετωπίζεται με βία τότε έχουμε μάχη. Γενικευμένη 
κατάσταση μάχης είναι πόλεμος. 
Η βία όταν αντιμετωπίζεται με υποκρισία και αντιστρόφως, τότε έχουμε
μάχη με νίκη όχι πάντοτε της ίδιας συμπεριφοράς. 
Σήμερα, η υποκρισία φαίνεται να έχει πάρει το «κεφάλι» και 
πληρώνοντας παχυλούς μισθούς στους εραστές της βίας, τους έχει 
συνεργούς για "κάθε ενδεχόμενο", ενώ ξεκοκαλίζει την δυνατότητα των
πολλών. Με κύρια δύναμη πυρός της το χρήμα και κάθε υποκατάστατο 
του, προσπαθεί να μετατρέψει σε «δούναι και λαβείν», την προσπάθεια 
απόκτησης και απόλαυσης κάθε φυσικού πόρου. Έτσι μας πουλάει το 
νερό, τη θάλασσα, τη γη, τον αέρα, χώρισε σε οικόπεδα τη Σελήνη και 
άλλους πλανήτες, έγινε θεός! Η ηλιθιότητα μας, δεν μας αφήνει να 
αναλογιστούμε ποιο δικαίωμα ιδιοκτησίας ασκεί! Και βέβαια σου 
ανήκει, ότι κατέχεις και έχεις θέληση και δυνατότητα να το 
υπερασπιστείς! Ακόμα και έννοιες όπως, ελευθερία, δημοκρατία, 
ανεξαρτησία, ιστορική μνήμη, δικαιοσύνη, παιδεία και πολλές άλλες. 
Συνειδητά!   

Ο πολυδιαφημιζόμενος «υγιής» ανταγωνισμός μιας «ελεύθερης» 
αγοράς, είναι πόλεμος στημένος από την εξουσία του χρήματος με 
προφανή νικητή την ίδια. 

118



Το ίδιο και η «ελεύθερη» ερωτική συμπεριφορά που αρχίζει και 
τελειώνει με την λαγνεία, χωρίς διάθεση να δει κάτι πέρα από την 
επιδερμίδα. Είναι στημένη μάχη που δεν έχει στόχο τον έρωτα, πολύ 
περισσότερο την ανθρώπινη επαφή και την αγάπη, αλλά υλικά οφέλη. 
Όταν το ένα μέλος μιας τέτοιας ερωτικής σχέσης είναι αγνό και δεν έχει
συνείδηση του γεγονότος, τότε βγαίνει από αυτήν ψυχικό ράκος. 

Η αδιαφορία σε ακραίες καταστάσεις, είναι αδύνατον ν’ αντιμετωπιστεί 
απ’ οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά. Έχει όμως ποικίλες εκφάνσεις: 
● Αδιαφορία των δυνατών προς τους αδύνατους με σκοπό την 
καταδυνάστευση, και την εκμετάλλευσή τους.
● Αδιαφορία των αδύνατων προς τους δυνατούς με δύο δυνατότητες: 
  Α) Απομόνωση των λίγων δυνατών από τους πολλούς αδύναμους, με
στόχο  να  αντιληφθούν  την  κατάχρηση  της  δύναμής  τους,  έως  τον
αφανισμό  τους.  Απαιτεί  συνεργασία  «υψηλού  επιπέδου»  και  στην
δεύτερη περίπτωση αναγορεύονται σε δυνατούς οι πρώην αδύναμοι. 
  Β) Καθ’ έξιν αδιαφορία που έχει σαν στόχο την αποφυγή ανάληψης 
ευθυνών από τους «αδύναμους» άρα την μετακύλιση της ευθύνης στους
«δυνατούς». Εδώ μάλλον είναι υποκρισία, που θα έχει όμως 
μακροπρόθεσμα άσχημη κατάληξη για τους αδιάφορους.
● Αδιαφορία της καταπιεσμένης ομάδας για τον εαυτό της αλλά και για 
οτιδήποτε άλλο (όταν η βία και η υποκρισία ξεπερνούν κάθε όριο). Εδώ
σταματά η κοινωνική δομή, ο άνθρωπος «ξαναγυρνά» στο ζώο και άρα 
η συμπεριφορά αυτή δεν είναι προς συζήτηση. Σταματά όμως και η 
πνευματική ανάπτυξη. (Ο τεμπέλης – αν πραγματικά υπάρχει και δεν 
είναι αποτέλεσμα τεχνασμάτων της εξουσίας – είναι ένα πνευματικά 
άρρωστο άτομο και χρειάζεται την μέριμνα της ομάδας όπως κάθε 
άρρωστος και όχι τον αποκλεισμό απ’ αυτήν). Τέτοιου είδους 
αδιαφορία, αναπτύσσεται στις “φυλακές υψίστης ασφαλείας”, αλλά και 
στις κοινωνικές ομάδες που όντας σε ένα πολιτισμικό επίπεδο χαμηλό, 
δέχτηκαν την βία ομάδας με “ανώτερο πολιτισμικό” επίπεδο 
τουλάχιστον τεχνολογικά, και δεν είχαν καμία δυνατότητα αποφυγής ή 
έστω συνύπαρξης. Το “Δόγμα του Σοκ”, μια τέτοιου είδους 
συμπεριφορά επιδιώκει και εν πολλοίς κατορθώνει. Είναι βέβαια 
σκόπιμος “ψυχολογικός πόλεμος” και όπως έχει πει ο Χάξλεϊ, γίνεται με
κάθε ανήθικο μέσον. 
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● Κάθε έναρξη χρήσης βίας ή υποκρισίας, έχει σαν προϋπόθεση την 
αδιαφορία του υποκειμένου προς το αντικείμενο που θα υποστεί την 
συμπεριφορά αυτή. Εκτός αν πρόκειται για άρρωστες καταστάσεις ή για
προσπάθεια του Λόγου να καταδείξει το λάθος αποτέλεσμα των 
συμπεριφορών αυτών.

Σε ενστικτώδικη ή μεταενστικτώδικη συμπεριφορά ο Λόγος είναι 
αδύναμος. Άρα άτομα ή ομάδες όπως π.χ. μωρά ή μικρά παιδιά, 
άρρωστοι, φυλακισμένοι, άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών, άτομα με στερητικό σύνδρομο, και πολλές άλλες 
κατηγορίες, πολύ συχνά βιώνουν στην επαφή με τους άλλους 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α). Υπάρχουν όμως άτομα των παραπάνω 
κατηγοριών, που αναπτύσσουν σε ποικίλο βαθμό συνεργασία λογικής, 
συναισθήματος και συνείδησης. 
Το αντίθετο επίσης δεν αποκλείεται. Δηλαδή άτομα απόλυτα υγιή στο 
σώμα, να παρουσιάζουν συμπεριφορά που δεν έχει σαν βάση τα: λογική
συναίσθημα και συνείδηση. Μάλιστα η πλειοψηφία των ανθρώπων 
ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.

Στον Λόγο δεν χωρούν οι (Β-Υ-Α). Η συνείδηση και μόνον αυτή, είναι 
που θα επιτρέψει την εγκατάλειψη, για πολύ σύντομο διάστημα σε χώρο
και σε χρόνο του Λόγου, τόσο μόνον, όσο είναι απαραίτητο. 
Για παράδειγμα δεν μπορείς ν’ αντιμετωπίσεις ένα ψυχασθενή με τον 
λόγο. Η βία στην περίπτωση αυτή είναι επιβεβλημένη. Πόση βία όμως; 
Με ποιο τελικό στόχο; Μόνον ο Λόγος μπορεί να δώσει απάντηση. 
Άνθρωποι οι οποίοι έθεσαν εαυτόν στην εξυπηρέτηση παρόμοιων 
περιστατικών, θα επιληφθούν με γνώση και περίσκεψη. Γιατροί θα 
επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία, η οποία έστω και μέσω της 
βίας, για κάποιο χρόνο, θα αποσκοπεί στην θεραπεία. Μόνον η 
συνείδηση μπορεί να καθορίσει τα όρια. Η γενίκευση (αφού εδώ μπορεί
να χρησιμοποιηθεί βία, άρα η βία είναι θεμιτή), είναι υποκρισία και 
εκπορεύεται από πονηρές προθέσεις.
Η κατάχρηση άσκησης (Β-Υ-Α) θα οδηγήσει σε απομάκρυνση από τον 
Λόγο. Η ευθύνη είναι συγχρόνως ατομική και κοινωνική. Δεν μπορεί το
άτομο να κρύβεται πίσω από την ομάδα, ούτε  η ομάδα να χρησιμοποιεί
το άτομο σαν αποδιοπομπαίο τράγο.
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Τον συνασπισμό (Β-Υ-Α) μπορεί να τον αντιμετωπίσει μόνον η μετά 
Λόγου συνειδητή Αδιαφορία, που ισοδυναμεί με την Ολοκληρωτική 
Άρνηση Συνεργασίας με την Εξουσία. Βέβαια είναι μάχη μέχρις 
εσχάτων, αλλά είναι, ίσως, ο μόνος δρόμος για να βγούμε από το 
δύσκολο σήμερα. [Ας θυμηθούμε πώς ο Γκάντι έδιωξε τους Εγγλέζους 
από την Ινδία, ή πώς επιβλήθηκε ο Χριστιανισμός, πριν η εξουσία τον 
μετατρέψει σε εργαλείο της.]

Σε ένα κόσμο που επικρατούν οι (Β-Υ-Α), ο Λόγος είναι αναγκαίο να 
περιοριστεί και να ελέγχεται, γιατί οι άνθρωποι που αναπτύσσουν σε 
ικανό βαθμό συναίσθημα, λογική, συνείδηση, ούτε ανέχονται να ζήσουν
με (Β-Υ-Α) ούτε και τις χρησιμοποιούν. Δείχνουν όμως, προς μεγάλη 
δυσαρέσκεια των κρατούντων, ένα τρόπο ζωής μακριά από 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α). Και απομακρύνουν τη πελατεία της εξουσίας! 
Γιατί, είναι προφανές, ο στόχος των (Β-Υ-Α), είναι να σε μπάσουν στο 
παιχνίδι τους. Να μην έχεις πρότυπα αντίστασης και αντίδρασης. Να 
μην υπάρχει γύρω κάτι που να θυμίζει ότι υπάρχει και συναίσθημα και 
λογική και συνείδηση. 
Εδώ βρίσκεται και η εξήγηση της διαπίστωσης των πολλών 
επιστημόνων ότι οι άνθρωποι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
παίρνουν αποφάσεις μόνο με το συναίσθημα. Δηλαδή σ’ ένα κόσμο που 
εξελίχθηκε κάτω από το πέλμα της εξουσίας, είναι φυσικό να μην 
αναπτύσσεται ισόρροπα η πνευματικότητα των ανθρώπων αφού κάτι 
τέτοιο θα έφερνε την πτώση της εξουσίας και την κατάργηση των 
προνομίων της.

Όταν το πιο πολύτιμο πράγμα ήταν η κατοχή γης, οι πολλοί, ήταν 
σκλάβοι και είλωτες καλλιεργητές της γης των γεωκτημόνων.
Όταν ο πόλεμος επέβαλε τις αξίες του, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων 
έμεναν σ’ όλη τους την ζωή στρατιώτες. Τότε η ανάγκη των δια βίου 
στρατιωτών για ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών τους, καθιέρωσε 
την πορνεία σαν κάτι το εντελώς απαραίτητο. Και απομάκρυνε 
σταδιακά τα δύο φύλα από την ολοκληρωμένη επαφή, σώματος και 
πνεύματος, αφού αυτό απαιτεί χρόνο και κόπο. 
Όταν οι έμποροι καθιέρωσαν τον καπιταλισμό, οι πολλοί έγιναν 
σκλάβοι του χρήματος και της κατανάλωσης.
Οι πολλοί είναι αυτοί που δεν θέλησαν, δεν μπόρεσαν, δεν τους δόθηκε 
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η ευκαιρία ή εμποδίστηκαν ν’ αναπτύξουν ισόποσα συναίσθημα, 
λογική, συνείδηση.
Ύστερα εμφανίστηκαν τα ΜΜΕ και καθήλωσαν τους πολλούς, πίσω 
από τον δέκτη της τηλεόρασης και τους αποτελείωσαν.

Οι λίγοι εραστές του Λόγου έχουν ένα μόνο μέσον ν’ αναπτύσσουν τις 
τρεις πνευματικές ικανότητες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μάζα και 
να μεταδίδουν τον Λόγο πλατύτερα. 
Την πνευματική καλλιέργεια. Την ουσιαστική Παιδεία, δηλαδή.
Η ανάπτυξη και διατήρηση του Λόγου είναι και ατομική ευθύνη. Είναι 
ο μόνος ηθικός πόλεμος. Ο πόλεμος του Λόγου ενάντια στην αμάθεια, 
ενάντια  σ’ οτιδήποτε θέλει να καταστήσει την ανθρώπινη φύση 
υποχείριο των συμπεριφορών (Β-Υ-Α), ενάντια σ’ αυτούς που θέλουν 
να αποσπούν την ικμάδα και την υγεία του ανθρώπου για να 
πραγματώνουν Βαβέλ βλακείας. 

Είθε ο καθένας από μας να αναλάβει την ευθύνη αυτή, που είναι ο 
φυσικός, ο κοινωνικός, ο θεϊκός αν θέλετε προορισμός του.

Εδώ είναι η ευθύνη και ο προορισμός της υγιούς παιδείας. 

Μία παιδεία με υγιείς βάσεις, δεν στοχοθετεί την «επαγγελματική 
αποκατάσταση» των νέων σαν το σημαντικότερο επίτευγμα της. 
Έχει ευθύνη να οδηγεί τους νέους σε σωματική και πνευματική υγεία. 
Έχει ευθύνη να οδηγήσει τα άτομα σε θετικά συναισθήματα, 
λειτουργική λογική, ευρεία συνείδηση. 
Έχει ευθύνη να καταδείξει και να αποδείξει ότι οι συμπεριφορές (Β-Υ-
Α), είναι η τροχοπέδη, της ατομικής και ομαδικής βελτίωσης των 
ανθρώπων. 
Έχει ευθύνη να αναδείξει τον Λόγο σαν την μοναδική συμπεριφορά του
ώριμου και υγιούς ανθρώπου. Την συνείδηση, βάση σκέψης, λόγου, 
δράσης. 
Βέβαια αυτό θα την φέρει σε αντίθεση με ισχυρές ομάδες που έχουν 
κάνει το θάψιμο της ανθρώπινης συνείδησης επάγγελμα και μέσον 
υπέρμετρου πλουτισμού. Όπως οι πολιτικοί, οι νομικοί, οι ιερωμένοι 
μεγάλων βαθμίδων της σύγχρονης εκκλησίας, οι επιχειρηματίες κυρίως 
του χώρου των όπλων, των ναρκωτικών, του βάναυσου, προσβλητικού 
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και ανήθικου θεάματος και άλλοι. 
Δεν είναι δυνατόν όμως να θέλεις παιδεία στην υπηρεσία του ανθρώπου
και συγχρόνως να πιστεύεις ότι υπό την καθοδήγηση των 
συμπεριφορών (Β-Υ-Α) θα πραγματώσεις παιδεία για τον άνθρωπο. 
Απλά θα βγάζεις εργάτες, τεχνίτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, σκλάβους
της εξουσίας, όργανα καταπίεσης και πνευματικής οπισθοδρόμησης των
πολλών.
Η "παιδεία" που παρέχεται από την εξουσία, όχι μόνον στις σχολικές 
αίθουσες αλλά και από τα ΜΜΕ, τις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, 
τους χώρους τάχα «αθλητισμού», «πολιτισμού», «μη κρατικών 
ιδρυμάτων για προάσπιση ανομολόγητων στόχων που τα μέλη τους 
είναι αποκλειστικά οι μελλοντικές κεφαλές της εξουσίας» και κυρίως 
μέσα από τους επαγγελματικούς χώρους, αποσκοπεί στο να καρφώσει 
μέσα στο κεφάλι κάθε ανθρώπου ένα ρόλο που πρέπει να επιτελέσει 
«προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου», αλλά συγχρόνως να του 
απαγορεύσει οποιονδήποτε άλλον ρόλο. 
Ο ρόλος αυτός, θα είναι η ζωή του και η καταξίωσή του. Ο ρόλος αυτός
θα είναι η ταυτότητα του. Προφανώς και ο τάφος μέσα στον οποίο θα 
θάψει τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποποιηθείς τον ρόλο
που σου προτείνουν, αφού στην συνείδηση όλων, και βέβαια και αυτών 
που αγαπάς και σ’ αγαπούν, έχει περάσει σαν κάτι το φυσιολογικό, σαν 
νόμος απαράβατος, ο ενστερνισμός του ρόλου. 
Είναι σημείο αναγνώρισης, όριο απόρριψης. 

Έτσι η Μαρία, μετά από λίγα χρόνια, απευθυνόταν στον Περικλή τον 
άντρα της, με το «Γιατρέ!». Ήταν ο ρόλος του καημένου του άντρα της 
που όφειλε να τον παίζει «παντού».

Δυστυχώς, οι νέοι όταν δεν τυχαίνει να ενστερνιστούν χωρίς 
κωλυσιεργίες κάποιον ρόλο αποδεκτό από το περιβάλλον τους, θα 
αναγκαστούν να νιώσουν άσχημα! Προς την κατεύθυνση αυτή 
επενεργούν οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, που τέλος "τους βρίσκουν" 
τον «κατάλληλο» ρόλο. Μάλιστα όσο πιο γρήγορα μπουν στο πετσί του
ρόλου αυτού τόσο καλύτερα. Αν προσπαθήσουν να βγουν, θα 
απομονωθούν κοινωνικά. 

Έτσι, η δημόσια άποψη έγινε ρόλος αποκλειστικά των πολιτικών και 
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των δημοσιογράφων. Απαγορεύεται να πεις δημόσια την άποψή σου! 
«Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα;!» «Γίνε πολιτικός ή δημοσιογράφος να 
σε ακούσουμε!». Κι άντε καλά τον πολιτικό τον «εξέλεξες!!..», τον 
δημοσιογράφο; Η με αποκλειστικά «ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια» 
πρόσληψη δημοσιογράφων, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
«πληροφόρησης;», πόση αλήθεια θα φέρει σε κοινή θέα;
Δυστυχώς η συνήθεια έχει ενσταλάξει σε όλους μας αυτήν την τακτική. 
Είτε παίζουμε συνεχώς τον ρόλο μας, είτε απορρίπτουμε αυτούς που 
δεν παίζουν τον ρόλο που εμείς περιμένουμε απ’ αυτούς. Και το 
κάνουμε με την μεγαλύτερη κακεντρέχεια (ασυνείδητα πολλές φορές) 
και σ’ αυτούς που αγαπούμε. 
Παράδειγμα η συμπεριφορά του άντρα που πιστεύει ότι «η γυναίκα του,
είναι αρχόντισσα και δούλα του σπιτιού». Η έμφαση στο δεύτερο! 
Ή οι γονείς που πιστεύουν ότι του γιου τους θα του πήγαινε πολύ μια 
καριέρα στρατιωτικού ή αστυνομικού. Δεν ομολογούν όμως φανερά, ότι
θέλουν να ξεμπερδεύουν γρήγορα από την γονική μέριμνα!   
Γιατί η διαφήμιση έχει καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά και τους 
νέους;

Ο λόγος ήταν από πάντα και παραμένει το πιο ανθρώπινο μέσο 
επικοινωνίας. Μπορεί να ικανοποιήσει τις περισσότερες ανθρώπινες 
ανάγκες. Μπορεί να μεταφέρει ακόμα λογική σκέψη και συναίσθημα, 
τα οποία δεν μπορεί να μεταφέρει το χρήμα. 
Οι πολλές διαιρέσεις του λόγου (πολυγλωσσία) και η αλόγιστη χρήση 
του αιώνες τώρα (ψέμα, μυστικό), αλλά κυρίως η κακόβουλη επίθεση 
που δέχεται από το μέσο χρήμα, τον έχουν ρυπάνει σε βαθμό 
ασφυκτικό. 
Ο εγωιστικός κομπασμός, η περιττή πολυπλοκότητα, η αδιάφορη ή 
υποκριτική υπεραπλούστευση μέρους αυτών που παραδοσιακά είχαν 
ταχθεί στην υπηρεσία του και η εγκληματική αδιαφορία τους να 
πλησιάσουν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, άφησε χώρο στο χρήμα 
να στήσει έναν ασφυκτικό κλοιό, και να καταφέρει στις μέρες μας να 
καταστήσει σχεδόν ανενεργό τον λόγο. 
Οι γονείς και οι παιδαγωγοί είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από 
τον καθένα πόσο ο λόγος είναι αξιόπιστος στους νέους και πόσο μπορεί 
σαν μέσο επικοινωνίας να είναι αποτελεσματικός. Αυτοί όμως οι ίδιοι 
είναι και οι κύρια υπεύθυνοι για την κατάπτωση του μέσου αυτού. 
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Ο Λόγος είναι γνήσιο παιδί του Ανθρώπου και της Αγάπης, αφού χωρίς 
την συνεχή επαφή μαζί τους και χωρίς την συνεχή στήριξη τους γίνεται 
ανίσχυρος και καταρρέει. 

Το Χρήμα είναι γνήσιο παιδί του Ανταγωνισμού και της Διχόνοιας αφού
στηρίζεται όχι τόσο στην δύναμη αυτών που το κατέχουν, αλλά στην 
αδυναμία αυτών που δεν το κατέχουν. 
Όχι μόνο δεν έχει ανάγκη της αγάπης, αλλά η παρουσία της αγάπης το 
κάνει να χάνει την αξία του. Δεν το ενοχλεί να πηγαίνει σ' όλους, έστω 
κι αν οι στόχοι των κτητόρων του είναι ο όλεθρος και ο θάνατος. 

Ο Λόγος και η Αγάπη δεν συμβιβάζονται με την «κακή πρόθεση». 

Αν το μέσον είναι το μήνυμα:
Σκέψου: ο κατάλληλος λόγος την κατάλληλη στιγμή πόση ψυχική 
δύναμη μπορεί να σου δώσει! 
Σκέψου: μπορείς ν' αποκτήσεις χρήμα και να το διατηρείς, χωρίς να 
χάσεις την ψυχή σου; 
Σκέψου: πόσο υπεύθυνη είναι η ομάδα που στηριζόμενη στη χρηματική 
εξουσία διασκορπίζει την ανθρώπινη ικμάδα σε χρηματοοικονομικά 
παιχνίδια, αποστερώντας τον ετοιμοθάνατο οικολογικά πλανήτη από 
τον φυσικό σωτήρα του;   
Σαφώς και κάνουν λάθος αυτοί που είδαν το φως και την αλήθεια του 
Λόγου και μεταπίπτουν για διάφορους λόγους σε άλλες συμπεριφορές. 
Μακροπρόθεσμα εγκληματούν, αφού γίνονται αιτία να χάσουν την 
πίστη τους στον Λόγο και αυτοί που τους είχαν σαν πρότυπο. Αν και ο 
Λόγος που πηγάζει από την ανθρώπινη πνευματικότητα δεν έχει ανάγκη
πρότυπα όταν δυναμώσει με τον χρόνο και γίνει ένα με τη συνείδηση, 
εντούτοις στους νέους που έχουν ανάγκη συμπαράστασης και 
συμπαράταξης είναι απαραίτητο το πρότυπο. Επομένως πρόκειται για 
σοβαρό ολίσθημα, η ανυπαρξία προτύπων λόγου στην κοινωνία. 
Τα παραπάνω μαρτυρούν ότι είναι φυσικός νόμος: «η ανθρώπινη 
πνευματική ανάπτυξη είναι αντιστρόφως ανάλογη του ποσού 
ανθρώπινης συμπεριφοράς τύπου (Β-Υ-Α) που επικρατεί, και 
ευθέως ανάλογη του αντίστοιχου ποσού συμπεριφοράς τύπου 
Λόγου».
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Άρα η υγεία των ανθρώπων καταστρέφεται σε μέγιστο βαθμό από 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α), που αναπτύσσονται: 
● από λάθος, 
● από άγνοια, 
● από ανυπομονησία ως προς το αποτέλεσμα, 
● σκόπιμα. 
Οι τρεις πρώτοι λόγοι μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν από την υγιή ομάδα,
που στέργει τα άτομα που την αποτελούν. Ο τέταρτος, δηλαδή η 
σκόπιμη χρήση (Β-Υ-Α) με στόχο να προσδώσει πλεονεκτήματα σε 
κάποιους και μειονεκτήματα σε κάποιους άλλους, οδηγεί σε εξουσίες 
που σαν καρκίνος απλώνονται στο κοινωνικό σώμα και έχει την 
ικανότητα, αν δεν συνειδητοποιηθεί, να καταστήσει αναποτελεσματική 
την παρέμβαση της υγιούς ομάδας έως και την αλλοτρίωση της. 

Διδάσκεται η συμπεριφορά; 
Ίσως είναι το βασικότερο μάθημα που θα έπρεπε να διδάσκεται στα 
σχολεία. Κάθε χώρας. Κάθε βαθμίδας. 
Αλλά ακόμη και αυτό, δεν θα είναι ποτέ αρκετό! 
Οι συμπεριφορές διδάσκονται από όλους σε όλους.
Αντίθετα! Αν αναθέσεις την διδασκαλία της συμπεριφοράς σε μια 
ομάδα, π.χ. τους δασκάλους, αλλά η κοινωνική ομάδα δεν στέργει με το
παράδειγμα της την προσπάθεια αυτή, τότε ακυρώνεται η διδασκαλία! 
Και όχι μόνον! 
Η αναξιοπιστία του δασκάλου που γεννιέται σαν φυσικό επακόλουθο, 
ακυρώνει και την διδασκαλία και των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων. Βέβαια στην κοινωνία εξουσίας είναι επιθυμητή η 
εξέλιξη αυτή. Οι δάσκαλοι χρειάζονται για baby sitting και όχι για 
εμπέδωση συμπεριφορών και άναμμα λογικής και συνείδησης!

Μην κοροϊδεύετε τους νέους! 
Ο νέος, ο κάθε νέος, γεννιέται αγνός κι αθώος. Κι αυτός είναι ένας 
κανόνας χωρίς εξαίρεση. 
Από το περιβάλλον του μαθαίνει την συμπεριφορά! 
Ο νέος που βλέπει άλλα να του διδάσκουν και άλλα να κάνουν οι 
διδάσκοντες, στην αρχή νιώθει σύγχυση. Ύστερα προσπαθεί να δει που 
είναι το λάθος. Στο τέλος θα αμφισβητήσει είτε  την ορθότητα της 
διδασκαλίας, είτε τη φωνή της συνείδησης του. Τέλος χάριν της 
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δυνατότητας κοινωνικής ένταξης μιμείται την απάτη, την βία, την 
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο. 
Ο νέος που βλέπει την κοινωνία γύρω του να του λέει με τα έργα της: 
«άσε κατά μέρος αυτά που έμαθες στο σχολείο, και κοίτα να πατήσεις 
τον συνάνθρωπο σου, γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσεις» απορρίπτει το 
σχολείο, θεωρεί φαιδρούς τους αληθινούς δασκάλους και ψάχνει την 
«αλήθεια» που του προσφέρουν άλλες «πηγές». 

Την εξουσία την συμφέρει να σκορπίζει όσο το δυνατόν περισσότερο 
(Β-Υ-Α) και να κάνει οπαδούς της – τελικά θύματα της – όσο το 
δυνατόν περισσότερους.
Έτσι πουλώντας βία–υποκρισία–αδιαφορία, γίνεται πιο πλούσια και πιο
δυνατή! Περιορίζει τους εραστές του Λόγου σε στενά όρια και 
εκμεταλλεύεται την γνώση που τους αποσπά για να ελέγχει 
αποτελεσματικότερα το «κοπάδι». Το σκόρπισμα αυτό των (Β-Υ-Α) στο
ανθρωποσύνολο, αλλά και ο συστηματικός εθισμός των ατόμων σε 
συμπεριφορές εξουσίας (μάθηση – εθισμός – εξάρτηση), μπορεί να 
αποδοθεί επιτυχώς με τη λέξη διαφθορά.
Διαφθορά. 
Μπορούμε να ορίσουμε τη διαφθορά και με άλλο τρόπο: Είναι το 
σύνολο των πρακτικών στο επίπεδο μεταφοράς της σκέψης και στο 
επίπεδο δράσης – αντίδρασης, που εγκλωβίζουν το άτομο να 
χρησιμοποιεί συμπεριφορές εξουσίας, (Β-Υ-Α), γιατί βρίσκει εμπόδια 
αξεπέραστα στην χρήση του λόγου, λόγω αδυναμίας του ίδιου ή λόγω 
άρνησης ανταπόκρισης των πλησίον άλλων στο κάλεσμα του. 
Έτσι στη διάρκεια αρκετού χρόνου, το άτομο, που καλοθελητές αλλά 
και η εμπειρία του αποδεικνύουν το ανεπαρκές του λόγου, εκλαμβάνει 
ως αναγκαία συμπεριφορά μία τουλάχιστον από τις (Β-Υ-Α), εθίζεται σ'
αυτές και εξαρτά την ομιλία και την δράση του στην αναζήτηση λύσεων
μέσω των συμπεριφορών αυτών. Η εξουσία αυτό έχει σαν στόχο, αφού 
σε τέτοιου είδους λύσεις έχει τόμους συνταγών. Τρίβει λοιπόν τα χέρια 
της όταν άτομα ή ομάδες αναζητούν την αρωγή της σε λύσεις των 
προβλημάτων τους. Και τους παραδίδει στην διαφθορά να επιτελέσει το
έργο της.
Με τον τρόπο αυτό όμως, το άτομο απομακρύνεται από την γνήσια 
πνευματική αναζήτηση. Αγκυλώνεται στις έτοιμες λύσεις της εξουσίας, 
απομακρύνεται από την γνήσια έκφραση του συναισθήματος, την 
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λογική αναζήτηση, την εμπέδωση συνείδησης. Πνευματικά μισός 
άνθρωπος! Και βέβαια απολύτως χειραγωγίσιμος!
Με κατηγορηματικό τρόπο, αρνούμαστε το λεγόμενο “έγκλημα 
σκέψης”. Η σκέψη μας σαν δυνατότητα μετέρχεται όλους τις δυνατούς 
δρόμους. Αυτό είναι φυσικό. Η απόφαση να ακολουθήσουμε δρόμους 
(Β-Υ-Α), μας οδηγεί στην διαφθορά. Και μάλιστα με ελαφρυντικά στα 
άτομα που δεν πέρασε καν από το μυαλό τους ό δρόμος του λόγου και 
της λογικής. Τι άλλη δυνατότητα είχε ο πεινασμένος, που άνεργος 
χρόνια, άρπαξε ένα ψωμί και το έβαλε στα πόδια;... Μήπως η ενοχή της 
κοινωνίας που τον οδήγησε στην πράξη αυτή είναι απείρως 
μεγαλύτερη;...
Η εξουσία στην εποχή μας έχει συστηματοποιήσει την διάδοση της 
διαφθοράς με πολλά εργαλεία:
Χειραγώγηση των Μ.Μ.Ε., του σχολείου, της οικογένειας, διαφθορά 
των θεσμών, πολιτική, δικαιοσύνη, εκκλησία, ανάδειξη σαν μοναδικού 
μέσου αντιμετώπισης αναγκών και προβλημάτων του χρήματος, που 
αυτή εκδίδει εκ του μηδενός, αυτή το τυπώνει σε συγκεκριμένο 
νόμισμα, αυτή το ελέγχει, αυτή το παρέχει ή το στερεί κατά βούλησιν. 
Και φυσικά ο κύριος στόχος της διαφθοράς είναι η νεολαία!

Την ίδια ακριβώς μέθοδο πρέπει να ενστερνιστούν και να κάνουν πράξη
καθημερινή οι εραστές του Λόγου. Δηλαδή να προσελκύουν στον λόγο 
όσο το δυνατόν περισσότερους και παράλληλα να καταδεικνύουν την 
αλήθεια, αναφορικά με τα αίσχη της εξουσίας. (Εδώ είναι και η 
διαφορά του αληθινού Δημοσιογράφου, από τον κάθε είδους "–γράφο", 
όπως λιβελογράφο, μπουρδογράφο, πορνογράφο, και πολλούς άλλους).
Σαν παράδειγμα: 
Ακούμε ότι κάποιος έπεσε θύμα βίας. Το 99% των ανθρώπων αντιδρά 
ως εξής: «Ε! καλά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά! Καυγάς 
με έναν δεν γίνεται!». Και γυρνούν αυτάρεσκα την πλάτη, 
χαμογελώντας που δεν είναι οι ίδιοι στην θέση του. Δεν έχουν καμία 
διάθεση όμως, να κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους. «Ας επιληφθούν 
οι αρμόδιοι!» 
Το ίδιο αν η γειτονοπούλα μας, έχοντας εμπιστοσύνη σε μας και μην 
έχοντας πού αλλού να στραφεί, μας εξομολογηθεί ότι ο ερωτικός της 
σύντροφος την εξαπάτησε! 
Λέμε διάφορα ακατάληπτα, λόγια της παρηγοριάς, αλλά μέσα μας 
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κακαρίζουμε με κακεντρέχεια! «Ας πρόσεχες!».
Το ίδιο όταν ακούμε ότι ο Βορειοδυτικός κόσμος είναι αιτία της ασιτίας,
των επιδημιών, της φτώχειας, των πολέμων, που έχουν καταδικάσει σε 
μαρασμό τον Νοτιοανατολικό κόσμο! Πάλι κλείνουμε κάθε φωνή 
συνείδησης, με το: «Εγώ θα σώσω τον κόσμο;».
Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι «φίλοι» μας Ευρωπαίοι, από τη στιγμή 
που έμαθαν ότι στην Ελλάδα "υπάρχει οικονομική κρίση"! Βοήθησαν 
βέβαια σ’ αυτό και οι ντόπιοι και ξένοι λιβελολόγοι και λιβελογράφοι. 
Σήμερα ο Έλληνας για τους Ευρωπαίους, είναι ένας κλέφτης, ένας 
καταχραστής, ένας διεφθαρμένος ψεύτης και καλά να πάθει!

Χρειάζεται πολύ παρατηρητικότητα ώστε να αντιληφθεί κανείς ότι ενώ 
γίνεται μέγιστη προσπάθεια για τον περιορισμό των ασθενειών, δεν 
γίνεται σχεδόν καμία για τον περιορισμό της πείνας και της φτώχειας; 
Γιατί; Μήπως επειδή από τις αρρώστιες κινδυνεύουν όλοι, ενώ η 
φτώχεια είναι σε ένα βαθμό επιθυμητή;
Πού να στραφούν οι αδικημένοι; Στην εξουσία; Μα αυτή είναι η αιτία 
της αδικίας που υφίστανται!
Έτσι το βουλώνουν κι αυτοί κι ίσως επιφυλάσσονται να μας 
ανταποδώσουν τα ίσα "όταν ο τροχός γυρίσει"!

Ας εξετάσουμε μετά απ’ όλα αυτά, τι θα μπορούσε να εννοηθεί σαν 
υγιής συμπεριφορά. 
Προφανώς η απάντηση βρίσκεται στη συμπεριφορά που γεννά και 
στηρίζει ανθρώπους γεμάτους υγεία, στο σώμα και στο πνεύμα. 
Αλλά είναι δυνατόν να αναπτυχθούν με (Β-Υ-Α) η λογική, το 
συναίσθημα, η συνείδηση; 
Προφανώς όχι! 
Οι (Β-Υ-Α) αποστρέφονται και τη λογική και τη συνείδηση. Πολύ 
περισσότερο, τις φοβούνται! Γι’ αυτό εμποδίζουν με χιλιάδες 
τεχνάσματα τους ανθρώπους να αναπτυχθούν πνευματικά! Δεν τις 
συμφέρει. Πολύ περισσότερο, είναι ο καθρέπτης στον οποίο βλέπουν το
άσχημο πρόσωπό τους! 
Άρα ο μοναδικός δρόμος είναι ο Λόγος! Αυτός γεννά υγιείς ανθρώπους.
Και αυτόν γεννούν και στηρίζουν οι υγιείς άνθρωποι! Όχι μόνο με 
λόγια! Με κάθε μέσον και κυρίως με έργα!
Το αντίθετο της διαφθοράς είναι η παιδεία της Αρετής.
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Αρετή είναι η συνειδητή άρνηση της διαφθοράς. Έχει γνώση ο ποιητής 
όταν λέει: “Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία!”

Συμπεράσματα:

Τα άτομα και οι ομάδες που κυριαρχούνται 
από συμπεριφορές (Β-Υ-Α), εφ’ όσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, είναι

ανώριμα/ες.

Η ανθρώπινη κοινωνία είναι ανώριμη.

Η ωρίμανση της ανθρώπινης κοινωνίας προς την κατεύθυνση του
Λόγου, δεν μπορεί παρά να είναι ο φυσιολογικός δρόμος της εξέλιξης

της.

Η συμβολή όλων προς την κατεύθυνση αυτή είναι άκρως
απαραίτητη. Και πρέπει να γίνει συνειδητά από τον καθένα.

Το παιδί που αρνιέται να μεγαλώσει και να ωριμάσει, το βάζεις προ
των ευθυνών του. Δεν το σκοτώνεις! Το ίδιο και την κοινωνία.

Αναλαμβάνεις όμως κι εσύ το μερίδιο που σου αναλογεί. 
«-Διεφθαρμένοι, Ντόριαν Γρέι της εξουσίας, δεν υπάρχει άλλος

δρόμος από την μετάνοια!»

Αν ο στόχος της ανθρώπινης ομάδας, όχι σαν υποσύνολο, αλλά σαν
σύνολο, είναι να παράξει νέες γενιές πιο υγιείς σωματικά και

πνευματικά, τότε πρέπει κάθε άτομο να συνειδητοποιήσει, μέσω του
λόγου, ότι κάθε συνεισφορά του στην εξουσία είναι προς την αντίθετη

κατεύθυνση.

“Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο
Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και

χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν.” Μπορεί η εκκλησία να
μεταφράζει το “Ο Λόγος” σαν “Ο Χριστός” αλλά ο Χριστός θα ήθελε
να το μεταφράσουμε σαν μια πνευματική ικανότητα που την έχουμε

όλοι, ανεξαιρέτως. 
Την ικανότητα να σκεπτόμαστε λογικά, να συναισθανόμαστε τον
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συνάνθρωπο, να συνειδητοποιούμε για το τι είμαστε ικανοί, αν
συναινέσουμε ώστε ο Λόγος και κατ' επέκταση η Παιδεία, να γίνουν ο

δρόμος που θα μας οδηγήσει στον Άνθρωπο.
Την ικανότητα – δυνατότητα, που όταν την αποποιούμαστε,

γινόμαστε σκλάβοι ποικίλων εξουσιών.
Την ικανότητα – δυνατότητα, που όταν αφελώς και ανοήτως

αφήσουμε τον συνάνθρωπο μας να παραμελήσει έως ξεχάσει, τότε
ταΐζουμε τις πάσης φύσεως εξουσίες. Απλά κοιτάξτε γύρω σας!
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              07. Η μάθηση, ή πώς καλλιεργείται η γνώση. 

                             Πώς καταχτιέται η γνώση

►    Η αντίληψη
Τι ακριβώς είναι αντίληψη; Είναι κάτι με το οποίο γεννιέται κάθε 
άνθρωπος. Είναι ο μετασχηματισμός αισθητηριακών ερεθισμάτων σε 
πνευματικό οικοδόμημα. 
Είτε μνήμη, είτε γνώση, είτε συνήθεια. 
Όχι όμως μόνο αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η αντίληψη χρησιμεύει 
και για την μετατροπή άλλων πνευματικών κατακτήσεων, (παράδειγμα: 
η Ευκλείδεια γεωμετρία επεκτάθηκε σε παραβολική, υπερβολική, 
γεωμετρία πολλών διαστάσεων). 
Είτε, για να κεντρίσει την φαντασία και την ιδέα, ώστε να παραχθεί η 
πρωτοτυπία. 
Δεν είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους και καλλιεργείται, όταν 
καλλιεργείται, σε βαθμό που μπορεί να εκτοξεύσει το άτομο 
πνευματικά και κατ' επέκταση την ανθρωποομάδα.
Η αντίληψη εξειδικεύεται σε τομείς, ανάλογα με την τριβή ενός 
εκάστου κατά τομέα.  
Η καλλιέργεια της αντίληψης είναι ο κορμός της μάθησης.
►    Η μάθηση 
Είναι η απόκτηση και η εμπέδωση γνώσεων και συμπεριφορών. Στην 
καθημερινή ζωή ο όρος δηλώνει την πείρα, την εμπειρία ή τη μόρφωση.
Με τη γενικότερη έννοια, σημαίνει τη βασική λειτουργία που 
χαρακτηρίζει όλους τους ζωικούς οργανισμούς, από τα απλά σκουλήκια
και θηλαστικά μέχρι τον άνθρωπο, με την οποία μαθαίνουν να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους. Του φυσικού,
αλλά - κυρίως για τον άνθρωπο - και του κοινωνικού. Η μάθηση στα 
ζώα εξαρτάται από την ανάπτυξη των αισθητήριων οργάνων τους και 
του νευρικού συστήματος τους. Όσο πιο αναπτυγμένα είναι αυτά, τόσο 
πιο πολύπλοκα έργα μπορούν να μάθουν να εκτελούν.
Στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου η μάθηση είναι αυτόματη, 
χωρίς τη συμμετοχή της βούλησης (βάδισμα, ομιλία), αργότερα η 
βούληση παίζει σημαντικό ρόλο (γραφή, διάβασμα κ.λπ.). 
Η ικανότητα του ανθρώπου να μαθαίνει εύκολα ή δύσκολα εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες: ευφυΐα, ηλικία, περιβάλλον, μνήμη κ.λπ. 
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Η μάθηση είναι σημαντικότατη ψυχολογική λειτουργία. Η πειραματική 
έρευνά της άρχισε με τον Εμπινγκχάους και ακολούθησαν άλλοι 
ερευνητές που μελέτησαν διάφορους τύπους μάθησης. Ο Θορντάικ και 
ο Σκίνερ ερεύνησαν τη συντελεστική μάθηση κατά την οποία το 
υποκείμενο μαθαίνει κάποιο έργο μετά από πολλές δοκιμές και 
σφάλματα. Ο Ρώσος Παβλόφ μελέτησε την κλασική εξαρτημένη 
ανακλαστική μάθηση, στην οποία το υποκείμενο μαθαίνει να αντιδρά σ’
έναν ερεθισμό που εξαρτάται από το αρχικό ερέθισμα. 

Ως ένα βαθμό, η πρόσκτηση γνώσης, εξισορροπεί το μέρος των μελών 
της ομάδας που υστερούν σε ατομικά φυσικά χαρίσματα, ώστε σε 
κοινωνικό επίπεδο να μην νιώθουν μειονεκτικά, απέναντι σε άλλα 
φυσικά χαρίσματα άλλων ατόμων, όπως σωματική ρώμη, ομορφιά, 
καλλιφωνία, ευλυγισία και άλλα, ωσότου να αναδειχτεί σε βάση 
πνευματικής ανάπτυξης. 
Σε ακατάλληλα μυαλά, μπορεί να γίνει εργαλείο βασανισμού της 
ομάδας που την κατέχει, σε βάρος άλλων ομάδων. 
Τέλος, βασικό πλεονέκτημα της μάθησης θεωρείται η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί η γνώση και η ικανότητα που αποκτήθηκε εκτελώντας 
κάποια εργασία, στην εκτέλεση κάποιου άλλου έργου.
Σε απόλυτη συνάφεια και αλληλεξάρτηση με την μάθηση βρίσκονται οι 
δυνατότητες του ατόμου όπως: παρατήρηση και δοκιμή, μίμηση, 
συνήθεια, πίστη, φαντασία, μνήμη, γνώση, ανάληψη ή προσπάθεια 
αποφυγής ανάληψης της ευθύνης. 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η λειτουργία της μάθησης είναι
εξ’ ίσου σημαντικό. 
   Σ’ ένα περιβάλλον (Β-Υ-Α) η μάθηση περιορίζεται, σ’ ότι είναι 
χρήσιμο για να επιπλεύσει κανείς στο φυσικό του ή το κοινωνικό 
περιβάλλον. 
Παράδειγμα χιλιάδες μαθητές απαξιώνουν την λειτουργία της μάθησης 
με μοναδικό επιχείρημα ότι, «τι αξία έχει η γνώση, αφού το μόνο που 
χρειαζόμαστε είναι το χρήμα». Από κοντά, η στροφή ιδιαίτερα ευφυών 
μαθητών (που υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν την ελπίδα της 
πολιτείας) σε σχολές όπως στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμενικού 
σώματος, πυροσβεστικής, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση ενός 
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σταθερού μισθού. 
   Όταν οι άνθρωποι λειτουργούν κάτω από την πίεση των 
συμπεριφορών (Β-Υ-Α), δεν απολαμβάνουν την ζωή τους, φοβούνται 
τον πλησίον, με αποτέλεσμα να βλάπτεται σε σημαντικό βαθμό η 
ανθρώπινη επαφή και η μάθηση να προάγει τον πολιτισμό 
κατευθυνόμενα, προς το συμφέρον της εξουσίας που επιβάλλει την 
συμπεριφορά αυτή. 
Παράδειγμα ο απομονωτισμός των ανθρώπων των μεγαλουπόλεων. 
Η στέρηση πραγματικής επαφής και η απευθείας υπαγωγή της 
διαδικασίας της μάθησης τους, στην τηλεόραση, έχει μεταξύ άλλων σαν
αποτέλεσμα την εξασφάλιση  εκλογικής πελατείας, αποκλειστικά απ’ 
αυτούς που έχουν πρόσβαση στην μικρή οθόνη.
   Ο προγραμματισμός σε ατομικό επίπεδο, γίνεται με ορίζοντα το πολύ 
πενταετίας. Το μέλλον της μικρής ομάδας αφήνεται από τους πολλούς 
στην τύχη ή στην ελπίδα, ότι οι νέοι θα βρουν κάτι επαναστατικό. 
Παράδειγμα η αδιαφορία για το περιβάλλον, αφού από εκατοντάδες 
επιστήμονες κρούεται ο κώδων του κινδύνου, όσον αφορά την αλόγιστη
υπερβιομηχάνιση αλλά κανείς δεν φαίνεται να έχει διάθεση να 
αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η Γη που παραδίδουμε στις επερχόμενες 
γενιές είναι σε χειρότερη κατάσταση απ’ αυτήν που παραλάβαμε.
Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να μην σπάνε το βάζο, αλλά δεν τα 
μαθαίνουμε να μην πληγώνουν τον συνάνθρωπο. 
Τα μαθαίνουμε να μην σπαταλούν το χαρτζιλίκι τους, αλλά δεν τα 
μαθαίνουμε πώς να μην σπαταλούν τον χρόνο τους, την ζωή τους.

   Στη  μεγάλη μάζα παρέχεται πλημμελής μάθηση ώστε η γνώση των 
πολλών να μην μπορέσει ποτέ ν’ αποτελέσει φραγμό για τα επινοήματα 
των φορέων (Β-Υ-Α). 
Παράδειγμα, τα μικρά παιδιά σε χώρες όπως η Παλαιστίνη, το 
Αφγανιστάν, μαθαίνουν από νωρίς χειρισμό όπλων και πολλά από αυτά 
προορίζονται για καμικάζι. 
Από κοντά ο προσανατολισμός και το περιεχόμενο σπουδών των κάθε 
είδους τεχνικών σχολείων, καθιστούν τους μαθητές τους από τη 
τρυφερή ηλικία των 14-15 χρόνων δέσμιους της ειδικότητας που 
επέλεξαν, χωρίς να έχουν λάβει μέσω του σχολείου μια γενική εικόνα 
της κοινωνίας που μέλλει να ζήσουν, με μοναδική δυνατότητα, την 
όποια προοπτική μπορεί να τους χαρίσει μέσω της επαγγελματικής 
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αποκατάστασης, το κυνήγι του χρήματος. 
Ή το ότι η γνώση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και η διαστημική
τεχνολογία «πρέπει να μείνουν αποκλειστικό μυστικό της εξουσίας».

Σ’ ένα περιβάλλον Λόγου όλα τα παραπάνω είναι αναμνήσεις ενός 
κακού παρελθόντος με λάθος προσανατολισμούς. Η μάθηση, στον 
Λόγο, είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων χωρίς καμία εξαίρεση. 
Μόνο που σε μια τέτοια κοινωνία οι μεγάλοι οφείλουν να είναι 
ειλικρινείς. Το παράδειγμα τους είναι που θα παγιώσει στην συνείδηση 
των νέων την συμπεριφορά αυτή.

Η ανάγκη για μάθηση γεννιέται εξ’ αιτίας της ύπαρξης πάμπολλων
περιοδικών φαινομένων (σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχε νόημα)
και ασκείται και καταχτιέται με την επανάληψη. Το απόσταγμα της

μάθησης που κληρονομείται σ’ ΟΛΗ την ανθρωπότητα είναι η
γνώση.

  Οι ανθρώπινες συμπεριφορές εμπεδώνουν στα άτομα μέσω της 
μάθησης διαφορετικά στοιχεία. Η μάθηση από τα άτομα, των στοιχείων
αυτών, ανακυκλώνει μέσω της συνήθειας τις αντίστοιχες συμπεριφορές.
Όταν δημιουργείται πρόβλημα, η συνήθεια επιμένει. Αν η αντίδραση 
είναι σθεναρή, τότε αναλαμβάνουν η δοκιμή ή η μίμηση ή και οι δύο 
μαζί, την αλλαγή συμπεριφοράς.
   Ένα περιβάλλον εύκολης κάλυψης αναγκών, είναι κατά κανόνα λάθος
πεδίο ανάπτυξης μάθησης. Το ίδιο κι ένα περιβάλλον αδυναμίας 
κάλυψης έστω και των στοιχειωδών αναγκών. Το ευνοϊκό περιβάλλον 
ποικίλει διαβάθμισης κάπου ανάμεσα στα δύο προηγούμενα.
   Σε επίπεδο ανάπτυξης της διαδικασίας μεταφοράς πληροφοριών 
μεταξύ ελλόγων όντων, η μάθηση είναι διαδικασία επαφής. Υπό την 
έννοια ότι ο παράγων βούληση είναι καθοριστικός και για το 
υποκείμενο (π.χ. τέκνο, μαθητής, πολίτης) αλλά και για τον 
μεταφέροντα τις πληροφορίες (π.χ. γονέα, δάσκαλο, πολιτικό). 
Επιπλέον σημαντικός είναι και ο τρόπος μεταφοράς τους.  Εδώ γίνεται 
πολύτιμη η γνώση του τι μπορεί να προσφέρει και τι μπορεί να 
καταστρέψει η εκάστοτε εφαρμοζόμενη συμπεριφορά, (Β-Υ-Α) ή 
Λόγος. Αφού ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται η γνώση είναι κι αυτό 
ένα πεδίο μάθησης. 
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Μαθαίνουμε στους διδασκόμενους (εκόντες - άκοντες) εκτός από 
γνώσεις και συμπεριφορές. Η δική μας συμπεριφορά γίνεται φάρος 
προς τον οποίο τείνουν οι συμπεριφορές των νέων, αφού η φυσική 
επιλογή της μίμησης τους οδηγεί προς αυτό. Χώρια που τις 
περισσότερες φορές η προσπάθεια ανάπτυξης διαφορετικής 
συμπεριφοράς, γίνεται αντικείμενο λοιδορίας έως προκαλεί σφοδρές και
αδικαιολόγητες αντιδράσεις με την αιτιολογία ότι «διασαλεύεται η 
τάξη». 
   Ο άνθρωπος εργαλείο, που εντέλλεται να εκτελεί επαναλαμβανόμενη 
δραστηριότητα προς χάριν επιβίωσης και προσφοράς στην ομάδα, 
ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης στην συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, αποστασιοποιείται υποχρεωτικά από την περαιτέρω 
μάθηση.
   Ο άνθρωπος που μερικοί εικάζουν ότι αναλώνει την ζωή του 
αποκτώντας γνώσεις σαν αυτοσκοπό είναι υποκριτική άποψη. Τέτοιος 
άνθρωπος δεν υφίσταται. Απλά πρέπει να δυσφημιστεί η ποικίλη και 
βαθειά γνώση, γιατί δεν συμφέρει στην εξουσία η γνώση να είναι κτήμα
των πολλών. 
   Ή προσπαθείται να περιοριστεί η ελευθερία έρευνας.
   Η μάθηση σαν δραστηριότητα θα πρέπει να αναδεικνύει τον 
πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή να δείχνει τον δρόμο για την ανάπτυξη 
και αγαστή συνεργασία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο 
των βασικών πνευματικών λειτουργιών: συναισθήματος, λογικής, 
συνείδησης. Και να του αποδεικνύει τόσο σε θεωρητικό, αλλά 
προπάντων σε πρακτικό επίπεδο την αξία τους. Αυτό σημαίνει ότι η 
διδάσκουσα ομάδα θα πρέπει να αποδεικνύει στην διδασκόμενη, 
τουλάχιστον σύμπτωση λόγων και έργων. 
Τι νομίζετε; 
Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι πολιτικοί μας, έχουν γνώση αυτής της 
βασικής αρχής; 
Κι αν ναι, προσπαθούν να την εφαρμόσουν;
   Η μάθηση δεν πρέπει να έχει στεγανά. Σε κανένα δεν πρέπει να 
απαγορεύεται να μάθει οτιδήποτε. Το ότι κάποια συγκεκριμένη γνώση 
μπορεί να αποτελέσει εργαλείο καταστροφής, δεν είναι λόγος 
αποκλεισμού. Έχει αποκλεισμούς η φύση; Οι αποκλεισμοί στη γνώση 
είναι σύνορα της εξουσίας. Αντίθετα το «τόλμα να μάθεις» πρέπει να 
είναι σημαία κάθε παιδαγωγικής προσπάθειας. 
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   Η αληθινή μάθηση δεν είναι λειτουργική όταν προσπαθείται να 
μεταδοθεί με (Β-Υ-Α). Αποκλείει εντελώς, τουλάχιστον την συνείδηση.
Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να συνυπάρχουν σαν 
προϋποθέσεις για να αποδώσει.
Το πώς θα συμπεριφέρεται το άτομο ή η ομάδα είναι θέμα μάθησης.

Η οργάνωση των ανθρώπινων ομάδων σε κοινά έργα είναι θέμα
μάθησης.

Η παραγωγή νέας γνώσης, που φυσικά θα στηρίζεται πάνω στην
παλιά, είναι θέμα μάθησης.

Ακόμη και η αγάπη είναι θέμα προς μάθηση. Σε τελική ανάλυση θ’
αγαπήσουμε, κάτι από αυτά που δεν θα μας απαγορευτεί να

μάθουμε. Η φυσική οδός είναι επαφή – μάθηση – γνώση - αγάπη. Η
συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων, γίνεται παράγων μάθησης

συμπεριφοράς, άλλων ατόμων και ομάδων. Έτσι ανακυκλώνονται η
βία, η υποκρισία, η αδιαφορία και ο Λόγος. 

Επιλογή μας συνειδητή πρέπει να είναι το τι θα ανακυκλωθεί, με
σαφή προτίμηση στον Λόγο.

►    Η περιέργεια 
   Είναι μια ενστικτώδης παρόρμηση, που ενυπάρχει σε κάθε άτομο από 
την γέννηση του ακόμη, και το ωθεί να γνωρίσει, να μάθει (τουλάχιστον
να εντυπώσει στην μνήμη), να δοκιμάσει, να εξετάσει αν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, πράγματα και καταστάσεις.
Είναι θεμέλιος λίθος της δοκιμής, της μάθησης και πιο πέρα της 
γνώσης.
Όταν δεν είναι εύκολο να ικανοποιηθεί, ανάλογα με το περιβάλλον, ή 
καταπιέζεται – πράγμα που επαναλαμβανόμενο σαν πρακτική οδηγεί το
άτομο σε αδιαφορία και αδράνεια – ή κινητοποιεί την φαντασία και την 
ιδέα με στόχο την ελλογικοποίηση, ή την πίστη εφόσον αδυνατεί να 
ικανοποιηθεί μέσω της λογικής και της συνείδησης.
   Στους νέους η περιέργεια είναι δείγμα πνευματικής ανησυχίας και 
είναι απόδειξη υγιούς εγκεφάλου. Η έλλειψη περιέργειας πρέπει να 
εντάσσεται σε μη υγιείς πνευματικές μεταπτώσεις του ατόμου, και να 
διερευνάται η δυνατότητα θεραπείας. 

– Ακούτε μαμάδες και μπαμπάδες;
– Ακούτε δάσκαλοι;

   Η έλλειψη περιέργειας σε μεγάλο τμήμα της κοινωνικής ομάδας, 
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δείχνει μαρασμό και θα πρέπει να κινητοποιεί μηχανισμούς ανάλογους 
με αυτούς της αντιμετώπισης πανδημίας.
   Σε περιβάλλον (Β-Υ-Α) επικρατεί το συναίσθημα του φόβου. Η 
περιέργεια των ατόμων περνά από το φίλτρο ανάλογων συναισθημάτων
και δυσκολεύεται έως εμποδίζεται να βρει διέξοδο. 
Η περιέργεια είναι θεμιτή όταν δεν θίγει όρια εξουσιών. Το 
απαγορεύεται είναι συνηθισμένη πρακτική χωρίς να εξηγείται στις 
περισσότερες των περιπτώσεων το γιατί. 
Σε περιβάλλον Λόγου το άτομο δεν προετοιμάζεται για σκλάβος. Η 
διαφορετικότητα δεν είναι εργαλείο, αλλά ό,τι η φύση την έχει 
προορίσει. Επομένως η περιέργεια είναι κίνητρο δημιουργίας θέλησης. 
Δεν είναι η περιέργεια που θα εμποδιστεί, αλλά η ικανοποίηση της που 
θα καθοδηγηθεί από την υπεύθυνη ομάδα.

►    Παρατήρηση και δοκιμή 
   Είναι ο πρωταρχικός τρόπος μάθησης. Η φωνούλα του μωρού που 
κλαίει είναι μια δοκιμή για το αν θ’ ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. 
Το αβέβαιο βήμα του, αργότερα, που προσπαθεί να του δώσει 
αυτονομία, αποτελεί ένα πρώτο βήμα επίσης, για τον κόσμο της 
μάθησης δεξιοτήτων που θα του είναι χρήσιμες σ’ όλη τη ζωή του.
Κάθε φορά που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το άγνωστο, επιστρατεύει τη 
δοκιμή. 
   Η παρατήρηση, έχει άμεση συνάφεια με το μέγεθος των ήδη 
αποθηκευμένων γνώσεων του ατόμου. Όσο πιο μεγάλο και πιο 
ποιοτικό, τόσο πιο κοντά στο να παρατηρηθεί κάτι και να μην διαφύγει 
της προσοχής. Αλλά βέβαια εξαρτάται και από παράγοντες όπως ηλικία,
κούραση, διαθεσιμότητα και άλλους.
   Η δοκιμή, σαν μέθοδος μάθησης έχει δύο αποτελέσματα: επιτυχία – 
αποτυχία. Σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχουν διαβαθμίσεις μεταξύ των 
δύο αυτών αποτελεσμάτων. Σε άλλες όχι. 
   Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης που ενυπάρχει στο ανθρωποσύνολο 
και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι αποτέλεσμα δοκιμών. 
Δοκιμών που πολλές φορές το κόστος τους ήταν βαρύτατο. Η 
επιστημονική έκφραση της δοκιμής: παρατήρηση + πείραμα, ήταν 
μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα η μόνη παραδεκτή επιστημονική 
μέθοδος.
   Όταν η δοκιμή βασίζεται όχι μόνο στο συναίσθημα, αλλά και στη 
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λογική, τότε έχει μεγαλύτερη πιθανότητα, να έχει σαν αποτέλεσμα 
επιτυχία απ’ ότι αποτυχία. Αν είναι δυνατό στη δοκιμή να συνταιριάξει 
και η συνείδηση, τότε το αποτέλεσμα είτε είναι επιτυχία είτε αποτυχία, 
έχει να προσφέρει πολλά σαν μάθηση, στην ανθρώπινη γνώση. 
   Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η φύση, μας προτρέπει να μην 
διστάζουμε να δοκιμάζουμε το καινούργιο αφού τόσες και τόσες 
δοκιμές στέφθηκαν και συνεχίζουν να στέφονται με επιτυχία και να 
πλουτίζουν την ανθρώπινη γνώση. Αυτό που τονίζει, είναι να μην 
δοκιμάζουμε χωρίς σκέψη.
   Η δοκιμή σαν μέθοδος μάθησης, έχει συνυφασμένο ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό: 

Το λάθος.
  Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ γενικό υπό την έννοια ότι δεν 
εξαιρείται κανείς απ’ αυτό. Είναι τελείως απίθανο αυτός που δοκιμάζει, 
να μην κάνει ποτέ λάθος. Είναι όμως σχεδόν βέβαιο, ότι όσο λιγότερο 
συναίσθημα – λογική – συνείδηση, χρησιμοποιεί αυτός που δοκιμάζει, 
τόσο πιο κοντά βρίσκεται στην αποτυχία, ενώ αντίθετα, όσο 
περισσότερο συναίσθημα – λογική – συνείδηση χρησιμοποιεί και με 
σωστή αναλογία, τόσο βρίσκεται πιο κοντά στην επιτυχία.
 
   Παρομοιάστε τις πράξεις κάθε ανθρώπου με τα παιδιά του. Τα λάθη 
του είναι πράξεις ανεπιθύμητες. Αλλά δεν παύουν να είναι παιδιά του. 
Αν τ’ αγκαλιάσει, (με την βοήθεια του Λόγου) όπως και τ’ άλλα τα 
γνήσια κι επιθυμητά, τότε οδηγείται σ’ αυτό που λέμε μάθηση και 
γνώση. 
Αν όχι, τότε τα περιθωριοποιεί (με την βοήθεια των (Β-Υ-Α)) στην 
χώρα του μυστικού. 
Αλλά παιδιά είναι αυτά. Θέλουν να παίξουν να γελάσουν, να κάνουν 
φασαρία (συνείδηση). Κι όσο περισσότερα γίνονται, τόσο πιο δύσκολο 
να τα περιορίσεις. Κάθε στιγμή είναι δυνατό ν’ αλλάξεις συμπεριφορά 
και να τα οδηγήσεις στον Λόγο (συνείδηση) όπου θα βρουν αποδοχή 
και κατανόηση. 
Αν δεν το κάνεις, τα σπρώχνεις ακόμη πιο μακριά στην χώρα του 
ψεύδους και της απάτης. 
Εκεί τα λάθη μας ανακατεύονται με άλλα παιδιά μας, πιο «γνήσιους» 
κατοίκους της χώρας αυτής. Στην αρχή τρομάζουν και μας λένε "δεν 
θέλω". Εμείς τότε παρακάμπτουμε την συνείδηση μας και τα πείθουμε 

139



ότι το κάνουμε για το "καλό" τους. Αν επιμένουν μπορεί και να τα 
εξαφανίσουμε με την βία. Αυτό βέβαια σκοτώνει και την συνείδηση. 
Κι επειδή ο άνθρωπος  ενεργεί ομαδικά, συνεργάζεται με 
συνανθρώπους του που έχουν παρόμοια προβλήματα και φτιάχνει 
συστήματα. 
Συστήματα εξουσιών που στόχο έχουν να περιορίσουν το λάθος, όπως 
το "ψέμα" και τη "βία" (θαυμάστε υποκρισία!). 
Αλλά, συστήματα που τα γεννά η υποκρισία και η βία, και τα 
τροφοδοτεί η αδιαφορία ανάληψης ευθυνών (των λαθών μας), γίνονται 
τελικά η εξουσία που θα ανταποδώσει στους γονείς (των λαθών) αυτό 
που τους έμαθε: 
Βία - υποκρισία - αδιαφορία. 
Αν είμαστε πολύ συναισθηματικοί, τότε φτιάχνουμε ένα παραμύθι. 
Λέμε ότι ο Διάβολος είναι πίσω απ’ όλα αυτά. Αυτός είναι υπεύθυνος 
για την δυστυχία μας, αυτός κατατρέχει κι εμάς και τα παιδιά μας.

Το δικαίωμα στο λάθος λοιπόν είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Πολύ περισσότερο, ο αλάνθαστος ή δεν είναι άνθρωπος ή δεν υπάρχει.
Δεν είναι δυνατόν, όμως, το λάθος να μετατρέπεται σε φιλοσοφία ζωής:
«Άσε με να κάνω λάθη, για να μάθω από τα λάθη μου». 
Τότε η ανθρωπότητα θα έπρεπε να κάνει πολύ μικρούς ιστορικούς 
κύκλους, αφού τα λάθη των μεγάλων δεν θα μπορούν να γίνουν γνώση 
των νεότερων ώστε να αποφευχθούν. Και θα επαναλαμβάνονται ίδια κι 
απαράλλαχτα από γενιά σε γενιά χωρίς νόημα. Μήπως εδώ, βρίσκεται η
αδυναμία του "προλεταριάτου";

Ο χώρος του Λόγου είναι ο μόνος χώρος που είναι σε θέση να 
υποδεχθεί το σύνολο των ανθρώπινων λαθών, όχι για να τα εξαφανίσει, 
αλλά για να τα αξιοποιήσει σε μάθηση και γνώση. Εδώ όμως είναι που 
χρειάζεται τόλμη και αρετή. Θάρρος να κοιτάξεις την αλήθεια 
κατάματα, σίγουρος ότι δεν θα τυφλωθείς. Είναι αυτό, που οι 
υπάρχουσες εξουσίες θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον (Β-Υ-Α), ώστε 
να μην συμβεί. Το ψέμα τυφλώνει. Γι’ αυτό η σπουδή τους για «συνεχή 
πρόοδο και ανάπτυξη» και «έξοδο από την φτώχεια με αύξηση του 
κύκλου εργασιών και μεγάλωμα των κερδών». Η συνεχής πίεση σε 
μαθητές, φοιτητές, τις οικογένειές τους, τους εργάτες για μεγαλύτερη 
παραγωγή με χαμηλότερες αποδοχές, τους επιστήμονες για επιτυχία σε 
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καθορισμένο χρόνο, τους προϊσταμένους επιχειρήσεων για συνεχή 
αύξηση των κερδών, μόνο στόχο έχει, των πολλαπλασιασμό των λαθών 
και τον προσεταιρισμό όλο και περισσότερων στις τάξεις της εξουσίας. 
Η αδυναμία, η παράληψη ή αποστροφή ανάληψης της ευθύνης των 
λαθών από τους γεννήτορες τους, καθιστά συνεχώς και πιο δυνατή την 
εξουσία. 
Την βολεύει η υπάρχουσα κατάσταση! Εμάς; 

Τα πεδία ανθρώπινης δοκιμής είναι τρία.

Ο χώρος της σκέψης.
«Βρίσκομαι στην τελευταία τάξη του λυκείου και ετοιμάζομαι να δώσω

πανελλαδικές εξετάσεις.
Θα μου άρεσε να γίνω γιατρός ή εκπαιδευτικός.

Φαντάζομαι τον εαυτό μου με την άσπρη ποδιά, με το ανάλογο ύφος να
δίνει εντολές σε νοσηλευτές και ασθενείς. 

Ύστερα τον φαντάζομαι στο ακριβό αυτοκίνητο να περνά κι όλοι με
σεβασμό να λένε: Να ο γιατρός!  

Ύστερα φαντάζομαι τον εαυτό μου στην αίθουσα διδασκαλίας, να μιλά
στους μαθητές για κάποιο αντικείμενο.

Μετά το κουδούνι, περνώ από την αυλή του σχολείου και γίνομαι ένα με
τους μαθητές που με ρωτούν διάφορα.

Τέλος μπαίνω στο μικρό μου αυτοκίνητο για να φύγω.
Ξέρω, σαν εκπαιδευτικός δεν θα έχω ποτέ ακριβό αυτοκίνητο!»

Ο χώρος του λόγου.
«Μεσημέρι Κυριακής. Μόλις αποφάγαμε και βρίσκω την ευκαιρία να

μεταφέρω στον πατέρα μου το δίλημμά μου, 
του να γίνω γιατρός ή εκπαιδευτικός. 

Εκείνος αφού ακούει προσεκτικά όσα μόνος μου σκέφτηκα, μου λέει το
εξής:

Παιδί μου υπάρχουν χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι που νιώθουν έτσι
γιατί επέλεξαν επαγγελματικό χώρο με λάθος κριτήρια.

Το επάγγελμα είναι ένα μέσον να βγάλει κανείς χρήματα. Πολλά ή λίγα.
Είναι όμως κι ένας χώρος προσφοράς στον συνάνθρωπο. 

Σαν γιατρός δίνεις υγεία σε ασθενείς. Πρέπει να το κάνεις με
αυταπάρνηση. Να μην έχεις στο μυαλό σου μόνο το χρηματικό κέρδος,

γιατί υπάρχουν και φτωχοί ασθενείς. Το κυριότερο που πρέπει να σε
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απασχολεί είναι αν είσαι διατεθειμένος να δαπανήσεις ένα μεγάλο μέρος
της ζωής σου για να μάθεις να θεραπεύεις την αρρώστια, κι ένα ακόμη

μεγαλύτερο για να εφαρμόσεις αυτά που έμαθες.
Μην σκέφτεσαι την καταξίωση και την οικονομική αποκατάσταση.

Τα ίδια έχω να σου πω και την δεύτερη επιθυμία σου, να γίνεις
εκπαιδευτικός. 

Το αντικείμενο αυτό όπως και το άλλο είναι πολύ ευρύ. Θα χρειαστεί να
σπουδάσεις αρκετά χρόνια, και να μάθεις πολλά πράγματα σε πλάτος και

βάθος.
Το ότι θα βρίσκεσαι ανάμεσα σε παιδιά είναι το ευχάριστο μέρος της

δουλειάς αυτής.
Η καταξίωσή της όμως είναι όταν μετά από αρκετά χρόνια από την

αποφοίτησή τους 
ένας ή περισσότεροι μαθητές σου, αναγνωρίσουν την χρησιμότητα και

την ομορφιά αυτών που τους δίδαξες. 
Τις περισσότερες φορές δεν θα είσαι κοντά για ν’ ακούσεις το

"ευχαριστώ".
Όταν όμως εσύ κάνεις πάντα αυτό που πρέπει σύμφωνα με την συνείδηση

σου, τότε θα είναι σαν να το άκουσες.
Σκέψου όταν ξυπνάς το πρωί, έχοντας συνείδηση του τι θα πει γιατρός

και τι εκπαιδευτικός,
και πρέπει να πας στην εργασία σου, τι θα σε γεμίζει ψυχικά

περισσότερο;
Να πας στο σχολείο ή στο νοσοκομείο;»

Ο χώρος της απόφασης - πράξης.
«Με βοήθησε πολύ η συζήτηση με τον μπαμπά! Τώρα πια δεν έχω

αμφιβολίες. 
Ξέρω τι ακριβώς θέλω και θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις προς την

κατεύθυνση αυτή!» 

Το παραπάνω παράδειγμα είναι απλό και καθημερινό.
Μπορεί να ισχύσει σε κάθε έκφανση επιθυμίας λήψης απόφασης.
Δεν είναι διαφορετικό από το τι πρέπει να γίνεται σε αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε επιστημονικό πεδίο ή σε πεδίο πολιτικής, που αφορά 
εκατομμύρια ανθρώπους. Το διαφορετικό προκύπτει όταν λίγοι, 
αποφασίζουν για πολλούς εν αγνοία τους, και η απόφαση αφορά το 
σύνολο, ενώ οι αποφασίζοντες εξαιρούνται!..
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Η τελική απόφαση για την επιτυχία μιας δοκιμής, και η μετέπειτα 
ένταξη της στο πεδίο της γνώσης, προέρχεται πάντα από την 
επαναλαμβανόμενη επιτυχία της δοκιμής αυτής, στο τελευταίο πεδίο.
Η γέννηση όμως της βούλησης για κάθε δοκιμή, γίνεται στο πρώτο 
πεδίο.
Το ενδιάμεσο πεδίο, δηλαδή το πεδίο του λόγου, ενίοτε δεν είναι 
εφικτό, (πολύ προσωπικά θέματα, κοινωνικά ταμπού κ.α.), άλλοτε η 
ανάγκη να συζητήσει κανείς με άλλο άτομο, ή ομάδα ατόμων, 
σκοντάφτει σε ένα σωρό προσκόμματα. Χρονικούς περιορισμούς, 
ακαταλληλότητα συζητητών, αδυναμία προσέγγισης, κοινωνικά ταμπού
και πολλά άλλα. 
Τις φορές όμως που είναι εφικτό, οδηγεί την δοκιμή στην πράξη με 
μεγαλύτερη ασφάλεια, ή αποτρέπει την εφαρμογή της προλαμβάνοντας 
αποτυχίες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ακόμη δημιουργεί 
προϋποθέσεις συνειδητοποίησης της κοινής πορείας, έστω κι αν η 
συμμετοχή είναι μικρή, με αποτέλεσμα να γίνονται τα μέλη της ομάδας 
συνειδητοί και συμμετέχοντες πολίτες και όχι ασυνείδητοι 
δικτατορίσκοι ή άβουλα υποζύγια.
Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος οφείλει να διευρυνθεί το δυνατόν 
περισσότερο με ευθύνη των ώριμων μελών της ομάδας.
Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος γίνεται πολλές φορές αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τις (Β-Υ-Α).
Παράδειγμα:
♦  Λέει η μαμά στον Νίκο: 
-Δεν θα ξαναπαίξεις με τον Κώστα τελεία και παύλα.
(Αν δεν εξηγήσει το γιατί, ή αν ο Νίκος δεν πειστεί από τις εξηγήσεις, 
τότε υπάρχει πρόβλημα συνείδησης στον Νίκο, αν υπακούσει στην 
Μαμά, αλλά και στον Κώστα που βλέπει τον φίλο του να τον 
αποφεύγει. Αν ο Νίκος παρακούσει τη μαμά τότε έχει πρόβλημα και η 
μαμά και ο Νίκος.) 
♦  Η Μαρία βιάστηκε από τον φίλο της τον Κώστα βάναυσα, και σαν να
μην έφτανε αυτό, της έδωσε κάποια χάπια και ύστερα φώναξε τους 
φίλους του. Όταν η Μαρία το είπε, και ζήτησε να τιμωρηθεί ο Κώστας, 
όλοι προσπάθησαν να την αποτρέψουν. Και όταν έφθασαν στο 
δικαστήριο, βιάστηκε ακόμη μια φορά από τον δικηγόρο του Κώστα 
που προσπάθησε να στηρίξει την υπεράσπιση, στο ότι η Μαρία (χωρίς 
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να λέγεται καθαρά) ήταν κοινή πόρνη. 
♦  Η πολιτεία προτρέπει την μη δοκιμή των ναρκωτικών, γιατί 
επιφέρουν έως και τον θάνατο. Πλην όμως το “παράνομο” εμπόριο 
ναρκωτικών ανθεί, και οδηγεί, λόγω των πολλών κερδών που αποφέρει,
ένα μεγάλο μέρος των νέων σε χρήση και φυσιολογικά σε πρόωρο 
θάνατο, ένα άλλο σε διακίνηση και εμπορία, χιλιάδες ή και 
εκατομμύρια, στην δυστυχία, να έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους 
χρήστη ναρκωτικών ουσιών, και λίγους, σε υπέρμετρο πλουτισμό. Αν 
γινόταν εμπόριο (παράνομο), μηχανισμών που μπορούν από απόσταση 
να αφαιρέσουν ζωή (π.χ. του Πρωθυπουργού) θα είχε την δυνατότητα η 
πολιτεία να το ελέγξει; Τα ναρκωτικά γιατί δεν μπορεί; Μήπως γιατί δεν
θέλει; Μήπως γιατί οι πολιτικοί απολαμβάνουν χρηματοδότηση και από
εμπόρους αυτού του χώρου;
Μήπως γιατί η πολιτική ασκείται και μέσω ψυχοδραστικών ουσιών, 
φαρμάκων, τεχνικών, μεθόδων;
Θυμηθείτε τον “πόλεμο του οπίου” μεταξύ Αγγλίας και Κίνας!
Θυμηθείτε τις ψυχοδραστικές ουσίες που λέγεται ότι ήταν εξαρτημένοι 
ο Χίτλερ, αλλά και επιτελείς του, εφευρέσεις της IG Farben, προγόνου 
των πολύ γνωστών εταιρειών: BASF, Agfa, Bayer και Hoechst και όλων
των παρακλαδιών τους που κυριάρχησαν μεταπολεμικά στον χώρο 
αυτό.
Θυμηθείτε ότι και στους στρατιώτες του Γ΄ Ράιχ παρεχόταν οι ουσίες 
αυτές για να φτιάξουν τον υπερ-στρατιώτη της Αρείας φυλής.
Θυμηθείτε τον Aldous Huxley στο “Τhe ultimate revolution” να μας 
προειδοποιεί για φάρμακα και τεχνικές που πειραματίζεται η εξουσία με
σκοπό να δημιουργήσει τον “ευτυχισμένο σκλάβο”.
Θυμηθείτε τους “στρατιώτες ζόμπι” του ISIS που συνελάμβαναν οι 
Σύριοι στρατιώτες στην αρχή του πολέμου στη Συρία, ντοπαρισμένους 
με ισχυρά παραισθησιογόνα.
Θυμηθείτε ότι το 95% του παγκόσμια παραγόμενου οπίου, παράγεται 
στο Αφγανιστάν και διακινείται τουλάχιστον με τις ευλογίες των 
Η.Π.Α.
 
 Ο εγκλωβισμός ατόμων σε ομάδες που ελέγχονται με φανατικά 
δόγματα, τα οδηγεί σε έλεγχο ακόμη και του πρώτου πεδίου δοκιμής, 
μέσω της ψευδοσυνείδησης, και στρεβλή ανάπτυξη αυτών που 
πείθονται και σε βιολογικό και σε πνευματικό επίπεδο. 
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  Ακόμη, η άγνοια των νέων στηλιτεύεται από το κοινωνικό περιβάλλον 
σαν δική τους υπαιτιότητα, με αποτέλεσμα ο νέος να νιώθει ότι «είναι 
στημένος απέναντι». Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ακόμη και από 
γονείς και από το σχολείο, και φορείς της είναι άτομα εθισμένα στις (Β-
Υ-Α), και αφού και στους ίδιους εφαρμόστηκε η ίδια συμπεριφορά, την 
επαναλαμβάνουν στα παιδιά τους ή τους μαθητές τους. 
  Το γελοίο της υπόθεσης είναι το επαναλαμβανόμενο σαν 
παπαγαλολαλιά από πολλούς «άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται». Λες και 
μπορεί κανείς να γνωρίζει τους νόμους. Από πού; Απλά σου λένε ότι και
οι δικηγόροι πρέπει να ζήσουν! Όχι με ψωμί, αλλά με παντεσπάνι! Ή 
βρες και συ, όπως τόσοι άλλοι, τις υπόγειες διαδρομές που 
παρακάμπτουν το νόμιμο αλλά προπάντων το δίκαιο. Με τον τρόπο 
αυτό θα έχεις βάλει κι εσύ το προσωπικό σου λιθαράκι στο οικοδόμημα 
της κοινωνίας της εξουσίας. Θα έχεις γίνει “δικός μας”.

  Σε περιβάλλον (Β-Υ-Α), η παρατήρηση των ατόμων και των ομάδων 
φαλκιδεύεται ποικιλοτρόπως. Τρανταχτό παράδειγμα η διαφήμιση. 
Περνά στα υποκείμενα, ότι θέλει, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους
της. Η τηλεόραση με τον εγκλωβισμό τεράστιων πληθυσμών σε 
δεδομένο life style, είναι ένα άλλο παράδειγμα περιορισμού της 
δυνατότητας "όρασης" ατόμων και ομάδων. 
Ακόμη ο τρόπος ανάδειξης υποψηφίων σε σχηματισμούς εκλογιμότητας
για την διακυβέρνηση, αν και από κράτος σε κράτος διαφέρει, έχει σε 
κάθε κράτος σε παγκόσμια κλίμακα, δύο κοινά στοιχεία: πρώτον είναι 
απαγορευτικός για τους πολλούς και δεύτερον αν δεν είσαι ημέτερος 
και έχεις το θράσος να δοκιμάσεις, θα μετανιώσεις. 
Σε περιβάλλον Λόγου αφού δεν υπάρχουν στεγανά, μπορείς να 
παρατηρήσεις τα πάντα. Πριν την δοκιμή υπάρχει ο χώρος της 
συζήτησης. Εκεί θ’ αποφασιστεί αν είναι θεμιτό και επίκαιρο το να 
δοκιμαστεί κάτι ή όχι. Σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο του παιδιού 
που "έπιασε" τους γονείς του να κάνουν έρωτα και θέλει να δοκιμάσει 
και το ίδιο, έως το επίπεδο, της ανακάλυψης κατοικήσιμου πλανήτη σε 
“κοντινό” ηλιακό σύστημα και μερίδα της ομάδας, θέλει να γίνει 
προσπάθεια εποικισμού του, ενόσω εκατομμύρια άνθρωποι στη Γη 
πεθαίνουν από έλλειψη στοιχειωδών μέσων.

►    Η μίμηση 
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Αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο οδηγό του νέου ανθρώπου στον κόσμο 
της μάθησης. Μίμηση των γονέων, των γειτόνων, των δασκάλων, των 
καλλιτεχνών, των ηρώων των κόμικς. 
Μίμηση λέγεται:
Το να μιμείται κάποιος κάτι.
Το αντικείμενο που κατασκευάστηκε με απομίμηση.
Μιμητική είναι η τέχνη της μίμησης (θέατρο, κινηματογράφος κ.τ.λ.)
Μίμηση έχει παρατηρηθεί στα φυτά (ορχιδέες), και στα ζώα (πίθηκος, 
χαμαιλέων).
Στον άνθρωπο παρατηρείται στα βρέφη από την γέννηση τους ακόμη 
και αποτελεί βασικό τρόπο μάθησης με σημαντικότερο απόκτημα, την 
γλώσσα (τα παιδιά που γεννιούνται κωφά δεν μπορούν να μάθουν να 
μιλούν).
    Οφείλεται, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες της δεκαετίας του 
1990, στους μιμητικούς νευρώνες που είναι διάσπαρτοι σε όλον τον 
εγκέφαλο, και άλλοι απ’ αυτούς μας κάνουν να «προβάρουμε» στο 
μυαλό μας κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον να χορεύει, ή να 
τραγουδούμε μέσα μας όταν ακούμε ένα τραγούδι και πολλά άλλα. Εδώ
είναι και η εξήγηση του πώς μαθαίνουμε να γελάμε, να μιλάμε, να 
χορεύουμε, να αντιλαμβανόμαστε την έκφραση των άλλων, ότι 
χασμουριόμαστε όταν χασμουριέται κάποιος άλλος, ότι συγκινούμαστε 
με ανάλογη ταινία της τηλεόρασης.  

   Την τάση του ανθρώπου να μιμείται, εμπειρικά την είχαν 
συνειδητοποιήσει εδώ και αιώνες και την χρησιμοποιούν αναλόγως:
Ο θαυμασμός των ανθρώπων όταν μέσω της μίμησης πράξεων και 
καταστάσεων συμμετέχει νοητικά στα δρώμενα, έχει δημιουργήσει το 
θέατρο, τον κινηματογράφο, τις κάθε είδους αθλητικές επιδείξεις, την 
τεράστια βιομηχανία της τηλεόρασης, του DVD και άλλα.
Η μόδα είναι μια άλλη τεράστια βιομηχανία που στηρίζει την ύπαρξη 
της στην τάση του ανθρώπου (κυρίως των νέων) να μιμείται.
Η διαφήμιση το ίδιο.
Η βία και το σεξ που προβάλλονται σε πολυάριθμες ταινίες της 
τηλεόρασης, στοχεύει στο να περάσει το μοντέλο του σούπερ άντρα 
τύπου «σκοτώνω» ή της σούπερ γυναικάρας τύπου «πηδιέμαι» στους 
νέους, ώστε η μίμηση των «προτύπων» αυτών από τους πολλούς να 
δημιουργήσει την βάση της ανάλογης αγοράς. Και φυσικά να διασπείρει
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την διαφθορά των ηθών στους νέους.
Η μίμηση όπως φαίνεται από τα παραπάνω μπορεί να γεννηθεί:
Στο ένστικτο        (γονείς που τρομάζουν εύκολα – παιδιά που κάνουν 
το ίδιο)
Στο συναίσθημα  (γονείς ευσυγκίνητοι – παιδιά ευσυγκίνητα)
Στην λογική         (οικογένεια χωρίς συζήτηση – παιδιά που αντιδρούν 
σαν αυτόματα)
Στην συνείδηση   (γονείς που καταναλώνουν τον χρόνο τους στο 
ποδόσφαιρο – παιδιά που προσπαθούν να γίνουν ποδοσφαιριστές)
Άρα μπορεί και επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
πνευματικότητας.
   Υπάρχει λοιπόν η λεγόμενη μίμηση των «προτύπων» δηλαδή 
ανθρώπων, ομάδων, καταστάσεων, που χωρίς καταναγκασμό και 
επιβουλή, δείχνουν το δέον, το χρήσιμο και το ωραίο. Αυτό είναι 
ευκταίο και αναγκαίο στην πορεία της ανθρωπότητας.
   Υπάρχει όμως η μίμηση που επίβουλα απευθύνεται σε άτομα που δεν 
έχουν αρκετά ανεπτυγμένες λογική και συνείδηση και τα οδηγεί σε 
απώλεια της ταυτότητας και σε μαζικοποίηση, με σκοπό την 
εκμετάλλευση.
   Η εφαρμογή του «αν δεν μπορείς να είσαι παράδειγμα προς μίμηση 
τουλάχιστον προσπάθησε να είσαι ένα καλό παράδειγμα προς 
αποφυγή» είναι μια σοφή αρχή.
Η μίμηση λειτουργεί μάλλον υπέρ των (Β-Υ-Α), αφού – κοιτάξτε γύρω 
σας – αποτελεί βασικό εργαλείο υφαρπαγής της σκέψης ευαίσθητων 
ομάδων όπως οι νέοι.
Ακόμη ο περιορισμός έως εγκλωβισμός, των ταλέντων της επιστήμης 
και της τέχνης, με κίνητρο το χρήμα και εξουσίες, σε «ελιτίστικα 
κέντρα επιστήμης ή τέχνης», έχει σοβαρές επιπτώσεις στο κοινωνικό 
σύνολο, αφού του στερεί την δυνατότητα μίμησης από τους πολλούς, 
των αντίστοιχων ταλέντων. 
Ο Λόγος για να χρησιμοποιήσει την μίμηση, χρειάζεται ευρύ πεδίο σε 
χώρο και χρόνο. 
Και δεν το διαθέτει στις παρούσες συνθήκες, του "τρέχα να προλάβεις",
των διάφορων εξουσιών, (στον μαθητή τις εξετάσεις, στον φοιτητή το 
πτυχίο, στον εργαζόμενο το μεροκάματο, στον επιστήμονα την 
επιδότηση, στον απόμαχο την ουρά στο ΙΚΑ, τελειωμό δεν έχει ο 
κατάλογος). 
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Ακόμη, ο αποκλειστικά μιμητής συμπεριφοράς, είναι σε τελική 
ανάλυση εχθρός του λόγου. Αφού για να λειτουργήσει ο λόγος 
χρειάζεται άτομα με υγιή σκέψη και συνείδηση. Μπορείς να μιμηθείς 
χιλιάδες συμπεριφορές. Ποτέ όμως δεν θα είσαι εσύ. Η μίμηση είναι ο 
εύκολος δρόμος. Δρόμος προσωρινός! Απαραίτητος, αλλά προσωρινός! 
Για το διάστημα που θα είσαι νέος κι ανώριμος. Ο λόγος δεν είναι 
εύκολος δρόμος. Είναι όμως δρόμος για άνθρωπο. Όχι για μαϊμού!

►    Άνθρωπος και Πληροφορία
Πληροφορία είναι το κοινό νόημα που αποδίδεται σε ένα απλό ή 
σύνθετο σύμβολο από δύο ή περισσότερα υποκείμενα. 
Παράδειγμα: η λέξη «γάτα» για σας και για μένα υποδηλώνει το 
γνωστό συμπαθές τετράποδο. Για κάποιον που δεν γνωρίζει τα σύμβολα
που το ένα κοντά στο άλλο υποδηλώνουν το νόημα της λέξης «γάτα» 
είναι κάτι το ακατανόητο. Άλλο παράδειγμα: Το σήμα που εκπέμπεται 
από το βλέμμα του νέου που συναντά το βλέμμα της συνομήλικης του 
νέας, εκπέμπει σε όλους τους τόνους την πληροφορία: «Μ’ αρέσεις!...»
Σαφώς η πληροφορία δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Απόδειξη, ότι ο 
άνθρωπος έχει φυσική αποστολή να συνδέει το υλικό με το άυλο, το 
πνευματικό. 
Είναι χρήσιμη η πληροφορία; 
Υπάρχει ένα πλήθος πληροφοριών χρήσιμες για κάποιους και άχρηστες 
για κάποιους άλλους. 

Το όνομα του μεγάλου επιστήμονα που έχει συνδεθεί με την 
πληροφορία είναι Shannon. 
Απέδειξε ότι (I=-p log2p) : Η ποσότητα πληροφορίας είναι ανάλογη του 
ποσού έκπληξης. Δηλαδή όσο πιο απίθανο είναι το γεγονός που 
μεταφέρεται τόσο μεγαλύτερη η ποσότητα πληροφορίας που μεταφέρει.
Κι ακόμη : Η ποσότητα πληροφορίας που μεταδίδεται σε ορισμένο χρόνο
είναι τόσο περισσότερη όσο μεγαλύτερο το εύρος ζώνης W και εξαρτάται 
από το πηλίκο S/N, που αντιπροσωπεύει το σήμα προς τον θόρυβο 
(εντροπία).

  Παράδειγμα: Σε μια συνεδρία στην Βουλή, οι βουλευτές 
παρασύρονται κι αρχίζουν να μιλούν μεταξύ τους όλοι, κάνοντας 
μεγάλο θόρυβο. Η πρόεδρος της βουλής θέλει να τους μεταφέρει μια 
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σημαντική πληροφορία, αλλά το μέσο που διαθέτει, η φωνή της, δεν 
φθάνει για να καλύψει τον θόρυβο ώστε να την προσέξουν. 
Θα χρησιμοποιήσει τρεις τρόπους για να καταφέρει να την προσέξουν:
Α) Τσιρίζει προσπαθώντας να υπερκαλύψει τον θόρυβο. Δηλαδή 
αυξάνει το σήμα.
Β) Βασίζεται στην μεγαφωνική εγκατάσταση της Βουλής. Δηλαδή 
αυξάνει το εύρος ζώνης αφού η πληροφορία που θέλει να μεταφέρει 
μεταδίδεται συγχρόνως από πολλά μεγάφωνα που είναι τοποθετημένα 
στην αίθουσα.
Γ) Ανεβαίνει στο έδρανο, και εφ’ όσον το επιτρέπει η φυσική της 
κατάσταση, αρχίζει να ξεντύνεται. Αφού τραβήξει με αυτόν τον τρόπο 
την προσοχή, μεταδίδει την πληροφορία. Δηλαδή αυξάνει την έκπληξη 
του ακροατηρίου. (Βεβαίως ο νόμος λέει ότι το ποσό της μεταδιδόμενης
πληροφορίας είναι ανάλογος του βαθμού της έκπληξης που προκαλεί η 
ίδια η πληροφορία, αλλά το παράδειγμα για τις ανάγκες του κειμένου, 
παραμένει ισχυρό. Όποιος ενδιαφέρεται σίγουρα μπορεί να βρει και τα 
ψιλά γράμματα!)
  Οι νόμοι αυτοί είναι γενικοί και ισχύουν σε κάθε μετάδοση 
πληροφορίας. Είτε πρόκειται για μετάδοση πληροφορίας μεταξύ δύο 
είτε μεταξύ πολλών, είτε από τον παιδαγωγό στο παιδαγωγούμενο 
ακροατήριο, είτε από την εξουσία στο πόπολο. Επιπλέον όταν μια 
πληροφορία βρει τον τόπο και χρόνο εφαρμογής της τότε καταγράφεται
και ενσωματώνεται στο μεγάλο οικοδόμημα της ανθρώπινης γνώσης. Η 
διαχείριση όμως της ανθρώπινης γνώσης είναι, όπως είδαμε, τιμάριο 
της εξουσίας. Μπορείς να νοικιάσεις ένα μέρος της, να το 
καλλιεργήσεις, αλλά στο τέλος θα πρέπει να αποδώσεις τα πάντα σ’ 
αυτήν.

Αυτό για το οποίο δεν μίλησε ο Shannon, είναι η δυνατότητα 
πρόσληψης της πληροφορίας από το έτερο υποκείμενο. Και είναι 
φυσικό αφού ασχολήθηκε με την μετάδοση σημάτων μηχανικών μέσων.
Στην μετάδοση της πληροφορίας όμως από άνθρωπο σε άνθρωπο 
υπεισέρχεται ο παράγων, δυνατότητας / θέλησης, λήψης της 
πληροφορίας. Παράδειγμα: για ν’ ακούσεις τον σταθμό που θέλεις στο 
ραδιόφωνο ή την τηλεόραση πρέπει να συντονίσεις τον δέκτη σου με 
τον πομπό του σταθμού. Όταν όμως θέλεις να συντονιστείς με έναν 
άλλο άνθρωπο για να του μεταδώσεις μια πληροφορία, υπεισέρχονται 
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πάρα πολλοί παράγοντες που αφορούν όχι μόνο την δυνατότητα 
μετάδοσης, αλλά και την δυνατότητα πρόσληψης. Το σύρμα δεν μπορεί 
να πει, "όχι", στην πληροφορία που του λέει το τηλέφωνο να μεταφέρει 
σ’ ένα άλλο τηλέφωνο. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να πει "δεν θέλω να σ’
ακούσω"! Έστω και για πλάκα! 
Ή δηλώνει αντίθετος στον καταναλωτισμό, αλλά αν δεις το καλάθι του 
όταν βγαίνει από το πολυκατάστημα γεμάτο από χρήσιμα αλλά και 
“άχρηστα”, θα μείνεις έκπληκτος! Κι ενδεχομένως να εκπλαγεί και ο 
ίδιος αν του το πεις και το συνειδητοποιήσει!

   Σε κάθε μετάδοση πληροφορίας, χρειάζεται ένα προϋπάρχον 
εγκατεστημένο υπόβαθρο δυνατότητας σύλληψης του σήματος και 
επεξεργασίας του, καθώς και επεξεργασίας της ίδιας της πληροφορίας. 
Στην περίπτωση ηλεκτρομηχανικών μέσων, το υπόβαθρο αυτό – 
συσκευές, ενέργεια, λογισμικό – τίθεται από τον κατασκευαστή. Στον 
άνθρωπο το υπόβαθρο προϋπάρχει με την μορφή των βασικών 
πνευματικών λειτουργιών που υπάρχουν σε κάθε άτομο, το 
συναίσθημα, τη λογική, την συνείδηση. Όπως είδαμε όμως δεν είναι 
ανεπτυγμένα στο ίδιο επίπεδο σε κάθε άνθρωπο, και η προσπάθεια είναι
μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση, από αυτήν, του να 
αναπτύσσονται. Αμφιβάλλει κανείς ότι η πραγματική προσπάθεια της 
εξουσίας, σε αντίθεση με ότι φανερά διακηρύσσει, είναι προς την 
κατεύθυνση του η πληροφορία ν’ αποτελέσει χώρο αποκλειστικής 
χρήσης της;

  Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείται η μετάδοση καθώς και ο τρόπος 
με τον οποίο γίνεται η πρόσληψη των πληροφοριών, είναι καθοριστικός
στην παραπέρα αποθήκευση, μετάδοση, επεξεργασία και χρήση τους. 
Αν μια πληροφορία εισάγεται ή εξάγεται με την βία προκαλεί ανάλογες 
αντιδράσεις. (Συνήθης τρόπος απόσπασης πληροφοριών τα 
βασανιστήρια). Αν μια πληροφορία οδηγεί στην παραπλάνηση του 
ανθρώπου, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις βίας, αλλά μπορεί και να 
προκαλέσει πτώση της αυτοεκτίμησης (Θυμηθείτε το φιάσκο του 
Χρηματιστήριου). Αν αρνούμαστε ή αδιαφορούμε να δώσουμε (ή να 
λάβουμε) τις πληροφορίες που αναμένουν από μας, ενώ έχουμε τις 
πληροφορίες αυτές (ή τις λάβαμε), ανάλογες αντιδράσεις θα 
εμφανιστούν και στα άτομα τα οποία απευθύνονται, ή θα έπρεπε να 
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απευθύνονται, ή προσδοκούν τις πληροφορίες αυτές. (Ενώ ένα μεγάλο 
μέρος των εργαζομένων απεργεί για λογική επίλυση του ασφαλιστικού, 
κυβέρνηση και επιχειρηματίες κωφεύουν. Ή στήνουν ένα ψευδεπίγραφο
διάλογο που στοχεύει στην κατάδειξη της αδυναμίας του λόγου να 
επιλύσει την διαφωνία. Άρα η εξουσία έχει τον λόγο.) 
Δηλαδή, βία, υποκρισία, αδιαφορία, λόγος, σαν συμπεριφορές επιδρούν
καθοριστικά στην μετάδοση των πληροφοριών που έχουν αποστολέα ή 
παραλήπτη άνθρωπο.

  Όσον αφορά το υπόβαθρο, το ξεκίνημα της δημιουργίας του, 
βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, από τους γονείς, ή όποιους 
έχουν επιφορτιστεί με την γονική μέριμνα. Η παροχή της μητρικής 
γλώσσας και των πρώτων συμβόλων συμπεριφοράς είναι οι βάσεις. 
Ακολουθεί το σχολείο με την όποια μορφή του, προσπαθώντας να 
εγκαταστήσει τις βάσεις εισόδου και αναγνώρισης πληροφοριών. 
Παράδειγμα: αν σας μιλήσουν κινέζικα και δεν γνωρίζετε αυτήν την 
γλώσσα, το μήνυμα δεν ελήφθη. Αν κάποια χειρονομία ή έκφραση είναι 
το προσυμφωνημένο αναγνωριστικό μεταξύ κάποιων ομάδων και δεν 
ανταποκριθήκατε, το μήνυμα ελήφθη από τους άλλους αλλά όχι από 
σας. Αν προσπαθήσετε να εξηγήσετε σε άτομο με γνώσεις δημοτικού, 
τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα σε επίπεδο ατομικής φυσικής
μάλλον το μήνυμα δεν ελήφθη. Ομοίως δεν θα μπορούσατε να διδάξετε 
μικροχειρουργική σε ακροατήριο που συναθροίστηκε για να 
παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Η κάθε πληροφορία έχει ένα ελάχιστο απαιτήσεων, και ο κάθε 
άνθρωπος έχει μια επιλεκτική ποιοτικά, και περιορισμένη ποσοτικά 
δυνατότητα λήψης πληροφοριών. 
Το ίδιο βέβαια αφορά και την μετάδοση πληροφοριών.
Έστω ότι ένα παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον φτωχό σε ροή 
πληροφοριών. Αν όταν γίνει ώριμο πια, απαιτήσει κανείς απ’ αυτό 
ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών, προφανώς ατύχησε.
Όταν οι πληροφορίες ρέουν δίπλα του σαν ορμητικός χείμαρρος, 
ενστικτώδικα προσπαθεί να προφυλαχτεί ή παρασέρνεται από το ρεύμα.
Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό της έλλειψης πληροφορίας. Και 
επειδή βασικότατος παράγων μάθησης είναι η μίμηση, μία τεχνητά 
διαμορφωμένη ροή πληροφοριών, προς μια κατεύθυνση, που αγνοεί 
κάθε άλλη, δημιουργεί λανθάνουσες αντιδράσεις, στρεβλές εισόδους 
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επεξεργασίας πληροφοριών, απώλεια συνείδησης. 
Παρατηρείστε με τι τέχνη και ενορχήστρωση τα ΜΜΕ επέβαλαν σαν 
μοναδική μονάδα μέτρησης αξίας, το χρήμα και ειδικώτερα το ευρώ. 
Παρατηρείστε πώς απέκλεισαν κάθε σκέψη, από μεγάλο μέρος των 
Ελλήνων πολιτών για τη δυνατότητα απόκτησης εθνικού νομίσματος.
Παρατηρείστε πώς, ο κάθε μπακάλης της γειτονιάς, ο κάθε περιπτεράς, 
ο κάθε ταξιτζής, πίστεψαν ότι είναι συνεταίροι του κεφαλαίου. Πώς τα 
μαγαζάκια τους έκλεισαν λόγω φορολογίας, λόγω υπερβολικών 
απαιτήσεων του κράτους, λόγω εξοντωτικών ωραρίων, λόγω αδυναμίας
ν’ ανταποκριθούν στις τιμές των μεγάλων αντίστοιχων επιχειρήσεων 
και πολλών άλλων παραγόντων. Η πελατεία τους απορροφήθηκε στο 
σύνολο από μεγάλα τραστ του κάθε είδους! Η ψήφος τους υπέρ του 
χρήματος, έγινε μπούμερανγκ που τους χτύπησε κατακούτελα! Η 
εσφαλμένη πληροφόρηση ή η αδυναμία κατανόησης του «οικονομικού 
παιχνιδιού», τους έκανε να γίνουν άθελα, ίσως, η αιτία της δικής τους 
πτώχευσης…

  Η φύση έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες σε διάφορα υλικά ή άυλα 
και περιμένει υπομονετικά την ωρίμανση του ανθρώπου, ώστε να γίνει 
ικανός να ανακαλύψει τις πληροφορίες αυτές, και να τις 
χρησιμοποιήσει, αφήνοντάς τον να συνειδητοποιήσει από την χρήση, 
ότι η πληροφορία μπορεί να αποδώσει κέρδη, μπορεί όμως και ζημίες. 
Παράδειγμα: η χρήση του ηλεκτρισμού άρχισε μετά τον 16ο αιώνα. 
Πάμπολλες οι χρήσεις και οι εφαρμογές. Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι. 
Παλιότερα μας ενημέρωναν τακτικά για τους κινδύνους 
ηλεκτροπληξίας. Αργότερα με την εφεύρεση των 
αντιηλεκτροπληξιακών ατόνησε η προειδοποίηση αυτή, εμφανίστηκε 
όμως μια παρεμφερής, για τους κινδύνους από τα επαγωγικά πεδία του 
ηλεκτρικού που κατακλύζουν τους χώρους εργασίας και ανάπαυσης. 
Με παρόμοιο τρόπο η πληροφορία – γνώση, χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας, πέρασε από το στάδιο του όπλου αφανίζοντας χιλιάδες 
ανθρώπους στη Χιροσίμα, έγινε πεδίο δοκιμής αυξάνοντας την 
ραδιενέργεια του πλανήτη σε επικίνδυνα επίπεδα μέχρι να 
συνειδητοποιηθεί ότι «κάτι δεν πάει καλά» και να γίνονται πλέον οι 
δοκιμές υπόγεια. Ένα μεγάλο μέρος της καταστροφής της 
οζοντόσφαιρας οφείλεται στην ασυλλόγιστη αυτή περίοδο των 
επιφανειακών δοκιμών πυρηνικών όπλων. Ο έλεγχος ροής των 
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πληροφοριών όμως που έχει εγκαταστήσει η εξουσία, έριξε όλο το 
βάρος στο φρέον και στους CFC’s, λες και για την παραγωγή των 
τελευταίων δεν ήταν υπεύθυνη η ίδια. Στη συνέχεια οι αναπτυγμένες 
χώρες «μάζεψαν» όλο το ουράνιο του πλανήτη, έχτισαν χιλιάδες 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τους, και 
μετά θυμήθηκαν τις σοβαρές επιπτώσεις της ραδιενεργού διασποράς, 
και υπέγραψαν συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών. Ή μήπως αυτό 
που θέλουν είναι τον φτωχό πιο φτωχό, τον σκλάβο πιο σκλάβο;     
Άλλα παραδείγματα αποθήκευσης από την φύση πληροφοριών που 
καλείται ο άνθρωπος να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει προς 
όφελος του ίδιου, αλλά και της φύσης με την οποία είναι άρρηκτα 
δεμένος, είναι: 
Νόμος της βαρύτητας – διαστημική έρευνα. 
Καθετοποίηση της εργασίας – αποπνευματικοποίηση του εργατικού 
δυναμικού. 
Εισαγωγή της τεχνολογίας στην παραγωγή – ανεργία. 
Αποκωδικοποίηση του DNA – κλωνοποίηση. 
Ανάπτυξη της φαρμακολογίας – ναρκωτικά. Και χιλιάδες άλλα.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει από την φύση 
παρέμβαση στο θέλω του ανθρώπου, έστω κι αν αυτό γίνεται αιτία να 
χαθούν εκατομμύρια ζωές. Το αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος χρήσης 
της πληροφορίας θα το δείξει η ιστορία. Η ένταση του σήματος στην 
αναζήτηση των πληροφοριών που παρέχει η φύση δεν είναι μεγάλη. Το 
σήμα γίνεται αντιληπτό από τους προετοιμασμένους γι’ αυτό. Οι πολλοί
ούτε που το αντιλαμβάνονται. 
Μέχρι την διατύπωση της θέσης, ότι η Γη είναι σφαιρική, κανείς δεν 
ενδιαφερόταν για το σχήμα της εκτός ελαχίστων. Όταν όμως αυτό έγινε
γνώση, πόσες σημαντικές αλλαγές έγιναν στη ζωή των ανθρώπων.
Η φυσικές καταστροφές και οι κλιματικές και άλλες αλλαγές λόγω της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος, είναι ο παράγοντας "εύρος ζώνης" που 
ειδοποιεί σε κάθε κατεύθυνση: 
Προσέχετε! Το παρακάνατε! 
Την πληροφορία αυτή δεν είναι σε θέση να την συλλάβουν οι περί την 
εξουσία, γιατί το μήνυμα καλύπτεται από τον θόρυβο των υπερκερδών 
που εισρέουν στις τσέπες τους. Η έκπληξη θα είναι όταν βρεθούν με 
εκατομμύρια στις τσέπες τους, αλλά σ’ ένα νεκρό πλανήτη, χωρίς 
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άλλους ανθρώπους γύρω. 
Το πρόβλημα είναι ότι την πληροφορία αυτή, δεν αφήνουν να την 
λάβουν και οι πολλοί, στο βάθος και στην έκταση που της αρμόζει, με 
αποτέλεσμα οι λίγοι που αντιλαμβάνονται το πρόβλημα να μοιάζουν 
φαιδροί, έως κινδυνολόγοι και μπουρδολόγοι, στους πολλούς, οπότε 
αναγκάζονται να συμβιβαστούν με την εξουσία αφού δεν έχουν άλλους 
τρόπους έκφρασης. Παράδειγμα οι συμβάσεις του Ρίο, του Κιότο, της 
Κοπεγχάγης.
 
Ένα υποδειγματικό πεδίο μετάδοσης πληροφοριών είναι η σχολική 
αίθουσα. Οποιασδήποτε βαθμίδας. 
Ο Δάσκαλος εντέλλεται να μεταδώσει πληροφορίες στους μικρούς ή 
μεγάλους μαθητές του. Και όχι μόνον. Πρέπει να επιδράσει στο 
ακροατήριό του με όλους τους δυνατούς τρόπους. 
Θα απευθυνθεί στο συναίσθημα τους ώστε να αποσπάσει το ενδιαφέρον
τους. 
Στη λογική τους ώστε να αναπτυχθεί το εργαλείο αυτό σε αξιόλογο 
βαθμό κατανόησης, ανάλυσης εννοιών, επεξεργασίας αναπαραγωγής 
προτύπων ή ακόμη παραγωγή νέων προτύπων σε κάθε τομέα μετάδοσης
της υπάρχουσας γνώσης. 
Φυσικά εκεί που πρέπει να παρέμβει κατά κύριο λόγο είναι ο τομέας 
της συνείδησης. Εδώ όμως τα πράγματα δυσκολεύουν! 
Αν παρέμβει με βάση την συνείδησή του, θα πρέπει να διδάξει ότι 
απέναντι στο Θεό και τη Φύση οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Ότι και 
απέναντι στο Νόμο και την Κοινωνία θα έπρεπε να είναι ίσοι. Ότι η 
επιλογή των καταλλήλων στις ανάλογες θέσεις δεν συνεπάγεται ταξική 
(οικονομική) διαβάθμιση, αποστέρηση δυνατοτήτων, παροχή 
πλουσιοπάροχων αμοιβών αν αποδεχθείς το πιστεύω στην εξουσία, 
φτώχεια και ανεργία αν το αμφισβητήσεις.
Αν αποδεχθεί τα κελεύσματα της «σύγχρονης παιδαγωγικής» θα πρέπει 
να κατασκευάζει ανθρωποεργαλεία παραγωγής, ελάχιστου κόστους, 
αφοσιωμένα στην εκάστοτε εξουσία, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς 
δυνατότητα σκέψης και απόφασης, που δεν αρρωσταίνουν και 
πεθαίνουν έγκαιρα ώστε να μην χρειάζονται συνταξιοδότηση. Και 
φυσικά οι επιστήμονες της ρομποτικής εργάζονται ακατάπαυστα προς 
την κατεύθυνση αυτή, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν ότι το 
αποτέλεσμα των εργασιών τους θα επιφέρει αναγκαστικά το 
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«ξεφόρτωμα» της Γης από δισεκατομμύρια ανθρώπους!...

Ένα άλλο πεδίο μετάδοσης πληροφοριών είναι τα ΜΜΕ. Φυσικά όλα 
τα παραπάνω που ισχύουν για την σχολική μάθηση ισχύουν κι εδώ.
Το θέμα είναι ότι η γνώση είναι ισχυρό εργαλείο. Αν μεταδοθεί ισόποσα
προς όλες τις κατευθύνσεις τότε το βάθρο της εξουσίας κινδυνεύει.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, πώς η εξουσία 
συνειδητοποιώντας τους νόμους του Shannon, τους χρησιμοποιεί προς 
όφελός της και πώς αποστερεί από τον συνειδητό παιδαγωγό την 
δυνατότητα να κάνει το ίδιο.
Ας παρατηρήσουμε πώς διαφημίζονται τα διάφορα προϊόντα. Μια 
καλλίγραμμη καλλονή με ή χωρίς το μπικίνι της διαφημίζει εργαλεία ή 
αυτοκίνητα. Ένας γεροδεμένος ελκυστικότατος νεαρός με παρόμοια 
αμφίεση, καλλυντικά, αποσμητικά, ηλεκτρικές σκούπες. Το περιβάλλον 
των προϊόντων που διαφημίζονται, είναι το περιβάλλον που με συνεχή 
προβολή έχει περάσει στο υποσυνείδητο του έφηβου, που συγκρίνοντάς
το με αυτό του σχολείου, απορρίπτει ασυζητητί το δεύτερο.  
(Αναζητήστε στο διαδίκτυο, ή σε βιβλία, πώς ο Έντουαρντ Μπερνέζ 
ανεψιός του Ζίγκμουντ Φρόιντ χρησιμοποιώντας τη θεωρία του θείου 
του για την ψυχολογία των μαζών, έβαλε τις βάσεις της σύγχρονης 
διαφήμισης, των σύγχρονων “Δημοσίων Σχέσεων”, ως και σύμβουλος 
της CIA και της κυβέρνησης των ΗΠΑ έγινε. «Η καλή διακυβέρνηση 
μπορεί να πουληθεί προς μια κοινωνία, ακριβώς όπως και κάθε άλλο 
αγαθό!», φράση του ίδιου. (Δηλαδή αν δεν θέλει να την αγοράσει; 
Δημιουργούμε συνθήκες ώστε να θελήσει;)

Σήμερα πολύς λόγος γίνεται για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. 
Εξαιρετική η ανάλυση του κ. Γιώργου Μωραϊτη 
(http://www.edupame.gr/node/42)

Οι άνθρωποι μεταφέρουν πληροφορίες μέσω της γλώσσας. Είναι 
απολύτως βέβαιο ότι σε κάποια χρόνια πολλά ή λίγα, όλοι οι άνθρωποι 
επί Γης θα συνεννοούνται στην ίδια γλώσσα.
Αν η επιστήμη δεν προχωρήσει τόσο ώστε να συνδέονται εγκεφαλικά οι
άνθρωποι και να μεταφέρονται οι πληροφορίες χωρίς την παρεμβολή 
λέξεων, τότε μια παγκόσμια γλώσσα οφείλει να είναι το πρώτιστο μέσο 
μεταφοράς πληροφοριών. 
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Το μεγάλο λεξιλόγιο δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες αντιστοίχισης 
νοημάτων. 
Η λογική δομή χωρίς εξαιρέσεις και ιδιωματισμούς βοηθά και τον 
παιδαγωγό και τον λογοτέχνη αφού του προσφέρει μεγαλύτερο κοινό 
επικοινωνίας. 
Για την επιστήμη δεν τίθεται θέμα αφού ήδη έχει στραφεί προς την 
κατεύθυνση αυτή. Τα μαθηματικά δεν έχουν διαλέκτους.
Οκτώ γράμματα το πολύ για κάθε λέξη διευκολύνει τον γραπτό λόγο. 
Η ορθογραφία δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην εποχή των υπολογιστών.
Απ’ εκεί και πέρα τίθεται το βασικό πρόβλημα συμπεριφοράς που 
τίθεται και σε κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Μου λέει αλήθεια; Μήπως με κοροϊδεύει; Να του δώσω σημασία ή να 
τον αγνοήσω;
Τα προβλήματα αυτά όμως δεν μπορεί να τ’ αντιμετωπίσει το μέσον 
γλώσσα.
Είναι θέμα τρόπου ζωής και συνείδησης, το να συμπεριφερόμαστε 
χωρίς υποκρισία, να μεταφέρουμε αλήθεια με την γλώσσα, να μην 
αδιαφορούμε όταν ο άλλος προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει την 
προσοχή μας, να μην κραυγάζουμε και συνθηματολογούμε αντί να 
προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε. 
Δεν είναι κάτι που θα το μάθουμε μόνο στο σχολείο. Περισσότερο είναι
κάτι που θα το μάθουμε από τους γονείς, τους φίλους, τους γείτονες, 
τους δασκάλους, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τον καθένα, 
αλλά και από την κοινωνία συνολικά. Αφού όλοι θα σέβονται τον Λόγο 
και την Αλήθεια.
Αφού όλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το μυστικό και το ψέμα είναι 
μόνο για παιχνίδι και το παιχνίδι πρέπει να έχει όρια.
Η αποθήκευση των πληροφοριών που έγιναν γνώση είναι ένα άλλο 
πρόβλημα.
Η φύση έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 
γεννηθεί και να μεγαλώσει άνθρωπος, στο λεγόμενο DNA του. Πολύ 
σπάνια γίνεται λάθος στην μεταβίβαση των πληροφοριών που 
μεταφέρει το DNA. Το αποδεικνύει η ιστορία μας μέχρι τώρα. Κι όταν 
γίνεται λάθος σε πάρα πολλές απ’ αυτές τις περιπτώσεις φταίει η 
ανθρώπινη παρέμβαση (ραδιενέργεια, φάρμακα, ανθυγιεινές 
συνθήκες…).
Τις ανθρώπινες πληροφορίες τις αποθηκεύει ο ίδιος ο άνθρωπος στο 
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μυαλό του, και μετά στα μυαλά των συνανθρώπων του, των παιδιών 
του, σε βιβλία, σε οπτικούς δίσκους και σε πολλά άλλα.
Όσο μεγαλώνει η γνώση, τόσο οι ανάγκες αποθήκευσης πληροφοριών 
μεγαλώνουν. 
Το άτομο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνο του στον στόχο αυτό.
Εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Υποτίθεται ότι το πρόβλημα 
αποθήκευσης των πληροφοριών το ανέλαβε να το λύσει η εξουσία. 
Δηλαδή βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κι αυτή βρήκε 
ευκαιρία, δημιούργησε τράπεζες πληροφοριών (πρακτορεία ειδήσεων, 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες επιστημονικών εργαστηρίων με πολλά 
«άκρως απόρρητον» και ότι άλλο της προσέφερε η «ελαφρότητα» της 
επιστήμης) και τώρα είναι έτοιμη να μας πουλήσει «με το αζημίωτο» τις
πληροφορίες που έκαναν γνώση, με κόπο και με αίμα, οι πατεράδες 
μας, οι μανάδες μας, οι πρόγονοι μας. Άσε που όσες πληροφορίες 
έκρινε ως "απαράδεκτες" τις τροποποίησε ή τις εξαφάνισε! (παράδειγμα
η Ιστορία!)
Και αυτό το πρόβλημα είναι του συνόλου των ανθρώπων. Απαιτείται 
αλλαγή κοινωνική σε πολλαπλά επίπεδα και σε βάθος.

►    Η συνήθεια 
   Είναι η μάθηση που περνά στο υποσυνείδητο και εκτελείται μηχανικά
και ομοιότυπα χωρίς κάθε φορά να επιστρατεύεται λογική επεξεργασία.
Σε κάποιον βαθμό είναι χρησιμότατη σαν μέθοδος μάθησης, γιατί 
εγκαθιστά χρήσιμες λειτουργίες στην προσωπικότητα του ατόμου.
Όπως οι κανόνες υγιεινής, ο τρόπος οδήγησης και πολλά άλλα. 
Σε κάποιον άλλο βαθμό γίνεται τροχοπέδη εξέλιξης γιατί το άτομο δεν 
μπορεί ν’ απαγκιστρωθεί εύκολα από κεκτημένες συνήθειες. 
Όπως οι καπνιστές, οι κλεπτομανείς και άλλοι. 
Τότε η συνήθεια γίνεται μια μορφή ανοσίας. Μόνο που ενώ η ανοσία 
φοριέται σαν ασπίδα απέναντι στα μικρόβια, τούτη εδώ φοριέται σαν 
ασπίδα απέναντι στα ίδια σου τα θέλω.
Την παγιωμένη συνήθεια την λέμε εθισμό. Ο εθισμένος δεν μπορεί να 
απεξαρτηθεί μόνος του, τις περισσότερες φορές, πολύ περισσότερο 
όταν απολαμβάνει τον αντικείμενο του εθισμού του. Η συνηθισμένη 
κοινωνική αντίδραση στους εθισμένους είναι η αδιαφορία. Πώς όμως ο 
εθισμένος θα αντιληφθεί και πώς θα προσπαθήσει να απεξαρτηθεί, αν 
υποτεθεί ότι η κοινωνική αυτή αντίδραση είναι σωστή; Αν απορριφθεί 
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αυτή η κοινωνική αντίδραση, τότε πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ο 
μεγαλύτερος εθισμός από όλους, ήτοι αυτός της εξουσίας;   
   Όταν η συνήθεια γίνεται πάθος (αλκοολισμός, χαρτοπαιξία, 
ναρκωτικά, σεξομανία, εξουσία,…), το άτομο τυφλώνεται, νιώθει 
ευτυχισμένο μόνο υπό τις συνθήκες του πάθους του. Το μετά είναι 
δυστυχία και περισυλλογή, κυνήγι της επόμενης «δόσης». Τις 
περισσότερες φορές αναγνωρίζει το αδιέξοδο, αλλά αδυνατεί να 
ξεπεράσει το πάθος του. Εδώ χρειάζεται η στήριξη του πλησίον. Εδώ 
είναι και η θέση για αληθινό και όχι υποκριτικό ενδιαφέρον από την 
μεγάλη ομάδα, εδώ και η αναντικατάστατη συνεισφορά του Λόγου, 
γιατί το άτομο αυτό μπορεί να γίνει καταστροφικό όχι μόνο για τον 
εαυτό του αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. 
   Ενίοτε το πάθος γίνεται φανατισμός. Επί παραδείγματι, φανατικοί 
διαφόρων θρησκειών που αυτοβασανίζονται δημόσια για ν’ αποδείξουν 
την πίστη τους, χούλιγκανς, οπαδοί διαφόρων –ισμών όπως φασισμός, 
οι φανατικοί της εξουσίας και άλλοι. Οι φανατικοί έχουν στόχο όχι 
απλά να ικανοποιήσουν το πάθος τους, αλλά να συμπαρασύρουν και να 
ομαδοποιήσουν και άλλους στην ίδια συμπεριφορά, όσο και να 
αντιπαρατεθούν με κάθε μέσο (Β-Υ-Α), σε άτομα και ομάδες που είναι 
αντίθετες. Η ιστορία μαρτυρεί ότι πολλές φορές το καταφέρνουν. 
Βέβαια φανατίζονται άτομα που δεν έχουν αναπτυγμένο πνευματικό 
υπόβαθρο.

   Η εξουσία χρησιμοποιεί τον φανατισμό προς όφελος της αιώνες τώρα.
Το ίδιο και οι έμποροι του πολέμου. 
Από τον προηγούμενο αιώνα, χρησιμοποιούν την συνήθεια που περνά 
μέσα από το υποσυνείδητο για την προώθηση προϊόντων κατανάλωσης 
μέσω της διαφήμισης. Περνούν μοντέλα τρόπου ζωής μέσα από την 
συνεχή επανάληψη εικόνων, αποτυπώνοντας στο υποσυνείδητο των 
ατόμων ένα τρόπο ζωής. Κάποιοι με διαφορετικά κίνητρα τον 
ακολουθούν και συμπαρασέρνουν μάζες σε μίμηση. Το φαινόμενο αυτό 
το ονομάζουν μοντελοποίηση, γίνεται με επιστημονικό τρόπο, και 
χειραγωγεί τις μεγάλες ανθρώπινες μάζες.
   Η συνήθεια πολλά άτομα να βλέπουν τα πράγματα μέσω ενός 
υπέρτερου φόβου, μη αντιμετωπίσιμου, καθιστά τα άτομα αυτά, νωθρά,
με συμπεριφορά ανάλογη με αυτή των φυλακισμένων βαρυποινιτών 
που έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Αφού ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους 
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πέρασε μέσα στην φυλακή, (ζουν σε χώρο που δεν θα ήθελαν και με 
συνθήκες που κάθε άλλο τους είναι ευχάριστες και χωρίς κίνητρο για 
βελτιώσεις) αλλά επίσης συνειδητοποιούν ότι η έξοδος από την φυλακή
ισοδυναμεί με έξοδο στο άγνωστο χωρίς γνώση και χωρίς ελπίδα, σε 
ένα χώρο που κάθε άλλο θα τους υποδεχθεί τουλάχιστον με κατανόηση,
ώστε να επουλωθούν τα τραύματα της φυλακής, σε ένα χώρο όπου 
πιθανότατα θα είναι αποδιοπομπαίοι. (Ιδρυματισμός).
   Σε παρόμοια συμπεριφορά έχει οδηγηθεί τεράστιο μέρος του Γήινου 
πληθυσμού.

   Η συνήθεια που κατευθύνεται από (Β-Υ-Α) έχει στόχο άτομα με μη 
ολοκληρωμένη πνευματική ανάπτυξη και στοχεύει στο να εγκαταστήσει
πρώτα στο υποσυνείδητο και στη συνέχεια στο ενσυνείδητο ποικίλες 
συμπεριφορές: Καταναλωτισμό, εργασιομανία, τηλεαποβλάκωση, fast 
food πάσης φύσεως (τροφής, sex, λήψης γνώσης), και άλλες. 
Η συνήθεια να ενεργούμε χωρίς σκέψη είναι επιβλαβής.
Η συνήθεια να σκεπτόμαστε σε βάθος τις πληροφορίες που δεχόμαστε 
είναι ωφέλιμη.
Η συνήθεια να ξοδεύουμε τον χρόνο μας μπρος στην τηλεόραση είναι 
επιβλαβής.
Η συνήθεια να επιλέγουμε και να διαβάζουμε βιβλία όχι μόνο προς 
τέρψιν αλλά και προς ξεστράβωμα είναι ωφέλιμη.
Η συνήθεια να θεωρούμε ότι το άπαν των υποχρεώσεων μας καλύφθηκε
επειδή εργαστήκαμε τον προβλεπόμενο από τον εργοδότη μας χρόνο, 
είναι ανόητη.
Η συνήθεια ν’ αξιοποιούμε μέρος του ελεύθερου χρόνου δημιουργικά, 
δηλαδή να αυξάνουμε την ποσότητα και την ποιότητα της γνώσης που 
κατέχουμε όσο και την διεπαφή μας με τους συνανθρώπους και τις 
άλλες ανθρώπινες ομάδες ή και το περιβάλλον, είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση. Όπως και η διεκδίκηση ελεύθερου χρόνου. 
Η συνήθεια να μένουμε απαθείς εμπρός σ’ ότι έχει στόχο να στερήσει 
από τους συνανθρώπους μας ελευθερία και πνευματική ανάπτυξη είναι 
τουλάχιστον εγκληματική. Τη στάση του «θεατή» και τις συνέπειες της,
έχει περιγράψει δραματικά ο πάστορας Martin Niemoller: 
«Στη Γερμανία οι ναζιστές πρώτα ήρθαν για τους κομμουνιστές, και εγώ

δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Μετά ήρθαν για τους
Εβραίους, και εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Μετά ήρθαν για
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τους συνδικαλιστές, και εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστής.
Μετά ήρθαν για τους καθολικούς, εγώ ήμουν προτεστάντης και γι' αυτό

δεν μίλησα. 
Μετά ήρθαν για μένα, αλλά τότε δεν είχε μείνει πια κανείς να μιλήσει για

κανέναν».
   Όμοια, με το, “Ο σιωπών δοκεί συναινείν” ο Αριστόβουλος Μάνεσης, 
επέκρινε την στάση των συναδέλφων του πανεπιστημιακών απέναντι 
στην δικτατορία του Παπαδόπουλου.
Η συνήθεια να συζητούμε με τον πλησίον ειλικρινά και δημιουργικά 
είναι ωφέλιμη.
Η συνήθεια να «περνούμε την ώρα μας με μαλακίες» είναι επιζήμια. 
Υπάρχουν μελέτες που βεβαιώνουν ότι θύματα απαγωγής, βίαιης 
κακοποίησης, βιασμών, εγκλεισμών και άλλα, καταλήγουν τελικά να 
συνηθίζουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν και όχι μόνο να την 
αποζητούν όταν τους επαναφέρουν στο φυσιολογικό, αλλά και να 
δένονται συναισθηματικά με τους θύτες, και να τους αποζητούν όσο κι 
αν αυτό φαίνεται παράλογο. 
Εδώ είναι σημαντική η παρέμβαση της παιδείας στη διδασκαλία των 
συμπεριφορών. Άτομα εθισμένα να επιτυγχάνουν την επιβίωση τους με 
την χρήση βίας, αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η συνήθεια τους αυτή 
τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Το ίδιο οι ψεύτες που ο δάσκαλος τους άφησε 
ανεμπόδιστα να συνεχίζουν αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα. Τελικά 
τα άτομα αυτά ομαδοποιούνται και παρασέρνουν και πολλά άλλα στην 
συνήθεια άσκησης (Β-Υ-Α), γίνονται οπαδοί της εξουσίας και 
καταλήγουν υπηρέτες της, αδυνατώντας να προσεγγίσουν τον λόγο και 
την γνώση. 
Η βλάβη που επιφέρει η συνήθεια άσκησης συμπεριφορών (Β-Υ-Α), σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι πολλαπλάσια όλων των πολέμων που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα. 
Αντίστροφα, αν η παιδεία μας, έβρισκε τρόπους και αφηνόταν να 
διδάξει συμπεριφορές, στοχοθετώντας σαν συμπεριφορά ορόσημο, τον 
Λόγο, χωρίς να αμφισβητείται στην πράξη από την πολιτική και άλλους
κοινωνικούς χώρους, τότε ο πόλεμος επί Γης θα εξέλιπε δια παντός.

Στην περίφημη «Σπηλιά του Πλάτωνα» παρουσιάζονται οι άνθρωποι 
αλυσοδεμένοι στο βάθος μιας σκοτεινής σπηλιάς. Της σπηλιάς της 
συνήθειας της σπατάλης τους χρόνου τους σε ανόητα παιχνίδια, 
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συνήθεια που τους γίνεται τελικά πάθος από το οποίο αδυνατούν να 
αποκοπούν εύκολα. 

Η Αμφισβήτηση είναι το φυσικό ποσό με το οποίο ανατρέπονται 
παγιωμένες συνήθειες και γνώσεις.
Η αμφισβήτηση είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση της εφηβείας 
και της πρώιμης νεότητας που πολλές φορές φέρνει μεγάλο πονοκέφαλο
στους μεγαλύτερους, κυρίως τους γονείς. 
Όταν ρωτήθηκε ο Αϊνστάιν πώς ανακάλυψε τη θεωρία της 
σχετικότητας, απάντησε «αμφισβητώντας ένα αξίωμα». 
Στα μαθηματικά, ο Lobachevsky και ο Boley αμφισβήτησαν το αξίωμα 
του Ευκλείδη για τις παράλληλες, με αποτέλεσμα τις μη ευκλείδειες 
γεωμετρίες. Ο Hamilton και ο Caley αμφισβήτησαν το αξίωμα της 
αντιμεταθετικότητας του πολλαπλασιασμού, με κατάληξη τον 
εμπλουτισμό των αλγεβρικών δομών. Ο Lukasiewicz και ο Post 
αμφισβήτησαν το αριστοτελικό αξίωμα της απόκλισης του τρίτου. 
Σε άλλες επιστήμες, ο Κοπέρνικος αμφισβήτησε το αξίωμα ότι η γη 
είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος και ο Γαλιλαίος το αξίωμα ότι 
το βαρύτερο σώμα πέφτει γρηγορότερα. Ο Αϊνστάιν αμφισβήτησε το 
αξίωμα ότι σε δύο χρονικές στιγμές η μία πρέπει να προηγείται της 
άλλης. Αυτή η δημιουργική αμφισβήτηση αξιωμάτων έγινε ένας από 
τους πιο βολικούς δρόμους για την εξέλιξη των μαθηματικών.
(Eves, 1990)

Βλέπουμε ότι η αμφισβήτηση στάθηκε αφορμή για μεγάλες ανατροπές 
στον χώρο των επιστημών, όχι προς τυχαία κατεύθυνση αλλά προς την 
σωστή.
Η αμφισβήτηση του αλάθητου του Πάπα της ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας ήταν αφορμή για την γέννηση καινούργιας σκέψης 
καινούργιας πορείας στην θεολογία, στην φιλοσοφία, στην πολιτική 
σκέψη.
Η αμφισβήτηση του θεσμού της Μοναρχίας στην Γαλλία του 1789 
έφερε την επανάσταση και αργότερα τη δημοκρατία. 
Η αμφισβήτηση του αλάθητου του Αριστοτέλη έγινε αφορμή για την 
αλματώδη ανάπτυξη των επιστημών από το 1600 και μετά.
Η αμφισβήτηση της δυνατότητας ιδιοκτησίας ανθρώπων από 
ανθρώπους, ανέπτυξε καινούριες φιλοσοφικές και οικονομικές σκέψεις,
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συντάγματα, νομοθεσίες, ανθρώπινα δικαιώματα.
Η αμφισβήτηση του ότι ο ουρανός είναι για το Θεό και η Γη για τους 
ανθρώπους, έχει ανοίξει την πόρτα για την έρευνα και τον εποικισμό 
του Διαστήματος.

Η αμφισβήτηση είναι εχθρός της συνήθειας, των θεσμών, της εξουσίας. 
Είναι εργαλείο που αν δεν χρησιμοποιηθεί τότε δεν ανοίγουν 
καινούργιοι δρόμοι. 

Η κατάχρηση του, φέρνει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 
Παράδειγμα η ψευδαίσθηση που δημιουργείται στους νέους ότι από την
εφηβεία μπορούν να αμφισβητήσουν τους «γέρους» τους και ν’ 
ανοίξουν τα φτερά τους. Ή η αμφισβήτηση της ενιαίας για όλους τους 
νέους γενικής παιδείας, προς χάριν της επαγγελματικής, για γρήγορη 
έξοδο στην αγορά εργασίας.
Όταν η αμφισβήτηση, Δεν κόβεται με το μαχαίρι (βία), Δεν γίνεται 
αντικείμενο λοιδορίας ώστε να μειωθεί και να χάσει την αυτοεκτίμησή 
του ο αμφισβητών, είτε την αξιοπιστία του στην ομάδα (υποκρισία), 
Δεν γράφεται στα παλιά παπούτσια με το «μη λες βλακείες» (πολύ 
συχνά στους νέους) (αδιαφορία), Τότε παραμένει ένα δυναμικό 
εργαλείο που μπορεί να χαράξει νέους δρόμους, να βελτιώσει τους 
παλιούς, να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους. Τότε ο Λόγος γίνεται ο 
δρόμος πάνω στον οποίο βαδίζει η ζωή.  

►    Η πίστη
   Πίστη είναι η συναισθηματική έκφραση βούλησης ανθρώπου (ή 
ομάδας ανθρώπων), πριν την προσπάθεια πραγματοποίησης. Γίνεται 
σημαντική στην απώλεια της, αφού η απώλεια στόχων και 
προσανατολισμού, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον πλησίον καθώς και 
στην κυρίαρχη ομάδα, καθιστά τον άνθρωπο έρμαιο της αδιαφορίας.
Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε 
ανθρώπινο επίπεδο χωρίς πίστη. Χρειάζεται την πίστη στον 
συνάνθρωπο, την εμπιστοσύνη του πλησίον, την εμπιστοσύνη στον 
εαυτό, την πίστη ότι αυτό που στον χώρο και τον χρόνο πραγματώνει 
σαν μέλος της ανθρώπινης ομάδας δεν είναι άχρηστο.
Σαν συναισθηματική έκφραση έχει όλες τις δυνατότητες που απορρέουν
από την φύση της.

162



♦ Είναι κινητήρια δύναμη.
♦ Αν δεν εκλογικεύεται, πάει και στα τυφλά.
♦ Αν δεν έχει συνείδηση, χειραγωγείται.
♦ Η πίστη που δεν καταφέρνει να ομαδοποιηθεί δεν επηρεάζει το 
κοινωνικό σύνολο. (Π.χ. η πίστη του γείτονα, ότι είναι ο Ναπολέων, τον
οδήγησε στο τρελοκομείο, ενώ η πίστη του Χίτλερ στην ανωτερότητα 
της Αρείας φυλής, οδήγησε στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.)
♦ Συμπαρασύρει και άλλους ώστε να γίνει η πίστη του ενός, πίστη 
πολλών, άρα δύναμη που βασίζεται στην μαζικότητα -και όχι 
απαραίτητα στην γνώση-. 
♦ Πίστη που ομαδοποιήθηκε και απέκτησε μεγάλο ανθρώπινο 
υπόβαθρο, συντηρείται σαν πυρηνική αντίδραση από μόνη της και 
πολλές φορές οδηγεί στον φανατισμό.
♦ Ομάδες φανατικών έχουν οδηγήσει πολλές φορές την ανθρωπότητα 
σε μύρια όσα δεινά.
♦ Όταν η πίστη συνεργαστεί με την λογική τότε γίνεται επιστήμη, 
τεχνολογία, φιλοσοφία, τέχνη. 

Η πίστη στο ότι ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό, είναι 
αποτέλεσμα συνειδητοποίησης μιας πραγματικότητας, που έως κάποια 
χρόνια πριν, ήταν υπό αμφισβήτηση. 
Η πίστη ότι αφού είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους φυσικούς νόμους, 
έτσι οφείλει να είμαστε ίσοι και απέναντι στους ανθρώπινους νόμους, 
είναι μια πίστη που η εξουσία αντιμάχεται αιώνες τώρα.
Ενόψει της ιδέας ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και με την 
πιθανότητα να βρεθούμε μπρος σε πιο ξεχωριστά όντα από μας, είναι 
προς συζήτηση, του ποια θα είναι και ποια θα πρέπει να είναι η 
αντίδραση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο Αϊνστάιν πίστευε ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Η σημερινή επιστήμη 
πιστεύει ότι ο Θεός παίζει με ζάρια που φέρνουν κάθε δυνατό 
αποτέλεσμα. Θεωρία παράλληλων ιστοριών. 
Το να γνωρίσουμε στον άνθρωπο, τον άνθρωπο και να τον κάνουμε να 
πιστέψει στον εαυτό του είναι πιο ομιχλώδες; Πιο ανεδαφικό; Πιο 
ανεφάρμοστο; Ποιον δεν συμφέρει μια τέτοια προοπτική; 
Ποιον άλλο από την εξουσία!

Η πίστη των ανθρώπων είναι μια καταλυτική δύναμη. Αυτό έχει 
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αποδειχθεί από την ιστορία αιώνων. Γιατί με βάση την πίστη 
κατορθώνεται η ομαδοποίηση και η κοινωνική οργάνωση. 
Γεννήστε τα παιδιά σας σε μια βαμβακοφυτεία. Η μίμηση των σκλάβων
γονέων θα τα κάνει σκλάβους. 
Η μη αμφισβήτηση του αφέντη θα τα συνηθίσει να μην αμφισβητούν 
την εξουσία του. Η πίστη ότι ο αφέντης υπάρχει για να τα φροντίζει 
(ούτε λόγος για το αντίστροφο), θα τα κάνει να θεωρούν τον αφέντη 
θεό. 
Η πίστη αυτή με τα χρόνια θα εξελιχθεί σε φανατισμό. Όταν τα παιδιά 
γεράσουν κι αυτά με την σειρά τους και μεταδώσουν την ίδια πίστη στα
δικά τους παιδιά, τότε ο αφέντης κρίνει ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, 
πολύ περισσότερο, που οι γέροι δεν προσφέρουν εργασία, αλλά ο λόγος
τους μπορεί και να ξυπνήσει ανεπιθύμητες σκέψεις στους νέους. 
Συνεννοείται λοιπόν με τον γείτονα αφέντη, και κηρύσσουν πόλεμο ο 
ένας στον άλλο. Με υποδαύλιση κατάλληλων φανατισμών, αρχινά ο 
πόλεμος που κύριο στόχο έχει την εξαφάνιση των γεροντότερων και 
μαζί των πιο ατίθασων σκλάβων. Ύστερα οι αφέντες συνθηκολογούν 
μέχρι νεωτέρας. Ιδού ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης.
Μπορούμε άραγε να φανταστούμε, να σκεφθούμε και να στηρίξουμε με
την πίστη μας την εφαρμογή διαφορετικού μοντέλου, αποσύροντας την 
από το παλιό;;;  

Χωρίς πίστη είτε σ' αυτό που λέμε είτε σ' αυτό που κάνουμε, το 
αποτέλεσμα είναι άψυχο. Είναι βασικός παράγοντας στην μετάδοση 
πληροφοριών και κατά συνέπεια στην διδασκαλία.

Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο είναι η πίστη του ανθρώπου στο χρήμα. Δείτε 
πόσο δυνατό έκανε το χρήμα η πίστη του ανθρώπου σ' αυτό. Δείτε πώς 
οι πάντες γύρω το λατρεύουν. Είναι σπάνιο να βρεθεί άνθρωπος που 
στην διάρκεια μιας ημέρας δεν θα το αναζητήσει περισσότερες από μία 
φορές. Έτσι με την πίστη του αυτή (την τόσο λάθος πίστη) έβαλε τον 
κλέφτη της ικανότητας και της δυνατότητας του, στην τσέπη του, στο 
σπίτι του, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας του. 
Κι όλοι τώρα του ζητούν χρήμα. 
Κι αγωνίζεται ολημερίς κι ολονυχτίς να ικανοποιήσει τα θέλω αυτών 
που αγαπά. Κι απ’ τον αγώνα του, το χρήμα παίρνει τη μερίδα του 
λέοντος, αφήνοντας του ψίχουλα. Κι έκανε την αγάπη του υπηρέτρια! 
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Σίσυφο στην Ανηφόρα της λάθος Πίστης του! 
Αλλά δεν είναι το χρήμα δυνατό από μόνο του. Ο άνθρωπος είναι 
δυνατός. Το χρήμα απλά αφαιμάζει την δύναμη αυτή. Η πίστη στον 
εαυτό του και στον συνάνθρωπο θα του δώσει πολύ περισσότερη 
δύναμη. 

Προσοχή! Πίστη είναι και αυτό που δεν πιστεύουμε! 
Αν κανείς άνθρωπος ποτέ δεν πίστευε στην ικανότητα πτήσης, δεν θα 
είχαμε σήμερα αεροπλάνα, ελικόπτερα, πυραύλους. 
Αν το σύνολο των ανθρώπων εξακολουθήσει να πιστεύει ότι χωρίς το 
χρήμα, που χωρίς κανένα κόπο παράγει και διανέμει η εξουσία, δεν 
γίνεται τίποτε, τότε η συνεχής υποβάθμιση του ανθρώπινου είδους θα 
είναι το βέβαιο αποτέλεσμα!..
Ένα σημαντικό ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί μόνο με την πίστη, 
είναι το αν ο θάνατος  είναι μέρος της ζωής ή το τέλος της. Η 
υποκειμενική απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι καθοριστική για το 
μέλλον του πλανήτη αλλά και του ανθρώπου ως υλική και πνευματική 
υπόσταση. Η μετά θάνατον ζωή, μέσα από την επόμενη γενιά, μέσα από
το συναίσθημα, την λογική, την συνείδηση των παιδιών μας, είναι κάτι 
ακατανόητο; Χρειάζεται πολλή «ανερμάτιστη» πίστη για να το δει 
κανείς; 
Την ανάγκη του ανθρώπου να φαντάζεται καλύτερες μέρες κοντά στον 
συνάνθρωπο και ένα καλύτερο αύριο για την επερχόμενη γενιά, μήπως 
τη μετουσιώνουν επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται την τάση του να 
αποζητά το εύκολο, σε πίστη στο μοναδικό ζητούμενο, το χρήμα, που 
τον απομακρύνει τελικά από τον στόχο του;

Επιτέλους ποια πίστη είναι λογικότερη;
Του,
"Κάνω εγώ αυτό που πρέπει με βάση το συναίσθημα, τη λογική και τη 
συνείδηση και πιστεύω ότι και ο πλησίον μου θα κάνει το ίδιο!"
Ή του,
"Δεν μπορεί να γίνει τίποτε! Όλοι κάνουν ότι η εξουσία επιτάσσει! Θα 
κάνω κι εγώ το ίδιο, θα της αποδείξω ότι είμαι καλύτερος και 
αποτελεσματικότερος από τον πλησίον μου, ελπίζοντας ότι αυτή θα με 
ανταμείψει!" 
Ή του,
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"Είμαι ένα τίποτε, όλα είναι ένα τίποτε! Θα αδιαφορήσω για τα πάντα, 
και ότι είναι να γίνει ας γίνει!”
Η πίστη σε μια υπέρτατη δύναμη (απαρχή θρησκείας) μπορεί να 
επαναφέρει τον καταπιεζόμενο (σκλάβο) σε μια κατάσταση αντίδρασης 
προς τον καταπιεστή του, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με την πίστη ότι 
με φυσικό νόμο γεννήθηκε σκλάβος του αφέντη, ότι είναι αδύνατη η 
ανατροπή της σχέσης καταπιεστή – καταπιεζόμενου. (Αυτό είναι ο 
Χριστιανισμός!)
Η πίστη (επανάπαυση) όμως ότι θα αναλάβει η υπέρτατη δύναμη να 
επιτελέσει ότι εναποτίθεται σ’ αυτόν είναι λανθασμένη (αδιαφορία). 
(Αυτό μας διδάσκουν σαν Χριστιανισμό!)
Οι αρχικές θρησκείες εμπέδωσαν μέσα από το «Δούλος του Θεού» την 
λέξη δούλος, θέλοντας να υπονοήσουν το δούλος κανενός άλλου. 
Αλλά αν ο Θεός είναι Πατέρας, ποιος πατέρας θα ήθελε παιδιά 
δούλους; 
Άρα οι σημερινές θρησκείες (όπως παρουσιάζονται στην 
καθημερινότητα και όχι όπως θα έπρεπε) είναι ψευδεπίγραφες και 
υποχείρια της εξουσίας και ελάχιστα καλύπτουν την πνευματική ανάγκη
του σημερινού ανθρώπου. Γιατί, οι θρησκείες ανταλλάσσουν την 
δύναμη που τους παρέχει η πίστη των οπαδών τους με υλικά αγαθά; 
Ναούς, χρήματα, τυπικό λατρείας κ.τ.λ. Το κόστος γάμων, βαπτίσεων, 
κηδειών τουλάχιστον στην χώρα μας έχει φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη. 
Γιατί δεν λένε ανοιχτά στους ανθρώπους ότι έχασαν την πίστη τους 
στον Θεό και λατρεύουν πια τον θεό χρήμα; Αν δεν συμβαίνει αυτό, 
τότε γιατί δεν λένε ανοιχτά στους ανθρώπους ότι η καθημερινή λατρεία 
στο θεό χρήμα, τους έχει αποστασιοποιήσει από κάθε έννοια 
πνευματικής ανάπτυξης; 
Και το κυριότερο, γιατί με το παράδειγμά τους δεν δείχνουν τον άλλο 
δρόμο; Μπορούν και πρέπει να ξαναβρούν τον δρόμο τους προς χάριν 
του Πνευματικού Ανθρώπου και γιατί είναι το τελευταίο αποκούμπι της 
αμαθούς μεγάλης μάζας. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι οι Γραμματείς 
και οι Φαρισαίοι του 20ου και του 21ου αιώνα.

Η πίστη στο υπερβατικό, δηλαδή σ’ ένα παραμύθι που δημιουργήθηκε 
για να παρακινήσει τον άνθρωπο σε σκοπούς που είναι και ανθρώπινοι 
και τον ανεβάζουν πνευματικά σ’ αυτό που η φύση τον προορίζει, είναι 
κατ' αρχήν και σωστό και θεμιτό. 
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Μπορεί όμως αντίστοιχα ένα άλλο παραμύθι να τον απομακρύνει από 
τον στόχο και να τον αποτρέψει από την συνεχή προσέγγιση του 
ανθρώπου (π.χ. «φάε, πίε, ευφραίνου»).
Σήμερα ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να βρει, εκατοντάδες λόγους 
εκλογίκευσης της υπερβατικής πίστης του. Το πρόβλημα είναι να 
καταστεί σκεπτόμενος… 
Τέλος η πίστη που παροχετεύεται από τους μεγάλους στους 
μικρότερους οφείλει να αποδεικνύεται από τον λόγο και την πράξη. Να 
έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τη λογική και να εγκαθιστά 
στο μυαλό των νέων συνείδηση. Αν οι νέοι μας, πιστέψουν στον εαυτό 
τους, στον πλησίον τους, στην κοινωνία που τους στέργει και η πίστη 
τους αυτή επαληθεύεται καθημερινά στην πράξη σαν μη ανερμάτιστη, 
τότε η μεταλλαγή της κοινωνίας της εξουσίας σε κοινωνία λόγου θα 
είναι το αβίαστο και φυσικό αποτέλεσμα!

►    Η ελπίδα.
Σύμφωνα με το μύθο της Πανδώρας, πριγκίπισσας της αρχαίας 
Ελλάδας, οι θεοί της έκαναν δώρο στο γάμο της, ένα μυστηριώδες κουτί
από ζήλια για την ομορφιά της. 
Την είχαν όμως προειδοποιήσει να μην ανοίξει ποτέ το κουτί. 
Μια μέρα η Πανδώρα δεν άντεξε τον πειρασμό και νικημένη από την 
περιέργεια της να δει τι είχε μέσα το κουτί, έχασε τον αυτοέλεγχο της 
και άνοιξε το καπάκι του. Τότε ελευθερώθηκαν στον κόσμο, 
ανεξέλεγκτα πια, τα μεγάλα δεινά: λιμοί, αρρώστιες και τρέλα. 
Η Πανδώρα τα έχασε, προσπάθησε να κλείσει το κουτί αλλά δεν τα 
κατάφερνε. Τέλος όμως, από το κουτί βγήκε ένα πανέμορφο πουλάκι. Τι
είσαι εσύ; το ρώτησε. Η ελπίδα, της απάντησε το πουλάκι, εγώ θα σε 
βοηθήσω να ξανακάνεις τη ζωή σου όπως ήταν και ακόμη καλύτερη.

Η ελπίδα είναι μέρος ανεπτυγμένης συναισθηματικής νοημοσύνης.
Το να έχει κανείς ελπίδα, έχει την έννοια ότι δεν κάμπτεται από τα άγχη
που τον συνθλίβουν, δεν υιοθετεί ηττοπαθή στάση και δε νικιέται από 
την κατάθλιψη μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις ή εμπόδια. Τεχνικά, η 
ελπίδα είναι κάτι πιο πολύ από μια αφελή πεποίθηση πως όλα θα πάνε 
καλά. Είναι αυτή που οδήγησε παλιότερα τους Μαραθωνομάχους, τους 
αγωνιστές του 1821, τους ήρωες της Πίνδου, αλλά και τους αγώνες του 
ΕΑΜ κι αργότερα το τιμημένο Πολυτεχνείο.
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Κοινά χαρακτηριστικά ανθρώπων με υψηλά επίπεδα ελπίδας είναι: 

η ικανότητα για εύρεση κινήτρων
η αίσθηση της επινοητικότητας που βοηθά κάποιον στην επίτευξη των 
στόχων του
η ικανότητα να δίνει κανείς κουράγιο στον εαυτό του
η ευελιξία προσέγγισης ενός στόχου με διαφορετικούς τρόπους
η αποσύμπλεξη από την αίσθηση της μη ικανότητας 
η αντικατάσταση των απραγματοποίητων στόχων με άλλους
ο επιμερισμός των βαριών καθηκόντων σε μικρότερα και ευκολότερα
η διεπαφή με την νόηση μας και γενικά την ανθρώπινη νόηση προς 
ανεύρεση πρωτοτυπίας
η διεπαφή με τον συνάνθρωπο προς ανεύρεση αρωγής και συνευθύνης.

Με βάση τα παραπάνω και αποδεχόμενοι ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες 
έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση που αν συνεχίσει έτσι, μας πάει σε 
αφανισμό, πώς πρέπει να οδηγήσουμε την ελπίδα μας; Αυτούς που λένε 
“δεν ελπίζω σε τίποτε”, απαξιώ να τους περιλάβω στη συζήτηση. Εκτός 
αν είναι ασθενείς. Οι υποκριτές και οι παντελώς αδιάφοροι είναι 
ημιάνθρωποι ή απάνθρωποι.

Α) Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε, ότι θα έρθουν ο Σούπερμαν και η 
Σούπεργκερλ, (για να μην με πούνε ρατσιστή), ώστε να μας 
απαλλάξουν σαν σούπερ ήρωες από τα δεσμά που μας έχουν επιβάλλει, 
σε τελική ανάλυση συνάνθρωποι μας; Εγχώριοι και εξωχώριοι; 
Είναι ελπίδα αυτό;
Β) Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι έχοντας φθάσει στο έσχατο όριο 
της ένδειας, οι δεσμώτες μας θα μας λυπηθούν και θα μας απαλλάξουν 
από τα δεσμά μας; Δείχνει να έχουν λυπηθεί ποτέ κανένα, το 
παράδειγμα της Αφρικής; Αυτό ήταν το όραμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Να λυπούνται οι Βόρειοι Ευρωπαίοι τους Νότιους 
Ευρωπαίους και να τους πετάνε κάπου κάπου κανένα ψίχουλο; 
Είναι ελπίδα αυτό; 
Γ) Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε στην ικανότητα και την δυνατότητα 
την δική μας και των παιδιών μας; Ότι, δηλαδή, τα παιδιά των Ελλήνων
και των Ελληνίδων θα είναι πιο άξια από τους πατεράδες και τις 
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μανάδες τους, και μαζί, θα καταφέρουν να οδηγήσουν την Ελλάδα στον
δρόμο του Ανθρώπου, της Αξιοπρέπειας, του Λόγου; 
Είναι ελπίδα αυτό;
Ναι αυτό είναι ελπίδα! Η μόνη ελπίδα! Και σ' αυτό πρέπει να 
επενδύσουμε όλο το χρόνο μας και όλη την ενεργητικότητα μας. Γιατί 
τα παιδιά μας χρειάζονται πολλά εφόδια. Και προπαντός να 
ξαναεφεύρουμε αυτό που με τόση ανοησία αφήσαμε να μας κλέψουν: 
Το όλοι εμείς μαζί! 

Πώς θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε την ελπίδα μας, ώστε να μην είναι 
η ελπίδα του ανέφικτου ή της ελεημοσύνης;

Πρώτα – πρώτα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελπίδα του 
ανέφικτου, είναι η ελπίδα του τρελού, ουσιαστικά, του σε έσχατο βαθμό
απελπισμένου. 
Έπειτα η ελπίδα της ελεημοσύνης, είναι η ελπίδα του σκλάβου, εν 
ολίγοις, πάλι αυτού που έχει αποδεχθεί τη μοίρα του ή την μοίρα που 
άλλοι του επέβαλλαν σαν μοναδική λύση.
Θέλουμε εμείς τέτοια ελπίδα;
Έχουμε αποδεχθεί ότι είμαστε τρελοί ή σκλάβοι;

Γιατί αν αποφασίσεις ότι η ελπίδα σου είναι τα παιδιά σου, όλα τα 
Ελληνόπουλα, δεν μπορείς να τα πλησιάσεις σαν τρελός ή σαν 
σκλάβος. Η απώθηση που θα νιώσουν θα τα κάνει να σε απορρίψουν 
αμέσως.

Προϋπόθεση λοιπόν για να βάλεις σε εφαρμογή την εναπόθεση της 
ελπίδας σου στα παιδιά σου, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι η ελπίδα 
του τρελού και η ελπίδα του ζητιάνου δεν ταιριάζουν σε Έλληνες και σε
Ελληνόπουλα. (Νομίζω και σε καμία άλλη εθνότητα!)
Και πρώτο βασικό που έχεις να κάνεις προς την κατεύθυνση αυτή, είναι
να γίνεις εσύ, ο καθένας από μας, κουτί της Πανδώρας.
Κυριολεκτικά!
Πρέπει να βγάλουμε στο φως όλα αυτά τα ανεπιθύμητα που κρύβουμε 
στην ντουλάπα της μνήμης μας και σαπίζουν, σαπίζοντας και ότι υγιές 
υπάρχει δίπλα. Και να τα πετάξουμε μακριά. 
Θα σου αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν 
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αρχίσεις το σκάψιμο της μνήμης και το πέταμα των σκουπιδιών που 
ζέχνουν μέσα, θα βρεις πολλά περισσότερα.

1. Διαμαρτύρεσαι ότι οι πολιτικοί μας, μας κορόιδεψαν και μετέτρεψαν 
την Δημοκρατία μας σε Ολιγαρχία. Τι είναι η Δημοκρατία; Φαγητό που 
το μαγειρεύει κάποιος άλλος κι εσύ το απολαμβάνεις επειδή 
“πλερώνεις”; Από ποια υλικά φτιάχνεται η δημοκρατία; Μπορεί να 
νοθευτούν; Με πολίτες απόντες μπορείς να φτιάξεις δημοκρατία; Εσύ 
ήσουν, είσαι παρών;

2. Διαμαρτύρεσαι ότι σου λένε ψέματα και σε χειραγωγούν. 
Ξεκόλλησες από την τηλεόραση και τα συστημικά μέσα που αυτό 
ακριβώς θέλουν; Έψαξες, για την αλήθεια, για άλλους χώρους που 
προσπαθούν να σε ενημερώσουν σωστά; Ή αρκέστηκες στο όλοι ίδιοι 
είναι!; Κι αν είναι όλοι ίδιοι, πού είναι η ελπίδα σου; Τρελός είσαι ή 
σκλάβος; Εσύ που νιώθεις ότι διαφέρεις από αυτούς, ότι δεν θέλεις να 
υποκύψεις στο ψέμα τους τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις γι αυτό; 
Ζήτησες βοήθεια από άλλους; Ή έβαλες το κεφάλι μέσα στην άμμο σαν
τη στρουθοκάμηλο προσποιούμενος ότι δεν τρέχει τίποτε; 

3. Οι πρόγονοι σου είπαν: “Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού”! Και 
“γυναικός” συμπληρώνω εγώ! Πόσες φορές θα ψηφίσεις ακόμη αυτούς 
που σε έχουν φέρει σ' αυτήν την κατάσταση; Πόσα μνημόνια ακόμη 
είσαι διατεθειμένος να ανεχτείς; Ήδη η δημόσια περιουσία δεσμεύτηκε 
για 99 χρόνια. Τι Ελλάδα θα κληρονομήσεις στα παιδιά σου; Κι αν τόσο
πολύ πείστηκες ότι είσαι Ευρωπαίος και δεν χρειάζεσαι πια την 
Ελλάδα, γιατί δεν βλέπεις γύρω αν κι ο Γερμανός ή ο Εγγλέζος 
αισθάνονται το ίδιο με σένα; 
Αισθάνονται κι αυτοί ότι είμαστε ένα και το αυτό, αδέρφια πάνω - 
κάτω, και προσπαθούν να μας σταθούν αδερφικά; 
Ή προσπαθούν να ξεκοκαλίσουν την όμορφη πατρίδα μας;

Προσοχή! 
δεν πρέπει να φοβηθείς από τα φίδια και τους σκορπιούς που θα δεις να 
βγαίνουν στην επιφάνεια όταν αρχίσεις την αυτοκάθαρση. Σκουπίδια 
είναι! Δεν πρέπει να σιχαθείς και μαζί να σιχαθείς και τον εαυτό σου, 
που άντεξες τόσα χρόνια να είσαι οστεοφυλάκιο βρωμερών και 
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δυσωδών πράξεων, λόγων και σκέψεων, ή παράλειψης αυτών. Φυσική 
διεργασία είναι. Το στομάχι σου και το έντερο σου την κάνουν 
καθημερινά. 
Τέλος δεν πρέπει να σταματήσεις την προσπάθεια στη μέση. Πρέπει να 
φθάσεις βαθιά μέσα σου. Μέσα στο κουτί της Πανδώρας.
Αφ' ενός γιατί το κάνεις για τα παιδιά σου.
Αφ' ετέρου γιατί η ελπίδα είναι στον πάτο του κουτιού της Πανδώρας. 

Αφού τελειώσεις μ' αυτή τη διαδικασία, αφού δεις να βγαίνουν από το 
κουτί του μυαλού σου και της ψυχής σου η αλήθεια και η ελπίδα, 
ξεκίνα το πραγματικά δύσκολο έργο! Της προσέγγισης, της 
πραγματικής προσέγγισης των παιδιών σου, των παιδιών μας!

Θα προσπαθήσω να σε ενθαρρύνω!

Θυμάσαι τη φράση του Χριστού, “Απόδοτε τα του Καίσαρος τω 
Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ”; Δηλαδή, “δώστε στον Καίσαρα 
αυτά που ανήκουν στον Καίσαρα και στον Θεό αυτά που ανήκουν στο 
Θεό”.

Στη σημερινή εποχή, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ποιος φιλοδοξεί να γίνει;
Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων μέσα από το προσωπείο της 
Παγκοσμιοποίησης των Αγορών τι αποκρύπτει και πώς προσπαθεί να 
μας παραπλανήσει; Δεν αποκρύπτει ότι όταν μιλούν για “αγορά” 
εννοούν αποκλειστικά την αγορά του χρήματος και των χρηματικών 
αξιών;
Ο Καίσαρας ποιος είναι σήμερα;
Τι αντιπροσωπεύει τον θεό Καίσαρα που απαιτεί την σκλαβοποίηση τη 
δική σου, της πατρίδας σου και των παιδιών σου για τουλάχιστον 99 
χρόνια;
Είναι άλλος από το Ευρώ, το Δολάριο και το οικονομικοπολιτικό 
σύστημα που τα στηρίζει, εκπορευόμενο από αυτά;
Νομίζεις ότι θέλουν να σου κλέψουν μόνο τους κόπους σου και την 
πατρίδα, που σου κληρονόμησαν οι πρόγονοι σου; 
Όχι! Αυτό που θέλουν περισσότερο είναι το μυαλό και την ψυχή των 
παιδιών σου.
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Λοιπόν, τα παιδιά σου, του Καίσαρα είναι ή του Θεού; Σκέψου και 
πράξε!
Θεός και Πατέρας την κρίσιμη τούτη ώρα, θα είναι ο Νους σου! 
Χριστός και Υιός θα είναι ο Λόγος σου! 
Κι Άγιο Πνεύμα θα είναι η ελπίδα που θα εναποθέσεις στους γιους και 
τις κόρες σου!
Αν έχεις Νου κι αν καθάρισες καλά το μυαλό σου και την ψυχή σου, 
βούτα μέσα τους το εργαλείο Λόγος και κάντο γέφυρα ανάμεσα σε σένα
και τα παιδιά σου. Ανάμεσα σε σένα και στα παιδιά όλου του κόσμου, 
γιατί η ιστορία μας, η Ελληνική ιστορία αποδεικνύει ότι η εθνολογική 
υποδιαίρεση της Γης που σεβάστηκε και ανέπτυξε όσο καμιά άλλη τον 
Λόγο, είναι η Ελλάδα. Από την εποχή του Ομήρου και μέχρι σήμερα, 
δεν υπάρχει χρονική περίοδος που ο Ελληνικός Λόγος να μην έχει 
δώσει το στίγμα του. Και το αναγνωρίζουν όλοι όσοι μιλούν την 
γλώσσα της αλήθειας. Κάτι για το οποίο θα έπρεπε να είμαστε 
περήφανοι! 

Να σου το πω κι αλλιώς!

Δύο δυνάμεις κυβερνούν τον κόσμο:
Η επαφή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο 
και η επαφή του ανθρώπου με το πνεύμα. Με την νόηση.

Η επαφή αυτή μπορεί να γίνει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, τις 
λεγόμενες συμπεριφορές, ή με μείγμα αυτών. Και είναι:

η Βία – η Υποκρισία – η Αδιαφορία και ο Λόγος.

Η Βία, η Υποκρισία και η Αδιαφορία είναι συμπεριφορές του ανώριμου 
ανθρώπου.
Αυτές οι τρεις, εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχουν συμπτύξει μια κοινωνική
ομάδα την επονομαζόμενη ομάδα Ελίτ ή όπως έλεγε ο Αριστοτέλης τον 
χώρο των Ολιγαρχών, ή όπως είπε ο Μαρξ την τάξη των αφεντικών, 
που χρησιμοποιώντας τους πολλούς σαν σκλάβους προσπαθεί να 
οδηγήσει το άρμα του κόσμου με χαλινό την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Είναι ο χώρος της Εξουσίας. Ο χώρος αυτός θέλει τον 
λόγο υπό περιορισμό, θέλει τον Λόγο και τα παιδιά του, την επιστήμη 
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και την τέχνη, πειθήνιους δούλους. Μαγικό ραβδάκι της εξουσίας πάνω 
στις μεγάλες μάζες!

Ο Λόγος είναι η συμπεριφορά που θέλει τη βία την υποκρισία και την 
αδιαφορία υπό περιορισμό. Είναι η συμπεριφορά που αξιοποιεί τις 
πνευματικές δυνατότητες των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, δηλαδή 
το συναίσθημα, τη λογική και τη συνείδηση. Είναι η συμπεριφορά που 
γεννά την Παιδεία, συμπορεύεται και αναπτύσσεται στο ίδιο επίπεδο μ' 
αυτήν και μαζί φτιάχνουν τον κοινωνικό χώρο που αντιστρατεύεται 
στην Ολιγαρχία και που ονομάστηκε από τους αρχαίους ακόμη, 
Δημοκρατία. 

Ο Πάνος Τζαβέλας στα τραγούδια της Κατοχής έγραψε και το πολύ 
γνωστό:
“Βρε γυναίκα τίνος είναι τα παιδιά; Το ένα λέει γιες το άλλο λέει για, 
βρε γυναίκα τίνος είναι τα παιδιά;”

Λοιπόν Ελληνίδες και Έλληνες, αδήριτο τίθεται εμπρός σας το 
ερώτημα: 
Τίνος είναι τα παιδιά σας;
Της Εξουσίας ή Του Λόγου;
Εσείς τίνος παιδιά είστε; Του Θεού ή του Καίσαρα;

Γονείς, ξέρετε και ξέρω, ότι η παρέμβαση σας στα παιδιά είναι άκρως 
σημαντική. Το παιδί πάντα μιμείται τον γονιό του. Μόνο όταν δεν 
βρίσκει γονιό ουσίας κοντά, ψάχνει για άλλα πρότυπα. 
Δάσκαλοι κάθε βαθμίδας είστε το επόμενο σκαλοπάτι που θα πατήσουν
τα παιδιά, βρουν δε βρουν το πρώτο. Έχετε αναρωτηθεί τίνος είναι τα 
παιδιά που διδάσκετε; Εσείς τίνος παιδιά είστε;

Γονείς και δάσκαλοι που οι μεν στρέφετε τα παιδιά στην εξουσία και οι 
δε στον λόγο ή αντίστροφα, αντιλαμβάνεστε σε τι σύγχυση τα οδηγείτε;

Γονείς και δάσκαλοι που δεν στρέφετε τα παιδιά στον λόγο, 
αναλογιστήκατε ποτέ ότι τα παραδίνετε στην αγκαλιά της εξουσίας; 
Κι επειδή έχω ακούσει και την σοφιστεία: 
Εγώ τους τα δείχνω και τα δύο κι ας διαλέξουν αυτά! 
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Εσείς στην ηλικία τους έτσι κάνατε; Διαλέξατε; Τι διαλέξατε; Με ποια 
εμπειρία; Με ποια γνώση; Γονείς και δάσκαλοι, τα παιδιά είναι παιδιά. 
Σε σας πέφτει το βαρύ καθήκον της επιλογής. Μιας επιλογής που 
οφείλει να γίνει με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Γονείς και δάσκαλοι, που δεν αγαπάτε τα παιδιά, δεν πάτε να βρείτε να 
παίξετε με τίποτε άλλο;
Γιατί αγαπώ άνθρωπο δεν σημαίνει ικανοποιώ κάθε καπρίτσιο του, κάθε
βίτσιο των μικρών υποψήφιων ταγών της εξουσίας ή αντίστοιχα των 
υποψήφιων σκλάβων, μέχρι να τους αποδοθεί αντίστοιχα το σκήπτρο ή 
οι αλυσίδες.
Αγαπώ άνθρωπο, πρώτα σημαίνει, αγαπώ εμένα.
Κι αν αγαπάτε τον εαυτό σας πραγματικά, δεν τον στερήσατε από την 
αρμονική ανάπτυξη της νοητικής του δύναμης.
Τότε ξέρετε και, πώς να την μεταδώσετε και σε άλλους.
Τότε αναγνωρίζετε ότι η πραγματική αγάπη του ανθρώπου δεν 
περιορίζεται στα λίγα πρόσωπα που τον περιβάλλουν.
Αν αγαπάτε λοιπόν σωστά τα παιδιά σας δεν μπορεί παρά να αγαπάτε 
και όλα τα παιδιά του κόσμου.

Κι εδώ θα θέσω το αμείλικτο ερώτημα:
Στον σημερινό κόσμο που ζούμε, έχουν όλα τα παιδιά την αγάπη που 
χρειάζονται; 

Δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς! Όχι και πάλι όχι! Χιλιάδες 
φορές όχι!

Σκλάβοι κι αφέντες κυριαρχούν στη γήινη επιφάνεια. Χιλιάδες χρόνια 
τώρα.
Σκλάβος γίνεσαι όταν συνηθίσεις τον χώρο της σκλαβιάς.
Σκλάβοι γίνονται και τα παιδιά σου, γιατί τα γεννάς σε περιβάλλον 
σκλάβων και συνηθίζουν κι αυτά με τη σειρά τους στη σκλαβιά.
Σκλάβοι γίνονται τα παιδιά μας, γιατί αυτό διδάσκονται.
Οι σκλάβοι όμως, χρόνο με το χρόνο, χάνουν την ικανότητα 
παραγωγικής σκέψης.
Είναι το σύνδρομο της φυλακής, που τόσο καλά έχει μελετήσει η 
εξουσία.
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Οι σκλάβοι δεν γίνεται να απελευθερωθούν μόνο με την απλή 
παρέμβαση τρίτων. Γιατί η νοοτροπία του σκλάβου είναι βαθιά μέσα 
τους. Κάθε κύτταρο του οργανισμού του σκλάβου φωνάζει “είμαι 
σκλάβος!”.
Οι τρίτοι μπορούν να δείξουν στον σκλάβο ότι είναι σκλάβος.
Μπορούν και να τον βοηθήσουν να κάνει τα πρώτα του βήματα προς 
την ελευθερία.
Αλλά η προσπάθεια απέκδυσης της σκλαβιάς, χωρίς να οδηγηθείς 
απέναντι, στους εξουσιαστές δηλαδή, οπότε και πάλι σκλάβος θα είσαι, 
είναι θέμα ατομικής συνειδητοποίησης και πνευματικής απόδρασης. 
Απόδρασης από τη μη σκέψη, τη μη συναίσθηση, τη μη λογική, τη μη 
συνειδητοποίηση.

Ας ξαναθυμηθούμε αυτό που είπαμε πιο πριν.
Οι δύο δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο είναι: 
Η επαφή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο 
και η επαφή του ανθρώπου με το πνεύμα. Με την νόηση.

Σε ποιον έχουμε αναθέσει να τις διαχειρίζεται;
Ποια είναι η μεταξύ σας επαφή συμπολίτες μου;
Έξι χρόνια τώρα (2017), πάμε στο έβδομο, όσοι προσπαθούμε να σας 
δείξουμε το προφανές να σας οργανώσουμε σε ομάδα σοβαρής και 
ειλικρινούς συζήτησης αποτυγχάνουμε.
Γιατί; Γιατί την δυνατότητα επαφής σας με τους άλλους ανθρώπους την 
επιτυγχάνετε εικονικά μέσω της τηλεόρασης. Δηλαδή την έχετε 
εναποθέσει στην εξουσία. Ή σας την έχει υφαρπάξει με την πονηριά 
που την διακρίνει.
Η επαφή σας με το πνεύμα;
Κι αυτή αλυσοδεμένη είναι σε πρόσωπα της τηλεόρασης. Τσίπρας – 
Μητσοτάκης – Ομπάμα – Μέρκελ και πολλοί άλλοι. Γιατί; Μη μου 
πείτε ότι τους έχετε γνωρίσει! Ότι έχετε διαπιστώσει πόσο καλοί 
άνθρωποι είναι! Γιατί τους εμπιστεύεστε τη ζωή και το μέλλον των 
παιδιών σας; Γιατί;

Σας ξαναρωτώ λοιπόν:
Τα παιδιά σας τίνος είναι; Του Θεού ή του Καίσαρα;
Της εξουσίας ή του λόγου;
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Αν είναι του Θεού και του Λόγου, τότε αφυπνιστείτε, γιατί η δουλειά 
που σας περιμένει είναι σοβαρή και δύσκολη. Δηλαδή, το να δείξουμε 
στα παιδιά μας, πώς να μην είναι σκλάβοι, είναι κάτι για το οποίο 
οφείλουμε να αγωνιστούμε να μην συμβεί ποτέ πια και σε κανένα. Και 
να εναποθέσουμε σ' αυτά την ελπίδα μας ότι θα μας μιμηθούν.
Αν όχι, ψηφίζετε για πολλοστή φορά, τα παιδιά σας να είναι σκλάβοι 
του Καίσαρα και της Εξουσίας!

Τα παιδιά μας, μετά από χρόνια θα αποφασίσουν, αν ήμασταν άξιοι 
γονείς! Ή θα μας απορρίψουν!

►    Η μνήμη
  Η μνήμη είναι μια νοητική ικανότητα με την οποία αποθηκεύουμε, 
αναγνωρίζουμε και ανακαλούμε, αλλά και αναπλάθουμε πληροφορίες  
ή εμπειρίες. Με άλλα λόγια, με τη μνήμη αποθηκεύουμε και 
διατηρούμε δεδομένα της μάθησης. Γι’ αυτό η σχέση μάθησης και 
μνήμης είναι πολύ στενή. Διακρίνεται :
1) στην βραχύχρονη μνήμη, που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα έως και 
λίγες μέρες σε περίπτωση που θα μεσολαβήσει επανάληψη. 
2) στην μακρόχρονη μνήμη, που προέρχεται από επαναλήψεις και 
επεξεργασία – ταξινόμηση και κωδικοποίηση των πληροφοριών και 
διαρκεί πολύ χρόνο. Η ταξινόμηση των πληροφοριών και η ανάκληση 
τους δεν είναι απλές διαδικασίες. Οι πληροφορίες οργανώνονται στη 
μακρόχρονη μνήμη με βάση κυρίως τη σημασία τους. Οι άνθρωποι 
τείνουν να θεωρούν καινούριες λέξεις ως παλιές, αν οι καινούριες 
σχετίζονται σημασιολογικά με τις παλιές. Επίσης, ο χρόνος, δηλαδή η 
σειρά με την οποία παρουσιάστηκε κάτι, παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ταξινόμηση της πληροφορίας. 
Έτσι, οι αρχικές πληροφορίες και οι τελικές, διατηρούνται και 
ανακαλούνται από το άτομο ευκολότερα και εντονότερα στη μνήμη.  
Τα συναισθήματα, δηλαδή η θετική ή αρνητική σύνδεση των 
γεγονότων και των πληροφοριών συμβάλλει στην καλή διατήρησή τους 
και στην εύκολη και γρήγορη ανάκλησή τους.  Από την άλλη, είναι 
σημαντικό ο μαθητής κατά τη διάρκεια της μελέτης του και, ιδιαίτερα, 
σε περίοδο εξετάσεων να μένει ανεπηρέαστος από αρνητικές 
συγκινησιακές φορτίσεις, καθώς αυτές επιβραδύνουν τη μάθηση.   
Τέλος οι ήχοι, οι μυρωδιές και οι γεύσεις βοηθούν και αυτά στην 
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ταξινόμηση και κωδικοποίηση των πληροφοριών.
  Οι επιστήμονες βρήκαν ότι εντοπίζεται στους κροταφικούς βολβούς, 
ότι υπάρχουν διάφορες μνήμες για κάθε είδος (σκέψη – λόγο – πράξη – 
δραστηριότητα – θέση του σώματος κ.τ.λ. ), αλλά υπάρχουν πολλά να 
ανακαλύψουν όσον αφορά τις αναμνήσεις την επιλεκτικότητα μνήμης ή
λήθης, την συνάφεια μνήμης και των άλλων πνευματικών λειτουργιών.
Ακόμη, δυσάρεστες μνήμες ανακαλούνται ευκολότερα από τις 
ευχάριστες. Αυτό γίνεται φυσικά, ίσως για να προστατευτεί  το άτομο 
από την επανάληψη των ίδιων λαθών, ωθώντας το παράλληλα να 
δοκιμάζει και καινούργια πράγματα. Η εξουσία που το γνωρίζει αυτό, 
το χρησιμοποιεί προς όφελός της, καθιστώντας το σύνολο του γήινου 
πληθυσμού, συνειδησιακά εγκλωβισμένο.

Λήθη είναι η μνήμη που χάθηκε ή που τελεί σε λανθάνουσα κατάσταση
στο υποσυνείδητο. Η ψυχολογία βεβαιώνει ότι υπάρχουν μηχανισμοί 
που διαγράφουν από το συνειδητό, μνήμες που είναι δυσάρεστες στα 
άτομα και δεν έχουν την δύναμη να τις φέρουν και να τις αναπαράγουν.
Η δυνατότητα αυτή του ανθρώπου, έχει αναχθεί σαν η κυριότερη 
φιλοσοφική θέση των μαζών κατά τον 20ού αιώνα. Δηλαδή ξέχνα και 
προχώρα. Προς τα πού όμως; Η δοκιμή η βασικότερη μέθοδος μάθησης,
βασίζεται στην καλή γνώση του  πριν και στην ακριβή οριοθέτηση του 
τώρα. Όταν τα δεδομένα είναι λάθος πώς να επιλεγεί σωστή απόφαση; 
Πολύ περισσότερο όταν δεδομένα αποκρύπτονται ή παραλλάσσονται 
από όσους δεν τους συμφέρει η πραγματική, με βάση την αλήθεια 
οριοθέτηση του πριν. Τότε τα πράγματα χαράσσονται προς λάθος 
κατεύθυνση. 

Αλήθεια είναι η ικανότητα να προσλαμβάνεται και να διατηρείται 
αναλλοίωτη η μνήμη που άπτεται των πραγματικών γεγονότων και 
καταστάσεων.
     Είναι πληροφορία. Άρα οι νόμοι της πληροφορίας έχουν άμεση 
εφαρμογή και στην αλήθεια. Δηλαδή:
◘   Όταν ο θόρυβος (τα ψέματα) υπερισχύουν τότε η αλήθεια σαν 
πληροφορία δεν μεταδίδεται ή κι αν μεταδίδεται είναι δύσκολη έως 
αδύνατη η παραλαβή της.
◘  Όταν η ένταση εκπομπής της (την αλήθεια δεν την ψιθυρίζεις την 
βροντοφωνάζεις) είναι μικρή, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
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◘  Η έκπληξη που θα προκαλέσει, όταν στον εθισμένο στο ψέμα κόσμο,
η εξουσία, παρουσιάσει τμήμα της αλήθειας σαν δική της έμπνευση και 
κατόρθωμα, θα λειτουργήσει σαν επιχείρημα υπέρ της «ηθικής βάσης» 
της.
      Είναι μνήμη. Άρα χρειάζεται μέσο. Και για μετάδοση και για 
αποθήκευση. Το τελικό μέσο που είναι συγχρόνως και αποδέκτης 
επεξεργασίας της είναι ο άνθρωπος. Απ’ αυτόν λοιπόν εξαρτάται και η 
μετάδοση της και η αποθήκευση της. Διαφέρει από τις άλλες μνήμες. 
Δεν θα χαθεί ούτε θα αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Θα 
παραμείνει σκεπασμένη από τους σωρούς του μυστικού του ψεύδους 
και της απάτης, όσο ο άνθρωπος τα ανέχεται. Θα προβάλλει μόλις ο 
άνθρωπος αποφασίσει ότι δεν τα χρειάζεται και θα λάμψει ολόλαμπρη 
όταν ο ενήλικας πια άνθρωπος, αποφασίσει να την παντρευτεί και να 
ζήσει μαζί της για πάντα. Δεν θα τον εξαπατήσει και δεν θα τον 
προδώσει ποτέ. Αυτός είναι και ο προορισμός τους. Αν δεν το κάνει, θα 
πάψει να είναι άνθρωπος. Θα ζήσει στο ψέμα και στην απάτη. Δεν θα 
αξιωθεί το φως της. Αυτό συνειδητοποιούν οι εθισμένοι στην εξουσία 
ταγοί της Ελίτ και στρέφονται με λύσσα εναντίον όλων. 
    Σαν κοινωνική θέση, είναι η περισσότερο περιφρονημένη τα 
τελευταία διακόσια τουλάχιστον χρόνια. Η εξουσία την κρύβει, την 
διαστρέφει, την ποδοπατά, γιατί δεν την συμφέρει. 
Γιατί η αλήθεια μοιάζει με το φως του ήλιου και η εξουσία με τον 
Δράκουλα του παραμυθιού. Ένας συρφετός παρακαθήμενων 
βρικολάκων στις παρυφές της εξουσίας υψώνουν τεράστια τείχη από 
ψέματα και μυστικά ώστε να μην φθάσει το φως της αλήθειας στον 
αφέντη. Με πάμπολλα τεχνάσματα πείθουν τους αθώους και τους 
ανόητους ότι μπορούν να τους χαρίσουν ζωή μόνο απόλαυση, χωρίς 
σκοτούρες. Στο τέλος τους μπάζουν στο κάστρο του Δράκουλα κι ο 
κόπος, η προσπάθεια, το πνεύμα, το αίμα, η ζωή τους,  γίνονται βορά 
του Αφέντη. 
Η αλήθεια είναι ο φυσικός σκοπός της επιστήμης. Το πώς τελικά γίνεται
εργαλείο της εξουσίας που μισεί την αλήθεια, ίσως είναι άξιο να 
σταματήσουν όλοι οι επιστήμονες του κόσμου αυτήν την στιγμή να 
κάνουν, οτιδήποτε κάνουν, και να μην ξανακάνουν τίποτε, πριν δώσουν 
μια απάντηση αναφορικά με το ερώτημα αυτό, σε εαυτούς και 
αλλήλους. 
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Η αλήθεια τέλος είναι ελευθερία. Το ψέμα σκλαβιά. 
■ Τα ψέματα των αρχόντων και των αυλικών τους, κρατούσαν τον 
Γαλλικό λαό στην σκλαβιά και την ανέχεια ως το 1789.
● Οι αλήθειες που σκόρπισαν οι ιδέες του διαφωτισμού, έφεραν την 
επανάσταση του 1789 και την δημοκρατία στην Γαλλία, αλλά έγιναν 
και η ζωοφόρος που έφερε την φλόγα της επανάστασης και σε πολλούς 
άλλους λαούς.
■ Το ψέμα για το ακατανίκητο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κρατούσε
σκλάβους τους λαούς του τότε κόσμου και δεμένους στην δεισιδαιμονία
και την ανηθικότητα.
● Οι αλήθειες του Χριστιανισμού άλλαξαν άρδην την κατάσταση και 
μεταξύ άλλων σημαντικών, έφεραν και την κατάρρευση της Ρώμης.
■ Τα ψέματα των χριστιανικών εκκλησιών που συμμετείχαν στην έξοδο 
των Ευρωπαίων στις “νέες γαίες” Αμερική, Αφρική, Αυστραλία, 
εγκλώβισαν εκατομμύρια γηγενών πληθυσμών και τους κατέστησαν 
εύκολα θύματα γενοκτονίας.
● Η αλήθεια πάνω στο παραπάνω θέμα δεν έχει ακόμη ειπωθεί 
ολοκληρωτικά και επίσημα. 
■ Τα ψέματα και οι δεισιδαιμονίες που σκόρπιζαν οι εξουσίες και η 
εκκλησία από το 300 μ.Χ. ως το 1500 μ.Χ. έφεραν την στασιμότητα 
στην επιστήμη και τις τέχνες.
● Η αλήθειες που ανέτρεψαν την στασιμότητα του Μεσαίωνα έφεραν 
την Αναγέννηση και την αλματώδη ανάπτυξη επιστήμης και τέχνης έως 
σήμερα.
■ Δεν είναι το χρήμα που σκλαβώνει τους ανθρώπους του σήμερα. 
Είναι η λανθασμένη πίστη τους ότι με το χρήμα μπορούν να 
ευτυχήσουν.
● Αν ποτέ θελήσουν να δουν την αλήθεια και να αποσύρουν την πίστη 
τους από το χρήμα και να την εναποθέσουν στην αξία “άνθρωπος – 
λόγος - παιδεία” τότε θα ελευθερωθούν.

Ψέμα είναι μια πρόταση που λέγεται από κάποιον με σκοπό να πείσει 
τους άλλους ότι είναι αληθής, ενώ ο ίδιος συνειδητά γνωρίζει (ή 
πιστεύει) ότι η πρόταση είναι αναληθής. 
Εάν ο ίδιος ο υποστηρικτής της πρότασης την πιστεύει για αληθή ενώ 
δεν είναι, έχουμε να κάνουμε με πλάνη και όχι με ψέμα.
Η πλάνη μπορεί να είναι ακούσια (τρεις αυτόπτες μάρτυρες του ίδιου 
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επεισοδίου το περιγράφουν με χτυπητές διαφορές) ή εκούσια 
(δημιουργία κλίματος φόβου από τις κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ με 
στόχο το πέρασμα στην μεγάλη μάζα της ιδέας της τρομοκρατίας με 
ανομολόγητους στόχους).
Στην καθημερινή ζωή η έννοια του ψεύδους συνδέεται με την πρόθεση 
της εξαπάτησης. 

Ωστόσο αυτή είναι μόνο μια κατηγορία ψεμάτων. Δηλαδή, ένας 
άνθρωπος λέει ένα ψέμα όταν προσπαθεί να πείσει κάποιον ότι αυτό 
που λέει είναι αλήθεια ενώ ο ίδιος έχει αμφιβολίες προς την αλήθεια της
πρότασης ή γνωρίζει όντως ότι είναι αναληθής. Μια πρόταση μπορεί να
εξεταστεί ως προς την αλήθεια της και να αποδειχτεί ψευδής ή αληθής. 
Δεν είναι όμως απαραίτητο να αποδειχτεί κάτι ψευδές ώστε να 
χαρακτηριστεί ως ψέμα. Μια αληθινή πρόταση μπορεί τελικά να 
χαρακτηριστεί ψέμα όταν αυτός που την λέει έχει αμφιβολίες. 
Παράδειγμα: Απαλλαγή από τις κατηγορίες σε δίκη, λόγω αμφιβολιών. 
Ακόμα και αν δεν έχει καμία αμφιβολία για κάποια πρόταση, η εξέταση 
της πρότασης και η αδυναμία να αποδειχτεί αληθής τότε καθιστούν την 
πρόταση ως ψέμα. Παράδειγμα: Στα μαθηματικά ότι δεν μπορεί ν’ 
αποδειχθεί ως αληθές χαρακτηρίζεται ψευδές έως ότου καταδειχθεί με 
ασφάλεια το αληθές ή το ψευδές.
Μια ακόμα υποκατηγορία ψέματος εμφανίζεται όταν κάποιος 
εσκεμμένα δεν δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, με σκοπό ή την ελπίδα 
το κοινό του να πιστέψει αυτό που ο ίδιος θέλει. 
Τα «λευκά» ψέματα είναι μια υποκατηγορία που φαινομενικά δεν έχουν
κανέναν αρνητικό αντίκτυπο. Είναι μικρά ψέματα που κάποιος μπορεί 
να πει, στη πλειοψηφία για να αποφύγει μια άβολη ή άχαρη κατάσταση.
Παράδειγμα: Όταν ένα παιδί δεν έχει φάει για μεσημέρι και η μητέρα 
του το ρωτάει αν έχει φάει και απαντάει "Ναι, έχω φάει", με σκοπό να 
βγει να παίξει. Τα λευκά ψέματα στην πραγματικότητα απέχουν πολύ 
λίγο από τα ψέματα. Η συνειδητοποίηση ότι κάποιος λέει τέτοιου 
είδους ψέματα τελικά, δημιουργεί την ίδια έλλειψη εμπιστοσύνης από 
το κοινωνικό σύνολο. 
Στο On Bullshit o συγγραφέας Χάρυ Φράνκφουρτ διαφοροποιεί την 
έννοια του ψέματος από αυτή του bullshitting, ελληνιστί «μαλακίες». 
Όποιος λέει ψέματα, έχει στο μυαλό του πάντα την έννοια της αλήθειας.
Αντιθέτως ο bullshitter δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την αλήθεια και 
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μπορεί να πει κάποια πρόταση μόνο και μόνο για να δώσει μια 
εντύπωση της πραγματικότητας που μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής 
βέβαια. 
Παράδειγμα: Όταν κάποιος, έπειτα από πίεση σε ένα θέμα που δεν τον 
ενδιαφέρει καθόλου και δεν πρόκειται να ασχοληθεί, λέει μια άποψη για
ένα θέμα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον συνομιλητή του ώστε 
να σταματήσει να τον πιέζει. 

Το σημαντικό στο ψέμα, στο οποιουδήποτε είδους ψέμα, είναι ότι αυτός
που το λέει, προσβάλλει λογική και συνείδηση. Άρα σπρώχνει σε λάθος 
κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν ψέματα για «καλό» σκοπό. Η αλήθεια είναι 
η μόνη στέρεη βάση σε κάθε περίπτωση. Ο εθισμένος στο ψέμα κόσμος
του σήμερα, δυσκολεύεται έως αδυνατεί να το καταλάβει αυτό. Εχθρός 
του ψεύδους είναι η συζήτηση.
Προσοχή:
Είναι άλλης βαρύτητας να λες ψέματα με σκοπό να εξαπατήσεις 
(υποκρισία), άλλης βαρύτητας να λες ψέματα από εθισμό ή επειδή 
θεωρείς τον εαυτό υποχρεωμένο να πει κάτι, κι ας είναι οτιδήποτε 
(αδιαφορία), και άλλης βαρύτητας να λες ψέματα πιστεύοντας ότι λες 
την αλήθεια (λάθος). Τα ψέματα της πολιτικής, της οικονομίας, και της 
νομικής, είναι σαφέστατα ψέματα της πρώτης κατηγορίας (υποκρισία). 

Μυστικό είναι ένα άλλο τέχνασμα αποφυγής της αλήθειας. Είναι ο 
προθάλαμος του ψέματος. Δυστυχώς όταν θεωρείται θεμιτό από 
θεσμούς όπως το κράτος ή την εκκλησία, (μυστικά κονδύλια, μυστική 
αστυνομία, μυστική διπλωματία, απόκρυφα ευαγγέλια κ.τ.λ.) ο νέος 
άνθρωπος που με την μίμηση προσπαθεί να βρει ένα δρόμο ένταξης 
στην κοινωνία των μεγάλων, το θεωρεί σαν κάτι φυσικό και θεμιτό. 
Ας αναρωτηθούμε: Πώς είναι δυνατόν ν’ αγαπάς κάποιον και να του 
κρατάς μυστικά; Πώς είναι δυνατόν να χωρίζεις τον εαυτό σου σε δύο ή
περισσότερα κομμάτια και κάποια απ’ αυτά να είναι στεγανά γι’ αυτόν 
που αγαπάς; Δεν είναι τουλάχιστον υποκρισία; Όταν μετά από χρόνια 
τέτοιας πρακτικής, διαπιστώσεις ότι αυτός που αγαπάς δεν αγαπά 
πραγματικά εσένα, αλλά “αυτό” που έπλασε στη θέση σου, πώς θα 
νιώσεις; Θα έχεις τότε το θάρρος να πεις αλήθεια; 
Το συνηθέστερο (ίσως το μόνο) επιχείρημα αυτών που υπερασπίζονται 
το μυστικό είναι: «Αν είναι κάποιος βαριά άρρωστος, πρέπει να του το 
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κρατήσεις μυστικό! Γιατί να του το πεις αφού η κατάληξη θα είναι το 
μοιραίο; Άφησε τον να "χαρεί" τις τελευταίες του ώρες!» 
Αναρωτηθείτε: Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να παριστάνετε τον Θεό; 
Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να στερείτε από κάποιον (πολύ 
περισσότερο από κάποιον που ισχυρίζεστε ότι αγαπάτε) το δικαίωμα να 
δει τον άνθρωπο μέσα του έστω και στα τελευταία του; Εσάς θα θέλατε 
να σας φερθούν παρόμοια; Γιατί δεν παραδέχεστε ότι η συμπεριφορά 
μέσω του μυστικού, είναι το λιγότερο, αποφυγή ανάληψης ευθύνης; Ότι
η δικαιολόγηση της χρήσης του μυστικού σαν πρακτική, δίνει ευκαιρίες
και δυνατότητες μόνον στις (Β-Υ-Α), αφαιρεί δυνατότητα παρέμβασης 
από τον λόγο και προσφέρει, αιτίες, αφορμές και μέσα, στην εξουσία;  
Κοντά στο μυστικό είναι η συμπεριφορά του δεν θέλω να ξέρω! Η 
καθετοποίηση της απασχόλησης, έχει δημιουργήσει κοινωνικά στεγανά 
που είναι αδύνατο να τα διαβείς. Παράδειγμα ο τομέας της οικονομίας: 
Ποιος μπορεί να ελέγξει αν η εξουσία λέει αλήθεια για την κατάσταση 
της οικονομίας; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η ζοφερή εικόνα της 
οικονομίας δεν είναι μια συμφωνία «κυρίων» μεταξύ αυτών που 
διαχειρίζονται τα θέματα αυτά, ώστε ποτέ να μην είναι αρκετή η 
προσπάθεια και ο κόπος των πολλών; Άλλωστε γιατί να πει η εξουσία 
«φθάνει»; Γιατί να πει «ξεκουράσου»; Γιατί ν’ αφήσει περιθώρια χαράς 
και απόλαυσης και για τους άλλους; Για ν’ ανακαλύψουν ότι έχουν κι 
αυτοί δικαιώματα;
Έτσι με μια συμπεριφορά αδιαφορίας όπου όλοι ξέρουν ότι η εξουσία 
τους κοροϊδεύει, αλλά «τι μπορεί να γίνει;», με τον φόβο της απόλυσης 
από την εργασία ή τον φόβο ότι θα έρθουν ο κομμουνιστές και θα μας 
πάρουν το σπίτι ή του «εγώ νοιάζομαι μόνο για το τι θα γίνουν τα 
παιδιά μου!» ή του «ώχ μωρέ!», κανείς δεν μιλά για την ουσία... 
Κανείς δεν κάνει τίποτε για ν’ αλλάξει κάτι. 
Και η ζωή γίνεται μια φυλακή από την οποία περιμένεις να 
ελευθερωθείς με τον θάνατο!
Η σιωπηλή συναίνεση των πολλών είναι ένα εργαλείο που η εξουσία 
έμαθε να το χειρίζεται πολύ καλά εναντίον τους!

Ο Πρόεδρος John F. Kennedy πριν δολοφονηθεί μίλησε για την επιρροή
που έχει στον κόσμο η ΝΤΠ, και για τον ρόλο της μυστικής Ελίτ.

Στην τελευταία ομιλία των Δημοκρατικών πριν από το θάνατο του, 
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προειδοποίησε για τις μυστικές κοινωνίες που κυβερνούν τον κόσμο 
δηλαδή το σύμπλεγμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

"Επειδή είμαστε αντίθετοι σε όλο τον κόσμο από μια μονολιθική και 
ανελέητη συνωμοσία που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα μυστικά 
μέσα για την επέκταση της σφαίρας επιρροής ...", δήλωσε ο Κένεντι.

"Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο έχει επιστρατεύσει μεγάλο 
αριθμό ανθρώπινων και υλικών πόρων μέσα στο οικοδόμημα μιας 
σφιχτοδεμένης, εξαιρετικά αποδοτικής μηχανής που συνδυάζει 
στρατιωτικές, διπλωματικές, οικονομικές, επιστημονικές και πολιτικές 
λειτουργίες αλλά και ευφυΐα."

"Οι προετοιμασίες της κρύβονται και δεν δημοσιεύονται. Τα λάθη της 
θάβονται, δεν δημοσιεύονται. Οι διαφωνούντες με αυτά σιωπούν 
εντέχνως και δεν επιβραβεύονται. Καμία δαπάνη δεν αμφισβητείται, 
καμιά φήμη δεν τυπώνεται, κανένα μυστικό δεν αποκαλύπτεται..." 

President John F. Kennedy
Waldorf-Astoria Hotel, New York City
April 27, 1961
Mr. Chairman, ladies and gentlemen:
I appreciate very much your generous invitation to be here tonight.
You bear heavy responsibilities these days and an article I read some time ago 
reminded me of how particularly heavily the burdens of present day events bear upon 
your profession.
You may remember that in 1851 the New York Herald Tribune under the sponsorship 
and publishing of Horace Greeley, employed as its London correspondent an obscure 
journalist by the name of Karl Marx.
We are told that foreign correspondent Marx, stone broke, and with a family ill and 
undernourished, constantly appealed to Greeley and managing editor Charles Dana 
for an increase in his munificent salary of $5 per installment, a salary which he and 
Engels ungratefully labeled as the "lousiest petty bourgeois cheating."
But when all his financial appeals were refused, Marx looked around for other means 
of livelihood and fame, eventually terminating his relationship with the Tribune and 
devoting his talents full time to the cause that would bequeath the world the seeds of 
Leninism, Stalinism, revolution and the cold war.
If only this capitalistic New York newspaper had treated him more kindly; if only Marx
had remained a foreign correspondent, history might have been different. And I hope 
all publishers will bear this lesson in mind the next time they receive a poverty-
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stricken appeal for a small increase in the expense account from an obscure 
newspaper man.
     I have selected as the title of my remarks tonight "The President and the Press." 
Some may suggest that this would be more naturally worded "The President Versus the
Press." But those are not my sentiments tonight.
It is true, however, that when a well-known diplomat from another country demanded 
recently that our State Department repudiate certain newspaper attacks on his 
colleague it was unnecessary for us to reply that this Administration was not 
responsible for the press, for the press had already made it clear that it was not 
responsible for this Administration.
Nevertheless, my purpose here tonight is not to deliver the usual assault on the so-
called one party press. On the contrary, in recent months I have rarely heard any 
complaints about political bias in the press except from a few Republicans. Nor is it 
my purpose tonight to discuss or defend the televising of Presidential press 
conferences. I think it is highly beneficial to have some 20,000,000 Americans 
regularly sit in on these conferences to observe, if I may say so, the incisive, the 
intelligent and the courteous qualities displayed by your Washington correspondents.
Nor, finally, are these remarks intended to examine the proper degree of privacy which
the press should allow to any President and his family.
If in the last few months your White House reporters and photographers have been 
attending church services with regularity, that has surely done them no harm.
On the other hand, I realize that your staff and wire service photographers may be 
complaining that they do not enjoy the same green privileges at the local golf courses 
that they once did.
It is true that my predecessor did not object as I do to pictures of one's golfing skill in 
action. But neither on the other hand did he ever bean a Secret Service man.
My topic tonight is a more sober one of concern to publishers as well as editors.
I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The 
events of recent weeks may have helped to illuminate that challenge for some; but the 
dimensions of its threat have loomed large on the horizon for many years. Whatever 
our hopes may be for the future--for reducing this threat or living with it--there is no 
escaping either the gravity or the totality of its challenge to our survival and to our 
security--a challenge that confronts us in unaccustomed ways in every sphere of 
human activity.
This deadly challenge imposes upon our society two requirements of direct concern 
both to the press and to the President--two requirements that may seem almost 
contradictory in tone, but which must be reconciled and fulfilled if we are to meet this 
national peril. I refer, first, to the need for a far greater public information; and, 
second, to the need for far greater official secrecy.

The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a 
people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to 
secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and 
unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are 
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cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed 
society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in 
insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is 
very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon 
by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and 
concealment. That I do not intend to permit to the extent that it is in my control. And 
no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian or military, 
should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle 
dissent, to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts 
they deserve to know.
But I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to 
reexamine his own standards, and to recognize the nature of our country's peril. In 
time of war, the government and the press have customarily joined in an effort based 
largely on self-discipline, to prevent unauthorized disclosures to the enemy. In time of 
"clear and present danger," the courts have held that even the privileged rights of the 
First Amendment must yield to the public's need for national security.
Today no war has been declared--and however fierce the struggle may be, it may 
never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those 
who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our 
friends is in danger. And yet no war has been declared, no borders have been crossed 
by marching troops, no missiles have been fired.
If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of 
combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our 
security. If you are awaiting a finding of "clear and present danger," then I can only 
say that the danger has never been more clear and its presence has never been more 
imminent.
It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions--by the 
government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every 
newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless 
conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of 
influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on 
intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It 
is a system which has conscripted vast human and material resources into the building
of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, 
intelligence, economic, scientific and political operations.
Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. 
Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is 
printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a war-time 
discipline no democracy would ever hope or wish to match.
Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national 
security--and the question remains whether those restraints need to be more strictly 
observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion.
For the facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring 
through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire 
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through theft, bribery or espionage; that details of this nation's covert preparations to 
counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, 
friend and foe alike; that the size, the strength, the location and the nature of our 
forces and weapons, and our plans and strategy for their use, have all been pinpointed
in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power; 
and that, in at least in one case, the publication of details concerning a secret 
mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of 
considerable time and money.
The newspapers which printed these stories were loyal, patriotic, responsible and 
well-meaning. Had we been engaged in open warfare, they undoubtedly would not 
have published such items. But in the absence of open warfare, they recognized only 
the tests of journalism and not the tests of national security. And my question tonight is
whether additional tests should not now be adopted.
The question is for you alone to answer. No public official should answer it for you. 
No governmental plan should impose its restraints against your will. But I would be 
failing in my duty to the nation, in considering all of the responsibilities that we now 
bear and all of the means at hand to meet those responsibilities, if I did not commend 
this problem to your attention, and urge its thoughtful consideration.
On many earlier occasions, I have said--and your newspapers have constantly said--
that these are times that appeal to every citizen's sense of sacrifice and self-discipline. 
They call out to every citizen to weigh his rights and comforts against his obligations 
to the common good. I cannot now believe that those citizens who serve in the 
newspaper business consider themselves exempt from that appeal.
I have no intention of establishing a new Office of War Information to govern the flow 
of news. I am not suggesting any new forms of censorship or any new types of security
classifications. I have no easy answer to the dilemma that I have posed, and would not
seek to impose it if I had one. But I am asking the members of the newspaper 
profession and the industry in this country to reexamine their own responsibilities, to 
consider the degree and the nature of the present danger, and to heed the duty of self-
restraint which that danger imposes upon us all.
Every newspaper now asks itself, with respect to every story: "Is it news?" All I 
suggest is that you add the question: "Is it in the interest of the national security?" 
And I hope that every group in America--unions and businessmen and public officials 
at every level-- will ask the same question of their endeavors, and subject their actions
to the same exacting tests.
And should the press of America consider and recommend the voluntary assumption of
specific new steps or machinery, I can assure you that we will cooperate whole-
heartedly with those recommendations.
Perhaps there will be no recommendations. Perhaps there is no answer to the dilemma
faced by a free and open society in a cold and secret war. In times of peace, any 
discussion of this subject, and any action that results, are both painful and without 
precedent. But this is a time of peace and peril which knows no precedent in history.

It is the unprecedented nature of this challenge that also gives rise to your second 
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obligation--an obligation which I share. And that is our obligation to inform and alert 
the American people--to make certain that they possess all the facts that they need, 
and understand them as well--the perils, the prospects, the purposes of our program 
and the choices that we face.
No President should fear public scrutiny of his program. For from that scrutiny comes 
understanding; and from that understanding comes support or opposition. And both 
are necessary. I am not asking your newspapers to support the Administration, but I 
am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American 
people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens 
whenever they are fully informed.
I not only could not stifle controversy among your readers--I welcome it. This 
Administration intends to be candid about its errors; for as a wise man once said: "An
error does not become a mistake until you refuse to correct it." We intend to accept full
responsibility for our errors; and we expect you to point them out when we miss them.
Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed--and
no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime 
for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by 
the First Amendment-- the only business in America specifically protected by the 
Constitution- -not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and 
the sentimental, not to simply "give the public what it wants"--but to inform, to arouse,
to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our 
choices, to lead, mold, educate and sometimes even anger public opinion.
This means greater coverage and analysis of international news--for it is no longer far
away and foreign but close at hand and local. It means greater attention to improved 
understanding of the news as well as improved transmission. And it means, finally, 
that government at all levels, must meet its obligation to provide you with the fullest 
possible information outside the narrowest limits of national security--and we intend 
to do it.

It was early in the Seventeenth Century that Francis Bacon remarked on three recent 
inventions already transforming the world: the compass, gunpowder and the printing 
press. Now the links between the nations first forged by the compass have made us all 
citizens of the world, the hopes and threats of one becoming the hopes and threats of 
us all. In that one world's efforts to live together, the evolution of gunpowder to its 
ultimate limit has warned mankind of the terrible consequences of failure.
And so it is to the printing press--to the recorder of man's deeds, the keeper of his 
conscience, the courier of his news--that we look for strength and assistance, 
confident that with your help man will be what he was born to be: free and 
independent.
 
   Η διατήρηση της κτηθείσας γνώσης μέσω της μνήμης, η διάδοσή της 
σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, καθώς και το πέρασμα της στις 
επόμενες γενιές, οδήγησε τους ανθρώπους να εφεύρουν εκατοντάδες 
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καινοτομίες. Γραφή, ανάγνωση, γλώσσες, πέτρινες και πλίθινες 
επιγραφές, πάπυρο, χαρτί, μελάνι, τυπογραφία, βιβλίο, εφημερίδα, 
ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, βίντεο, οπτικούς δίσκους ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και πολλά άλλα. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο 
σημαντική είναι για τον άνθρωπο και την πορεία του.

Η διατήρηση της μνήμης είναι ένας κατ' εξοχήν ανθρώπινος χώρος 
δράσης σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο.
Το γιατί είναι προφανές.
Χωρίς μνήμη δεν φτιάχνεις ούτε ιστορία, ούτε επιστήμη, ούτε τέχνη, 
ούτε πολιτισμό. Χωρίς μνήμη, σχεδόν παύεις να είσαι άνθρωπος.

   Η αλήθεια της ιστορική μνήμης και η ρεαλιστική αποτίμηση της 
κτηθείσας γνώσης, είναι ένα κεφάλαιο παρόμοιο με αυτό της 
απορρύπανσης του πλανήτη μας. Δύσκολο, αλλά και δεν σηκώνει 
αναβολή. Τα ιστορικά ψεύδη, η απόκρυψη της νεοαποκτηθείσης 
επιστημονικής γνώσης, η αναγωγή των πάντων σε κόστος, κέρδος, 
κίνηση κεφαλαίων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το πραγματικό 
κεφάλαιο είναι ο άνθρωπος, το περιβάλλον του, και η μνήμη που μπορεί
να μετουσιωθεί σε γνώση, λόγο και πράξη, θα καταστήσουν σε βραχύ 
χρόνο αδύνατη την επιστροφή.
Είναι προφανές ότι η εξουσία θέλει τη μνήμη αποκλειστικό προνόμιο 
της. Την αποστερεί από τις μάζες με κάθε μέσον. Τους γεμίζει ψέματα. 
Τους έχει εθίσει και αυτούς στο ψέμα. Ήδη το θεωρούν “αθώο”. Το ίδιο
και τα μυστικά. Τους αποβλακώνει με θεάματα χαμηλότατης ποιότητας 
που ο εγκέφαλος τα σβήνει αμέσως. Επηρεάζει την μνήμη με 
εκατοντάδες ψυχοτρόπες ουσίες, αλλά και με κύματα και υπερήχους.
Σημαντική βλάβη στην διατήρηση της μνήμης επιφέρει και η συνεχής 
επαναλαμβανόμενη πρακτική πολύωρης εργασίας. 

Ατομική μνήμη
Το άτομο κατά την δική του κρίση αποθηκεύει ένα σύνολο 
πληροφοριών που πιστεύει ότι του είναι ή ότι θα του είναι χρήσιμες στο
μέλλον. Η επιλογή αυτή πολλές φορές επηρεάζεται από το περιβάλλον 
ή την ομάδα. Επίσης επηρεάζεται από υποκειμενικούς παράγοντες (π.χ. 
γενικεύσεις από την ανάμνηση ενός άσχημου περιστατικού, σε όλα τα 
άτομα που ενέχουν χαρακτηριστικά που ανακαλούν την δυσάρεστη 
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ανάμνηση...).
Είναι κοινώς διαπιστωμένο ότι οι αναμνήσεις που ενέχουν πόνο και 
δυσάρεστες καταστάσεις, διαρκούν περισσότερο από άλλες.
Στο θέμα διατήρησης της μνήμης, επειδή η επανάληψη είναι βασικός 
μοχλός επιτυχούς διατήρησης μνήμης, πολλοί μηχανισμοί συντελούν 
ώστε να μην διατηρούνται επιλεκτικά κάποιες μνήμες. Επί 
παραδείγματι στις κοινωνικές συνάξεις, έχει επικρατήσει (πώς;) να 
συζητιούνται ευχάριστα θέματα. Να ανακαλούνται μνήμες που φέρνουν
χαρά και ευθυμία. Αυτό αναγκάζει τα άτομα να προσαρμόζονται στις 
απαιτήσεις της παρέας, αφού αντίθετη συμπεριφορά δεν γίνεται 
αποδεκτή. Έτσι το άτομο που θέλει να διατηρήσει τη μνήμη 
δυσάρεστων γεγονότων, αναγκάζεται να τα συζητά με τον εαυτό του. Σε
βάθος χρόνου αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην συνείδηση των 
ατόμων.
Πολλές χημικές ουσίες επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την μνήμη. 
Μεγαλύτερο ή μικρότερο. Η επιστήμη το γνωρίζει αυτό και γνωρίζει 
επιλεκτικά ποια ουσία μειώνει ή αυξάνει την μνήμη, ποια την 
διαγράφει. Ασφαλώς, μέσω της επιστήμης γνωρίζει πολύ καλά το ίδιο 
και η εξουσία. Δυνητικά λοιπόν θα μπορούσε η όποια εξουσία που δεν 
συμπαθεί την μεγάλη ανθρώπινη μάζα να την μετατρέψει μέσω του 
επηρεασμού της μνήμης σε άβουλα ασυνείδητα άτομα.
Πολλές μελέτες των τελευταίων χρόνων, που γίνονται σε εγκαταστάσεις
αδρανοποίησης βιολογικών αποβλήτων έχουν καταλήξει σε 
συμπεράσματα, ότι οι άνθρωποι κάνουν χρήση υπερβολικά μεγάλων 
ποσοτήτων τέτοιων ουσιών. Οι μελέτες δεν απαντούν στο ερώτημα αν 
οι μεγάλες αυτές ποσότητες επιβλαβών για την μνήμη χημικών ουσιών 
προέρχονται αποκλειστικά από ηθελημένη και αναγκαία χρήση των 
ανθρώπων.  

Ομαδική μνήμη
Είδαμε και πιο πάνω ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την 
ατομική μνήμη. Ένα παράδειγμα ακόμη: 
Με το πρώτο μνημόνιο, οι Έλληνες: “ Αμετάκλητα και άνευ όρων 
παραιτηθήκαμε από την ασυλία της εθνικής κυριαρχίας. Δεσμεύονται 
όλες οι περιοχές της ελληνικής επικράτειας που χρησιμεύουν για την 
άμυνα της χώρας και όλες οι πηγές πλούτου.” 
Ποτέ στα τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας δεν εξηγήθηκε 
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σοβαρά και με αρμόζοντα τρόπο τι σημαίνει αυτό και τι επιπτώσεις έχει
για την πατρίδα μας. Το αποτέλεσμα είναι να προκληθεί σύγχυση στα 
μυαλά των Ελλήνων και των Ελληνίδων και να μην αντιλαμβάνονται τη
σημαντικότητα αυτού που υπέγραψε η τότε κυβέρνηση. Ρωτήστε γύρω 
και θα το διαπιστώσετε.  
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος, προσέφερε στον άνθρωπο
μια καινοτομία. Το Ιντερνέτ. Η πληροφορία τρέχει με ταχύτητες φωτός, 
οι αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων που κατέχουν την τεχνολογία 
αυτή μειώθηκαν στο ελάχιστο, η ομαδική μνήμη παίρνει μια μορφή που
ποτέ στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Η όσμωση φυλών, 
πολιτισμών, οικονομιών, συστημάτων διοίκησης, παιδείας, υγείας, είναι
περισσότερο δυνατή από ποτέ. 
Εδώ όμως είναι και το παράδοξο. Μόλις πριν λίγες δεκαετίες έγινε 
αντιληπτό ότι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ζουν μια εικονική 
πραγματικότητα. Τι άλλο καταμαρτυρεί το δυσθεώρητο ύψος του 
παγκόσμιου χρέους; Σκεφτείτε όμως ότι αυτά τα υπερβολικά 
τρισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, κάποιοι τα μετέτρεψαν σε 
προσωπικό πλούτο, κλέβοντας από τους πολλούς. Κι αμέσως μετά 
χρησιμοποιούν τον πλούτο αυτό για να φιμώσουν, για να 
παραπλανήσουν και να αποπροσανατολίσουν, για να προβάλλουν μια 
τελείως θολή εικόνα της πραγματικότητας. Η φυσική τάση του 
ανθρώπου προς το εύκολο, θα τον οδηγήσει σε αποκλειστική λήψη των 
πληροφοριών από το ιντερνέτ. Η ομαδική μνήμη τότε θα έχει 
ομοιομορφία σε πρωτοφανή έκταση. Αλλά και πρωτοφανές ψεύτικο 
περιεχόμενο. Στην σύγχρονη εποχή, η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι
εύκολη διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί ας το έχουν αυτό υπ' όψιν και ας 
έχουν υπ' όψιν, ότι αν σ' αυτό που κάνουν δεν βρίσκουν αντίσταση από 
το “κατεστημένο” τότε μάλλον έχουν γίνει “νεροκουβαλητές” του. 
Γονείς, το θέμα σας αφορά άμεσα!..

Κοινωνική και ιστορική μνήμη
Η μνήμη που περνά από γενιά σε γενιά είναι καθοριστικό εργαλείο 
συσσώρευσης γνώσης. 
Παλιότερα η μνήμη αυτή δεν απευθυνόταν σε μικρές ηλικίες, και για 
τον λόγο ότι η συσσωρευμένη γνώση δεν ήταν του εύρους της 
σημερινής, οπότε σε εύλογο χρονικό διάστημα ήταν δυνατόν να 
επιτευχθεί η απόκτηση και η εμπέδωση της. 
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Η αύξηση του ποσού της γνώσης που χρειαζόταν με την πάροδο των 
αιώνων να γίνει κτήμα των νεότερων αλλά και η παρατήρηση ότι οι 
μικρές ηλικίες είναι περισσότερο δεκτικές από τις μεγάλες, επέβαλε την
ανάγκη παροχής κοινωνικής και ιστορικής μνήμης σε μικρή ηλικία 
(εκπαίδευση). Το ότι οι μικροί μαθητές έχουν μικρή δυνατότητα 
αντίληψης του αισχρού παιχνιδιού της εξουσίας λόγω αθωότητας, ήταν 
ακόμη ένας λόγος προς την κατεύθυνση αυτή.
Έτσι καθιερώθηκε το σχολείο. Και ένας από τους βασικούς στόχους του
ήταν να περνά στους νέους την κατάλληλα νοθευμένη κοινωνική 
μνήμη, πάντα προς το συμφέρον της εξουσίας. Άλλοι χώροι που 
παραδοσιακά ανέλαβαν να νοθεύουν τη κοινωνική μνήμη ήταν η 
εκκλησία, ο τύπος (έντυπος και ηλεκτρονικός), παπαγαλάκια 
καλοπληρωμένα που διατρέχουν όλους τους χώρους και είναι 
εντεταλμένα με την «υπηρεσία» αυτή. Ώσπου κάποια στιγμή, στο 
έχοντα νουν και γνώση, έγινε φανερή η ανακολουθία λόγων και έργων. 
Η ιστορία, ένα μάθημα που διδάσκεται σε όλα τα σχολεία  όλου του 
κόσμου και που κύριο στόχο έχει την διατήρηση της κοινωνικής 
μνήμης, έχει τόσες νοθείες, ανακρίβειες, παραβλέψεις των σημαντικών 
και ενασχολήσεις με τα ασήμαντα, πέρασμα συγκεκριμένης άποψης και
οπτικής των γεγονότων, που και για τον διδάσκοντα δεν αποτελεί 
κίνητρο διδασκαλίας, και για τον διδασκόμενο προφανή 
σαπουνόφουσκα. 
Ο Τζόρτζ Όργουελ στο βιβλίο του "1984" δείχνει με γλαφυρό τρόπο 
πώς η εξουσία, η κάθε εξουσία έχει ανάγκη αυτής της νοθείας.

  Σήμερα ο έλεγχος των πληροφοριών, γίνεται τρομερά ασφυκτικός και 
προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό που οι πολλοί αποκαλούν ενημέρωση 
στην πραγματικότητα είναι η νοθευμένη κοινωνική μνήμη που η 
εκάστοτε εξουσία έχει συμφέρον να εντυπώνει στα κεφάλια των 
υπηκόων της.
  Ένα άλλο πρόσφορο μέσο που χρησιμοποιείται είναι ο περιορισμός 
της εμβέλειας της μνήμης γεγονότων που δεν θα ήθελε να γίνουν 
ευρέως γνωστά. Οι λίγοι αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων γεγονότων 
αποκλείονται από πρόσβαση στα ΜΜΕ, έως κλείνονται σε φυλακές ή 
σε ψυχιατρικά ιδρύματα, έως από κατάλληλους μηχανισμούς 
εξαπολύονται τόνοι λάσπης εναντίον τους ώστε να τρωθεί το κύρος 
τους και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία τους.
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  Ο Ελληνικός πληθυσμός, διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες σε βάθος 
χρόνου και πλουσιότερες σε ποικιλία ιστορικές και κοινωνικές μνήμες.
Τα τελευταία χρόνια αυτή η κοινωνική παρακαταθήκη – περιουσία, 
δέχεται σφοδρή επίθεση από τους ταγούς της Νέας Τάξης. Ήδη η 
νεολαία παρουσιάζει τα πρώτα συμπτώματα κοινωνικής αμνησίας. 
Γεγονότα διαστρέφονται με Οργουελιανή μανία, και μέσα μαζικής 
ψευδολογίας προσπαθούν (και πολλές φορές το πετυχαίνουν), να 
παρουσιάσουν διαφορετική ιστορική αλήθεια.
Σκεφτείτε:
Το τελευταίο καταφύγιο της Πατρίδας μας, στα τετρακόσια χρόνια της 
Ρωμαϊκής κατάκτησης και στα άλλα τόσα της Οθωμανικής, ήταν η 
κοινωνική και ιστορική μνήμη. Μια ιστορική μνήμη που σε πολλές 
περιπτώσεις επέστρεψε στον τόπο που γεννήθηκε μέσα από περίεργα 
ιστορικά μονοπάτια. 
Είναι δυνατόν να την αφήσουμε έρμαιο ξένων συμφερόντων;
Είναι δυνατόν να την αφήσουμε στα χέρια εμπόρων;
Είναι δυνατόν η κοινωνική μνήμη να γίνει εμπόρευμα;
Εδώ είναι που οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, έχουν ηθική 
υποχρέωση απέναντι στον άνθρωπο, να βάλουν ενάντια και να 
καταδείξουν την ένδεια του όποιου τυχάρπαστου Ιούδα 
δημοσιογραφίσκου.
Εδώ είναι και η μεγαλειώδης Αποκάλυψη του Λόγου.   

 Η αγάπη είναι μνήμη
Αναρωτηθείτε: Χωρίς την δυνατότητα να συγκρατεί ο άνθρωπος 
μνήμες, θα είχε νόημα η αγάπη; Τι θα ήταν η αγάπη χωρίς το αναπολώ, 
το νοσταλγώ, το φαντάζομαι και θέλω να το πραγματοποιήσω; Αν δεν 
διαλέξουμε σαφώς την αλήθεια από το ψέμα θα είναι δυνατόν να 
φανταστούμε μια έννοια σαν την αγάπη; Μήπως ο ψεύτης έχει σαν 
στόχο του μια ψεύτικη αγάπη ή μια αληθινή; Μήπως αυτό που οι 
πάντες αποζητούν και μένει θαμπό όνειρο, την αγάπη, έγινε 
ακατόρθωτη γιατί ακριβώς κάποιοι νοθεύοντας μνήμες, όπως την 
αλήθεια με το ψέμα και το μυστικό, την ζωή με την πολιτική, την 
δικαιοσύνη με τον νόμο, την οικονομία με το χρήμα, απομακρύνουν τον
άνθρωπο από την αγάπη; Ποιος το προσπαθεί και το κατορθώνει αυτό 
αν όχι η προσκόλληση μας σε εξουσίες και προπάντων στην 
συναλλαγή;
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►    Η γνώση
Η γνώση είναι παιδί του Λόγου. 
Χωρίς την γνώση δεν λειτουργεί ούτε η λογική ούτε η συνείδηση. Ή 
λειτουργούν προς λάθος κατεύθυνση!
Το ότι ο πόλεμος παράγει γνώση είναι ψέμα. Το ότι σε συνθήκες 
πολέμου παράχθηκε νέα γνώση, αυτό οφείλεται στο ότι ήδη κάποια 
συνταρακτική γνώση άρχισε να αχνοφαίνεται ότι θα παραχθεί και η 
εξουσία για διάφορους λόγους προτίμησε να περιορίσει την γέννηση 
της σε μια εμπόλεμη ζώνη, είτε για να δοκιμάσει άμεσα τα 
αποτελέσματα της νεοαποκτηθείσας γνώσης χωρίς να δώσει 
λογαριασμό, είτε γιατί ήθελε να περιβάλλει την συγκεκριμένη γνώση με
στρατιωτικά απόρρητα μακριά από τα μάτια της κοινής γνώμης που θα 
μπορούσε ίσως να βάλει περιορισμούς στην χρήση της, είτε για να την 
στερήσει από άλλες ανταγωνιστικές εξουσίες. 
Το ότι η παραγωγή της γνώσης είναι αφ’ εαυτής πόλεμος με την άγνοια 
είναι αλήθεια. 
Η γνώση είναι γνήσιο παιδί του λόγου και της ανθρώπινης 
πνευματικότητας. Είναι κεφάλαιο των πολλών, αφού η γνώση που φέρει
η ανθρωπότητα σήμερα, αποχτήθηκε με τον κόπο, τον πόνο, το θέλω, 
εκατομμυρίων ανθρώπων, χιλιάδες γενιές πίσω στο παρελθόν. Σήμερα η
γνώση παρουσιάζεται σαν ιδιοκτησία της εξουσίας. Οι κανόνες 
διαχείρισης της ιδιοκτησίας, όπως ακριβώς έγινε με την γη και την 
υλική περιουσία, προσπαθείται να ισχύσουν με διάφορα νομικά 
τερτίπια και στον χώρο της γνώσης.
Όπως ακριβώς οι τράπεζες διαχείρισης χρήματος έγιναν ο βασικός 
διακινητής εμπράγματης ιδιοκτησίας, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
λογική ιδρύονται «τράπεζες πληροφορίας και γνώσης». 

Οι τράπεζες πληροφορίας είναι τα πρακτορεία ειδήσεων (τα παλαιά 
συμβατικά, αλλά και μοντέρνα όπως η Google). Η ευκολία εύρεσης 
πληροφοριών σ’ αυτά, τα καθιστά σαν αποκλειστικούς διακινητές 
πληροφορίας. Μόνο που ο έλεγχος που επιβάλλεται σ’ αυτά αφήνει να 
διακινηθεί μόνον η πληροφορία που επιθυμεί η εξουσία. Οι άλλες 
θάβονται. 
Ακόμη οι μεγάλοι πληθυσμοί που με την περιέργεια, την παρατήρηση, 
την δοκιμή, την τόλμη, την αναγνώριση λαθών και τόσα άλλα 
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παρήγαγαν παραδοσιακά την γνώση και την έθεταν στην διάθεση όλων,
τώρα εθίζονται στη αναζήτηση της στα συγκεκριμένα κανάλια. Όταν με
τα χρόνια χάσουν την ικανότητα αναζήτησης της γνώσης σε άλλες 
πηγές, τότε θα καταστούν ακόμη περισσότερο δέσμιοι της εξουσίας που
θα τους πουλά ακόμη και την παραμικρή πληροφορία. 
Το νερό κάποτε ήταν κοινό αγαθό. Ήταν αδιανόητο να μην σου δώσουν
νερό αν διψούσες. Σήμερα;... 
Η ανακοίνωση της ώρας από τον ΟΤΕ κάποτε ήταν δωρεάν. Σήμερα;... 
Το ίδιο κάποτε θα συμβεί και στον χώρο διαχείρισης της γνώσης, αν 
αφεθεί η εξουσία να τη διαχειρίζεται. Και τότε κανείς εργάτης δεν θα 
μπορεί να ονειρευτεί την κόρη του γιατρίνα, κανείς αγρότης τον γιό του
επιστήμονα! 

Οι τράπεζες γνώσης ήταν παραδοσιακά τα Πανεπιστήμια. Εκεί 
παραγόταν η γνώση, εκεί υπήρχε και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό 
διαχείρισης της. Αφέθηκαν στην κατά τόπους κρατική ευθύνη για να 
επιβαρύνει το κόστος τους την μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα και να 
εμπλουτιστεί το ανθρώπινο δυναμικό με ότι πιο υγιές και πρωτοπόρο. 
Το σχέδιο Μανχάταν (το σχέδιο κατασκευής της πρώτης ατομικής 
βόμβας), έδειξε ότι η κατοχή της γνώσης είναι καθοριστική για τους 
κατέχοντες την εξουσία. Απ’ εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου να 
οργανωθεί η εξουσία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μέσων 
αποκλεισμού της γνώσης από τους πολλούς και υπαγωγής της σε 
αυστηρά ελεγχόμενη παραγωγή και διαχείριση. Ο κατακερματισμός της
σε «επιστημονικούς κλάδους», η ίδρυση ψευδεπίγραφων 
επιστημονικών κλάδων που αποσκοπούν στην δυνατότητα ελέγχου των 
υπολοίπων για λογαριασμό της, η ίδρυση οργανισμών παραγωγής και 
διαχείρισης της γνώσης με όρους «στρατιωτικού απορρήτου», η 
υπαγωγή των Πανεπιστημίων στον «ιδιωτικό τομέα» με σύντονο 
αποκλεισμό των πολλών από την μόρφωση σε ανώτατο επίπεδο, είναι 
μικρό μόνο μέρος από τα τεχνάσματα της. 
Η δυνατότητα του ανθρώπου να πραγματοποιεί ανάγκες και επιθυμίες 
του -κατευθυνόμενες ή όχι- με μέσο το χρήμα, τον απομακρύνει από 
την εξάσκηση στην ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών με μέσο την 
γνώση. Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται τελικά σκλάβος αυτών που 
παράγουν και διαχειρίζονται το μέσον χρήμα. Τότε και ο ίδιος γίνεται 
φορέας της ιδεολογίας του χρήματος (πιστός της θρησκείας του 
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χρήματος αν προτιμάτε) και μη μπορώντας ν’ αξιοποιήσει ατομικά την 
γνώση, έχει ανάγκη να μεταδίδει και στους άλλους την ιδεολογία του, 
δηλαδή, το χρήμα υπεράνω όλων.

Η γνώση είναι μια πάγια διαχρονική αξία. Είναι συλλογικό αποτέλεσμα 
όλων των ανθρώπων όλων των εποχών. Εναπόκειται στην ομάδα να την
μεταφέρει, και στο κάθε άτομο χωριστά να την δεχθεί. Η μεταφορά της 
γνώσης από άτομο σε άτομο, από ομάδα σε άτομα, από ομάδα σε 
ομάδα, υπόκειται στους κανόνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η βία, 
η υποκρισία, η αδιαφορία, δεν είναι τα καλύτερα μέσα μεταφοράς της 
γνώσης. Εκτός αν ο δεχόμενος την γνώση δεν θεωρείται εξίσου 
άνθρωπος από τον παρέχοντα την γνώση. 

Ο Λόγος είναι η συμπεριφορά που θα μεταφέρει την γνώση με επιτυχία.
Είναι το εργαλείο που μπορεί να λύνει χωρίς να κόβει.
Η γνώση είναι δύναμη ικανή ν’ αντιπαρατεθεί με επιτυχία στον μαζικό 
φανατισμό.
Γεννιέται χρησιμοποιώντας το σύνολο των πνευματικών ικανοτήτων 
του ανθρώπου και τις ανθρώπινης ομάδας. Σε περιβάλλον Λόγου 
πλουτίζει και τον άνθρωπο και την ομάδα. Είναι από τα λίγα πράγματα 
(η χαρά είναι ένα άλλο) που η μεταφορά τους από τον ένα στον άλλο 
δεν σημαίνει πρόσθεση στον ένα – αφαίρεση από τον άλλο, αλλά 
πρόσθεση και στους δύο.
Χρησιμοποιεί το συναίσθημα και ανατροφοδοτεί την πίστη μέσα από 
την επιτυχία και μέσα από την γνώση της επιτυχίας αλλά και της 
αποτυχίας.
Χρησιμοποιεί την λογική για να επεκτείνει συμπεράσματα και να 
εδραιώσει την κεκτημένη αξία της στον χώρο και στον χρόνο.
Χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της μάθησης και καταξιώνει την μάθηση
σε ένα από τα θεμέλια της ανθρώπινης ανάπτυξης.
Χρησιμοποιεί την ιδέα και την φαντασία για να επεκτείνει τους 
ορίζοντές της.
Χρησιμοποιεί την μνήμη για να συσχετίσει και να βγάλει χρήσιμα 
συμπεράσματα που σε τελική ανάλυση επιβεβαιώνουν τη πίστη ότι ο 
άνθρωπος είναι ένα επιλεγμένο είδος με δυνατότητα να επιτελέσει έργο 
θεϊκό.
Η γνώση αποχτιέται με επίπονη προσπάθεια. Σε ατομικό επίπεδο η 
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απόχτηση της ανεβάζει το άτομο στην κλίμακα της πνευματικότητας 
αλλά και της ικανότητας. 
Η προσπάθεια όμως που απαιτεί υπό κατάλληλες συνθήκες γίνεται 
αντικίνητρο σε πολλούς να την κατακτήσουν.
Η προσπάθεια απόκτησης γνώσης είναι θέμα της μικρής ομάδας – της 
οικογένειας – που θ’ αναδείξει την αξία της και θα μυήσει τα παιδιά να 
περπατήσουν στον δρόμο της.
Είναι θέμα της μεγάλης ομάδας – πόλη, κράτος, έθνος, Γη – που θα 
εγκαταστήσει μηχανισμούς παροχής γνώσης στα άτομα και τις ομάδες, 
για χρήση ή για περαιτέρω ανάπτυξη, με την ανάλογη προσοχή για το 
ποιοι θα κάνουν χρήση ποιας γνώσης (όχι με κριτήρια ρατσιστικά, 
οικονομικά ή ιδεολογικά). Αυτή θα παράσχει και τα μέσα και τις 
ευκαιρίες και τα κίνητρα. Η διεύρυνση της γνώσης θα μεταφέρει το φως
της σε όλη την ανθρώπινη κοινότητα. Και σε περιβάλλον Λόγου, χωρίς 
επιλεκτικότητες και διαχωρισμούς.
Η γνώση (σε αντίθεση με την χαρά και την απόλαυση), είναι αυτή που 
παρέχει σαν αντάλλαγμα, σ’ αυτούς που αφιέρωσαν μέρος του χρόνου 
τους για την απόκτηση της, την διάδοση της, τον εμπλουτισμό της, έως 
την σοφία, την πιο μεγάλη και τη πιο διαχρονική ικανοποίηση, εφόσον 
μιλάμε για άτομα με πνευματική υγεία. Άτομα που είναι μέλη μιας 
κοινωνίας που αναγνωρίζει και καταξιώνει χωρίς υστεροβουλίες την 
πνευματική ανάπτυξη των ατόμων που την αποτελούν.

Αντίθετα σε περιβάλλον (Β-Υ-Α) η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε 
εργαλείο καταδυνάστευσης, υποδούλωσης, αλλοτρίωσης, αφανισμού.
Αφού:
Η εξουσία προσπαθεί να την καταστήσει ιδιοκτησία της.
Ο Προυντόν έλεγε ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Στον τομέα της γνώσης
είναι ληστεία μετά ειδεχθούς εγκληματικής πρόθεσης αφού, η με όρους 
που θέτει η εξουσία μετάδοση της γνώσης, στόχο έχει να καταστήσει 
μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού το πολύ υποζύγια.
Η εξουσία βλέπει την γνώση σαν εμπόρευμα!
Η γνώση σαν προϊόν παράγεται πολύ δύσκολα. Σαν εμπόρευμα όμως 
είναι ίσως το καλύτερο από την άποψη ευκαιριών διάθεσης. Η 
επανάληψη γνωστικών αντικειμένων έχει σχεδόν μηδενικό κόστος. Η 
οικογένεια όμως που έχει στερηθεί άλλους τρόπους πορείας, βλέπει την 
παροχή γνώσης στα παιδιά της σαν τον μοναδικό δρόμο για την 
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επιβίωση τους. Έτσι πληρώνει με κάθε θυσία το τίμημα που μια αισχρή 
εξουσία της επιβάλλει, ώστε να «μορφώσει» τα παιδιά της. Βέβαια η 
εξουσία αφού απομυζήσει κάθε οικονομικό πόρο πουλώντας ελπίδα, θα 
περιμένει στην γωνία τα «μορφωμένα» παιδιά για να επαναλάβει σ’ 
αυτά ότι έκανε με τους γονείς τους. Ή αν είναι εξαιρετικά ταλέντα, να 
τα εγκλωβίσει στα ερευνητικά της κέντρα και να τα απομυζήσει έως 
τελευταίας ρανίδας, χωρίς να αφήσει να πέσει ούτε σταγόνα έξω από 
τον χώρο που αυτή θέλει.
Η γνώση της μεταμόσχευσης ανθρώπινων οργάνων είναι ένα άλλο 
πεδίο εμπορίας γνώσης, όπου η εξουσία του χρήματος διαπράττει 
ανόσια εγκλήματα σε βάρος ανυποψίαστων θυμάτων. 
Η εξουσία βλέπει την γνώση σαν όπλο απόκτησης, άσκησης και 
διατήρησης εξουσίας.
Η γνώση, ότι ο φόβος σαν συναίσθημα, αφήνει τον άνθρωπο με λειψή 
πνευματική εξέλιξη, έρμαιο της χειραγώγησης των ομάδων που έχουν 
ενστερνιστεί σαν ιδανικό την απόκτηση της δύναμης που παρέχουν οι 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α), κατέστησε την κοινωνία μας κοινωνία φόβου. 
Μερικοί πόλεμοι εδώ κι εκεί, μετανάστευση οικονομική ή με την βία, 
διαίρει και βασίλευε. Απειλή ολοκληρωτικής αποστέρησης αναγκαίων 
αγαθών.
Με τα μέσα αυτά έφτιαξε την μεγάλη μάζα πειθήνιο όργανο της. Με 
την στέρηση δυνατοτήτων παραγωγής, της άρπαξε την γη, και την 
οδήγησε δέσμια του φάσματος της πείνας σε μεγαλουπόλεις, όπου την 
αλυσόδεσε σε διαμερίσματα κουτιά με μόνο παράθυρο αυτό της 
τηλεόρασης. 
Με την μάζα υπό την κατοχή της έθεσε στην υπηρεσία της την τέχνη, 
ώστε να στρέφει την προσοχή των πολλών εκεί που αυτή θέλει. Την 
επιστήμη ώστε να παράγει αποκλειστικά όπλα ενίσχυσης του φόβου της
μεγάλης μάζας, ώστε να διατηρεί τον έλεγχο. Την θρησκεία ώστε να 
λέει κάποιες αλήθειες, αλλά να καταδεικνύει έργω τον ένα και μοναδικό
θεό, το χρήμα. Διέξοδος σχεδόν μοναδική, η κατανάλωση. Τα φωτεινά 
μυαλά ή θα περιέλθουν στην υπηρεσία της ή θα πνιγούν στη θάλασσα 
ηλιθιότητας της μεγάλης μάζας.

Η γνώση είναι πόνος:
Απαιτείται μεγάλος κόπος για την παραγωγή γνώσης. Ερωτήματα που 
τέθηκαν από επιστήμονες, χρειάστηκε να περάσουν μερικές φορές 
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εκατοντάδες χρόνια και συντονισμένη προσπάθεια πολλών ώστε να 
απαντηθούν. Εδώ είναι και το αντικίνητρο στην προσπάθεια των νέων 
να ανεβούν την ανηφόρα της γνώσης.
Η πρώιμη γνώση και η πίεση για αποτελέσματα οδήγησε πολλές φορές 
τους πρωτοπόρους της έρευνας ακόμη και στο θάνατο. Παράδειγμα οι 
Κιουρί. 
Φανταστείτε τον πόνο του Αϊνστάιν, όταν είδε ότι η γνώση που 
προσέφερε στην ανθρωπότητα, πρόκειται να γίνει όπλο καταστροφής 
και θανάτου. Φανταστείτε τον θυμό του όταν είδε ότι οι επιστολές του, 
για την μη χρήση πυρηνικών, σε επιστήμονες της εποχής αλλά και στον 
πρόεδρο των Η.Π.Α. Τρούμαν αγνοήθηκαν. Και φανταστείτε την λύπη 
του όταν η εξίσωση που αυτός πρωτοδιατύπωσε: (Ενέργεια ίσον μάζα 
επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός), έγινε αιτία να βρουν 
φριχτό θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινων υπάρξεων στη 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.   

Η γνώση είναι χρόνος:
Το συστατικό “χρόνος” στο φαγητό γνώση, είναι πολύ σημαντικό και 
έχει πολλές εκφάνσεις. Πρώτα χρειάζεται χρόνος και πολλές δοκιμές 
ώστε η ιδέα να μετατραπεί σε γνώση. Ύστερα είναι η βελτίωση των 
εφαρμογών αλλά και των τεχνικών εφαρμογής. Ύστερα είναι η 
διαχρονικότητα κάποιων σκέψεων και ιδεών. Παράδειγμα η Φιλοσοφία.
Τέλος είναι η γνώση του ίδιου του Ανθρώπου, που παραμένει ατελής, 
όσο ανακαλύπτονται και νέες δυνατότητες του. 

Η γνώση είναι ευθύνη:
Δεν υπάρχει γνώση για τη γνώση. Ούτε γνώση για την επιστήμη. 
Η γνώση παράγεται από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. 
Είναι ευθύνη αυτών που παράγουν τη γνώση, να την διαχέουν προς 
κάθε κατεύθυνση ώστε να μην αποτελεί τιμάριο της όποιας εξουσίας. 
Είναι ευθύνη αυτών που λαμβάνουν έτοιμη γνώση, να την 
χρησιμοποιούν με σεβασμό και περίσκεψη σκεπτόμενοι εαυτόν και 
αλλήλους. 
Είναι ευθύνη όλων, η γνώση να μην έχει στεγανά, αλλά να υπάρχουν 
μάτια που θα εντοπίσουν την λάθος χρήση και στόματα που δεν 
φιμώνονται για να φωνάξουν “Μη!..”. 
Το σημερινό σύστημα τιμωρίας του λάθους, αλλά όχι του ανεύθυνου 
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και του αδιάφορου, έχει οδηγήσει την μεγάλη μάζα σε πλήρη απαξίωση 
της γνώσης ώστε να αποφύγει και την ευθύνη φοβούμενη το λάθος και 
κατ’ επέκταση την τιμωρία. Μόνο που έτσι οδηγείται στην 
κοπαδοποίηση και την σκλαβοποίηση.

Η γνώση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας:
    Ο Θαλής βρήκε τη θεωρία για τις παράλληλες ευθείες. Ο Αρχιμήδης 
ασχολήθηκε με τον κύκλο. Ο Πυθαγόρας με το ορθογώνιο τρίγωνο. Ο 
Ευκλείδης έβαλε τις αρχές της Γεωμετρίας. Χιλιάδες μαθηματικοί, σε 
διάρκεια πολλών εκατοντάδων χρόνων, έστηναν και ξέστηναν τον 
Χώρο. 
Ύστερα ήρθε ο Λομπατσέφσκι και έδειξε το κάτι διαφορετικό. Μετά ο 
Ρίεμαν και υπέδειξε ότι άλλο ο Γήινος Χώρος κι άλλο ο Γαλλαξιακός. 
Μετά ήρθαν άλλοι και μίλησαν για αναδίπλωση του Χωροχρόνου και 
για έντεκα διαστάσεις. Κι αυτά, σ' ένα μόνο τομέα της γνώσης. Και 
χωρίς να έχουμε φθάσει στο “Εύρηκα!”. Φανταστείτε τι γίνεται σε κάθε 
τομέα και σ' όλους μαζί!
    Όταν το μυαλό σου είναι απασχολημένο με το πώς θα λειτουργήσεις 
ένα πυρηνικό αντιδραστήρα, είναι αδύνατο να πρέπει να θυμηθείς ότι 
έχεις βάλει μπριζόλες στο φούρνο, ότι πρέπει να πάρεις τα παιδιά από 
το σχολείο στις δύο, ότι ο παππούς έχει να πάρει χάπι στις δύο και μισή,
ότι το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο στο συνεργείο μετά τις δυόμιση και 
πολλά άλλα. Κάποιοι φροντίζουν κάποιες εκφάνσεις της ζωής μας, 
άκρως απαραίτητες, και κάποιοι άλλοι την γνώση. Όταν οι μεν 
υποτιμήσουν την προσπάθεια των δε κι αντίστροφα, τότε η εξουσία 
τρίβει τα χέρια της...  

Η γνώση είναι πανανθρώπινη:
    Από το πρώτο άναμμα της φωτιάς, έως σήμερα, κάθε άνθρωπος 
προσθέτει ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα γνώση. Κάποιοι ίσως για να 
στήσουν Πύργους της Βαβέλ. Οι πολλοί όμως για να κάνουν τον 
πλανήτη Γη πιο ανθρώπινο, για να αφήσουν στις επερχόμενες γενιές μια
κληρονομιά, δηλωτική του τι σημαίνει Άνθρωπος. Μια κληρονομιά 
πνευματική και άφθαρτη.
Ποιος δικαιούται να υφαρπάξει την κληρονομιά αυτή; 
Ποιος μπορεί να την αποποιηθεί και χάριν τίνος τιμήματος;
Η τάση προς εμπορευματοποίηση των πάντων, ας μην αυταπατόμαστε, 

199



τελικό σκοπό έχει την εμπορευματοποίηση της γνώσης. Την 
περιχαράκωση της, ώστε να μην πάψει ποτέ να αποτελεί το μαγικό 
ραβδί της εξουσίας.
Στην τάση αυτή έχουν υποχρέωση να αντιδράσουν όλοι. Αλλά 
προπάντων οι κάτοχοι και οι χειριστές της γνώσης.
    Η γνώση είναι το κάτι τι, που το μοιράζεις σε πολλούς χωρίς να 
χρειαστεί να μειώσεις τα μερίδια.  Ίσα ίσα, όσο πιο πολύ την μοιράζεις 
τόσο η ποιότητα αλλά και η ποσότητα της κληρονομιάς της γνώσης στις
μελλοντικές γενιές θα μεγαλώνει. Προβλήματα όπως αυτό του 
υπερπληθυσμού, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και άλλα, θα είχαν 
αντιμετωπισθεί χωρίς “παρεμβάσεις” αν η γνώση είχε απλωθεί ισόποσα 
σε όλους τους λαούς σε όλα τα έθνη. 
Πόσες μορφωμένες γυναίκες γεννούν δέκα και παραπάνω παιδιά; 
Η βιολογική ρύπανση δεν αποτελεί πρόβλημα για την φύση. Σε 
σύντομο χρονικό διάστημα την απορροφά. Η μη βιολογική είναι 
πρόβλημα. Ποιος την προκαλεί; Ποιος είναι αυτός που κρύβει την 
ευθύνη του και ταυτόχρονα προσπαθεί να την απεμπολήσει με χίλια δυο
τεχνάσματα στους πολλούς; Ποιος άλλος από την εξουσία;
 
Λόγος, Γνώση, Παιδεία, Δημοκρατία:
  Σε άλλο σημείο, έχει περιγραφεί επαρκώς, τι είναι Λόγος. 
Η Γνώση χωρίς τον Λόγο θα είναι πάντοτε ατελής, υποχείριο της 
εξουσίας. Το παιδί που δώσαμε ή μας άρπαξαν, για να το κάνουν 
Γενίτσαρο. 
Η Παιδεία χωρίς τον Λόγο και την Γνώση, εργαλείο εκπαίδευσης 
σκλάβων, ικανών να εξυπηρετούν τις ποικίλες ανάγκες των ταγών της 
εξουσίας. Το σχολείο σ' αυτήν την κατάσταση θα ποικίλει από γκαράζ 
στάθμευσης παιδιών έως στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπως το Άουσβιτς
και το Νταχάου. Τουλάχιστον για το πνεύμα των μικρών μαθητών. 
Η Δημοκρατία φυσικά χωρίς τον Λόγο, την Γνώση και την δημοκρατική
Παιδεία θα πεθάνει. Μήπως ήδη έχει πεθάνει;
Αλλά κι ο Λόγος χωρίς την Δημοκρατία θα είναι “σκλάβος Λόγος”!
 
Η καθημερινή γνώση του κάθε ανθρώπου:
Αν γινόταν μια δημοσκόπηση, με πληθυσμιακή ομάδα, τους από 65 ως 
75 ετών και μοναδική ερώτηση: “Τι κατάλαβες που έζησες τόσα 
χρόνια;” τι απαντήσεις νομίζετε ότι θα παίρνατε;
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Οι τυποποιημένοι εγκέφαλοι στο μεγαλύτερο μέρος τους, πιθανότατα, 
θα σας απαντούσαν με τυποποιημένες απαντήσεις όπως: “Έ! Καλά 
ήτανε!” ή “Δε βαριέσαι...” ή όπως ένα μεγάλο μέρος των μεγάλων σε 
ηλικία ανθρώπων αναπολεί τα παιδικά του χρόνια, τα χρόνια της 
ανεμελιάς. Γιατί μετά το υποσυνείδητο έσβησε την μνήμη χάριν 
αυτοσυντήρησης...
Αλλά πού πάει η γνώση σου άνθρωπε; Γιατί δεν την αφήνεις 
παρακαταθήκη στα παιδιά σου;

-Δεν ακούνε οι νέοι!.. θα πάρεις για απάντηση.
Και είναι σωστό σε μεγάλο βαθμό, αφού “οι φράχτες” που έχει σηκώσει
η εξουσία ανάμεσα μας είναι ανυπέρβλητοι.
Από τη στιγμή που δεν καλλιεργήθηκε εγκαίρως και με επιμέλεια ο 
Λόγος στις μεταξύ των οικείων σχέσεις, επήλθε η τυποποιημένη 
ανακύκλωση υλικών και ενέργειας με την απαραίτητη απόδοση 
υπεραξίας στα “αφεντικά”.  
Αν οι παραπάνω εβδομηντάρηδες είχαν το σθένος και την ειλικρίνεια, 
θα απαντούσαν: “Τάισα με τα χρόνια μου και τους κόπους μου την 
εξουσία και αφήνω τα παιδιά μου να με αντικαταστήσουν!”.

Άγνοια και άρνηση γνώσης:
    Κανείς δεν γεννιέται με το απαιτούμενο ποσό γνώσης, ούτε ως προς 
το τι είναι άνθρωπος, ούτε ως προς το τι είναι η ανθρώπινη κοινωνία. 
Αν επιλέξετε να μεταδώσετε, ένα μικρό ποσό γνώσης σε μια ομάδα 
νέων ανθρώπων και ένα αρκετά μεγαλύτερο σε μια άλλη, αυτόματα 
έχετε ορίσει την ομάδα των αφεντών και την ομάδα των σκλάβων. 
Έχετε εδραιώσει δηλαδή την κοινωνία της εξουσίας.
Να γιατί η παροχή βοήθειας προς την οικογένεια που μεγαλώνει παιδιά 
είναι άκρως σημαντική.
Να γιατί το σχολείο μέχρι την μετεφηβική ηλικία, πρέπει να είναι ενός 
τύπου, με την μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία στην παρουσίαση θεμάτων, 
αποστασιοποιημένο από κάθε έννοια επαγγελματικής ένταξης, ίδιο για 
όλους με ευθύνη της πολιτείας, η οποία και δεν μπορεί παρά να είναι η 
πρώτη υπόλογη των όποιων παρεκκλίσεων.
    Κανείς δεν μπορεί να είναι παντογνώστης. Άρα, κάθε άνθρωπος θα 
είναι και πομπός της γνώσης που κατέχει και δέκτης γνώσεων που δεν 
κατέχει. Εδώ είναι που η κοινωνική οργάνωση γίνεται πολυτιμότερη 
από τη γνώση. Εδώ είναι που η Δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας 
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γίνεται ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος που λέγεται Ανθρώπινη 
Κοινωνία. Και εδώ είναι που η εξουσία θα κάνει ότι μπορεί για να μην 
γίνει πραγματικότητα!
    Το να μην γνωρίζει κανείς κάτι, είναι φυσικό. Η αρωγή της 
κοινωνικής ομάδας θα καλύψει την αδυναμία ή το κενό.
    Το να μην γνωρίζει κανείς κάτι, επειδή δεν του επιτρέπουν κάποιοι 
άλλοι να το μάθει, είναι άσκηση εξουσίας.
    Το να αδυνατεί κάποιος να γνωρίσει κάποια εξειδικευμένη γνώση, 
επίσης είναι φυσικό. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες! 
Στην παιδεία εναπόκειται να ενεργοποιήσει τα άτομα προς μια 
κατεύθυνση ή προς μια άλλη. Το υπάρχον χρηματοοικονομικό σύστημα,
είναι φράχτης απροσπέλαστος της σωστής λειτουργίας της παιδείας. Η 
πολυδιαφημιζόμενη ιδιωτικοποίηση, έχει στόχο να ισχυροποιήσει τον 
φράχτη αυτό.
    Το δεν θέλω να γνωρίζω, είναι κατάσταση ψυχολογικής ασθένειας. Η 
εθελούσια μη γνώση, είναι αποποίηση της ιδιότητας του ανθρώπου. 
Γίνεται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και σε άλλες ψυχικές νόσους που 
χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Βέβαια γίνεται και σε κάποιες περιπτώσεις
υποκριτικά, αφού αποσκοπεί στην ανάληψη από άλλους βαρών και 
ευθυνών.
    Στην Ελλάδα, από την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρατηρήθηκαν όλα τα παραπάνω.
Η εξουσία έπαιξε με την πληροφορία και με την γνώση, ώστε να 
διχάσει τον λαό, να αδρανοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του, ώστε να
του φορέσει τον ζουρλομανδύα του ευρώ, του χρέους, των μνημονίων, 
της καταστροφής του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών 
σχέσεων, με τελικό στόχο απ' ότι φαίνεται τον διαμελισμό της χώρας. 
Είθε να μην της βγει!...

Συμπεράσματα:
Η γνώση, είναι το απόσταγμα της σκέψης, του λόγου, της
συμπεριφοράς, ακόμη και της πιο ασήμαντης πράξης των

ανθρώπων που έζησαν και ζουν πάνω σ’ αυτόν το πλανήτη.
Όπως η Γη δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία, έτσι και η γνώση δεν

μπορεί και δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησία.
Όπως κανένα δέντρο δεν απλώνει τα γεμάτα καρπούς κλωνάρια του
ώστε να μπουκώσει με αυτούς, όλους όσους θα είχαν κάθε λόγο να
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τους γευτούν και να ωφεληθούν από αυτούς, έτσι και ο κοινωνικός
κορμός οφείλει να καλλιεργεί και να διαφυλάσσει την γνώση, έως

ότου βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος που θα τη χρησιμοποιήσει, θα
την επεκτείνει, θα την ανατρέψει, αλλά δεν θα περάσει ποτέ από το

μυαλό του 
να την καταστήσει ιδιοκτησία, εμπόρευμα, μέσο καταπίεσης και

καταστροφής.
Εδώ βρίσκεται και η ουσία του Χριστιανισμού. 

Όχι του Χριστιανισμού του σήμερα.
Του Χριστιανισμού του Λόγου του Χριστού.

Η γνώση χωρισμένη από την αγάπη και την αλήθεια, μόνο δυστυχία
και καταστροφή μπορεί να γεννήσει.

Η κοινωνία του σήμερα, οφείλει να παντρέψει την γνώση με την
αγάπη.

Μ’ ένα γάμο που θα βασίζεται στην συνείδηση ενός εκάστου
ανθρώπου.

Που κάθε μια από τις συνειδήσεις αυτές θα ορκίζεται ανά πάσα
στιγμή, παντοτινή πίστη της γνώσης που μεταφέρει, στην ανάγκη

να γεννιέται η γνώση από την αγάπη, να διαπαιδαγωγείται απ’
αυτήν και να φθάνει ως τα βαθειά γεράματα, μέσα στην αγκαλιά

της. 
Που κάθε μια από τις συνειδήσεις αυτές, θα έχει συνείδηση, ότι αν η
γνώση απιστήσει ποτέ στην αγάπη, τότε η συμφορά και ο όλεθρος

είναι το φυσικό επακόλουθο.  
Που κάθε μια από τις συνειδήσεις αυτές, θα έχει συνείδηση του ότι

η αγάπη δεν μπορεί να μείνει μακριά απ’ τη γνώση, γιατί τότε, όπως
το φυτό που μένει χωρίς νερό και θρεπτικά συστατικά, θα μαραθεί

και θα πεθάνει.

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός έδιωξε τους 
πρωτόπλαστους από τον Παράδεισο, γιατί έφαγαν τον καρπό από το 
δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. 
Το καλό και το κακό! 
Πώς ο ανώριμος άνθρωπος διακρίνει το καλό από το κακό;
Στην πραγματικότητα δεν υφίστανται σαν έννοιες!
Το σχετικά καλό και σχετικά κακό είναι καρπός της ανθρώπινης 
προσπάθειας και έχει σχέση με την επιτυχία της ή την αποτυχία της. 
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Την επιδοκιμασία από τους τρίτους ή την αποδοκιμασία. Την 
επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία από την ίδια μας την συνείδηση.
Το καλό και το κακό όταν μένει στο επίπεδο αυτό εκφράζει παιδική 
σκέψη που μένει στο επίπεδο της αθωότητας χωρίς να αναλαμβάνει 
ευθύνη. Δεν είναι ανησυχητικό σαν φαινόμενο, αφού η ευθύνη βαρύνει 
τους ενήλικες. 
Όταν όμως το καλό και το κακό χωρίζουν την ανθρώπινη σκέψη, τις 
ανθρώπινες σχέσεις, τις ανθρώπινες ομάδες σε καλούς και κακούς, τότε 
υπάρχει πρόβλημα! 
Όταν ο άνθρωπος εφευρίσκει και ονομάζει βασιλιά του κακού τον 
Διάβολο, τον τοποθετεί ανάμεσα στον Θεό και τον ίδιο και του 
φορτώνει όσα θα έπρεπε να έχει φορτωμένα στην συνείδησή του, τότε 
αποδεικνύει ότι η υποκρισία του ξεπερνά κάθε όριο! 
Όταν ονομάζει τους μισούς ανθρώπους τρομοκράτες και τους στρέφει 
ενάντια στους άλλους μισούς τότε υπάρχει πρόβλημα! Το κάνει για να 
πουλάει όπλα και στους μεν και στους δε!
Υπάρχει ένα γνωστό ρητό που κυκλοφορεί στην Wall Street που λέει ότι
η καλύτερη στιγμή ν' αγοράσεις [σσ. από τις «αγορές»], είναι όταν 
«τρέχει το αίμα στους δρόμους». Το ρητό λέγεται ότι το 
πρωτοεξέφρασε ένας γνωστός στον χρηματοπιστωτικό χώρο, ονόματι 
Bernard Baruch αλλά και στον πιο γνωστό John D. Rockefeller, Sr. 
Παρ όλα αυτά, οι περισσότεροι το αποδίδουν στον πασίγνωστο βαρώνο 
Rothschild.
Όταν βρίσκει χίλια δυο μεμπτά στην ερωτική συνεύρεση, τότε το κάνει 
για στήσει πορνοβιομηχανίες! 
Όταν κηρύττει πόλεμο κατά του οινοπνεύματος, του καπνού, των 
ναρκωτικών, το κάνει για να βγάλει μέσω παράνομου εμπορίου 
πολλαπλάσια κέρδη, απεμπολώντας την κοινωνική ευθύνη! 
Όταν απομακρύνει τον άνθρωπο απ’ ότι τον προόρισε η φύση, 
αλυσοδένοντας τον στην μέγγενη της εργασίας ή της ανεργίας εναλλάξ, 
να κυνηγά συνεχώς το ίδιο πράγμα, το χρήμα, τότε έχει μετατρέψει 
μέγα μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού σε σκλάβους που τους ελέγχει 
με μία και την ίδια αλυσίδα, το χρήμα.

►    Η φαντασία 
Ο άνθρωπος για να μάθει, μιμείται αρχικά την φύση. 
Έχει όμως μέσα του την σπίθα που ανάβει το πρωτότυπο. 
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Όπως όμως η φωτιά για ν’ ανάψει, χρειάζεται εκτός από την σπίθα και 
την κατάλληλη θερμοκρασία και εύφλεκτο υπόβαθρο, έτσι και η σπίθα 
της πρωτοτυπίας θ’ ανάψει εκεί όπου υπάρχει η κατάλληλη σε 
ποσότητα και ποιότητα συσσωρευμένη γνώση, πίστη στην ανθρώπινη 
δυνατότητα και το κατάλληλο μυαλό που θα την περιέχει.
    Έτσι γεννιέται η ιδέα. 
Είναι κάτι που το έχουν διατυπώσει όλες οι μεγάλες μορφές της 
ιστορίας, της τέχνης της επιστήμης. Είναι κάτι που έχει εμπεδώσει πολύ
καλά η εξουσία μελετώντας αιώνες τώρα το εργαλείο που της παρέχει 
τα πάντα. 
Τον άνθρωπο. 
Έτσι απλώνει τα δίχτυα της και περιμένει. Όταν εμφανιστεί η φρέσκια 
ιδέα, οικειοποιείται τον δημιουργό της, την δυνατότητα του να την 
κάνει πράξη, και την δυνατότητα να την εφαρμόζει όπου αυτή θέλει και
όχι όπου ενδεχομένως να υποδεικνύει ο δημιουργός, αδιαφορώντας για 
τυχόν αντιρρήσεις του. Μάλιστα με σύγχρονους «νόμους» και 
«συμβόλαια» καθιστά κάθε αντίθετη με την δική της άποψη ανενεργή. 
Συνήθως χρησιμοποιεί το επιχείρημα «άλλο η πραγματικότητα, άλλο το
επιθυμητό». Πρόκειται όμως για νόθα λογική των (Β-Υ-Α) που θέλουν 
να προσαρμόσουν στα μέτρα τους τις μεγάλες ιδέες, και να καταδείξουν
σαν ανεφάρμοστο, ότι δεν συμφέρει τον συνασπισμό τους.(Φροντίζουν 
γι’ αυτό οι σαλτιμπάγκοι της, οι πολιτικοί: "πολιτική είναι η τέχνη του 
εφικτού;;; και εφικτό τι είναι;;;"). Προσέξτε πώς με μύδρους υπέρ της 
ανόρθωσης των οικονομικών των κρατών, καταχρέωσαν πολλαπλάσια 
όλες τις οικονομίες στην Διεθνή Τράπεζα, ώστε να μην είναι δυνατόν να
ξεφύγει τίποτε από την μέγγενη του χρέους! Πολύ περισσότερο, που 
αφού πάρει ότι θέλει, μετατρέπει τα ταλέντα που κατάφερε να θέσει 
στην υπηρεσία της, σε σαλτιμπάγκους διαφήμισης του τρόπου ζωής που
χρειάζεται πακτωλούς χρημάτων, ώστε η επιθυμία μίμησης των 
ταλέντων του αθλητισμού, της τέχνης, της επιστήμης, που θα γεννηθεί 
σε πολλούς, να έχει σαν πρότυπο, ένα τρόπο ζωής που για τους πολλούς
είναι απλησίαστος. Έτσι η δίψα, των νέων κυρίως, αλλά όχι μόνον, για 
μαθητεία τους σε κάποιον από όλους τους τομείς της τέχνης ή της 
τεχνολογίας ή της επιστήμης, να γίνεται εμπόριο και εκμετάλλευση. 
Έτσι η δίψα των περισσότερων νέων στρέφεται στην απόκτηση του 
«ενός και μοναδικού αγαθού» δηλαδή του χρήματος, με φυσικό 
αποτέλεσμα να γίνονται σκλάβοι της. 
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    Η ιδέα της θρησκείας, σαν μια πρώιμη προσπάθεια πίστης στο 
πνεύμα, παροχής γνώσεων και τρόπου ζωής, είναι μια  επιτυχημένη 
ιδέα. Κοιτάξτε πόση διείσδυση στην ανθρώπινη κοινωνία έχει. Ο 
εγκλωβισμός της από την εξουσία, την μετάλλαξε σε εργαλείο 
διαιρέσεων, εκφοβισμού, εργαλείο απονέκρωσης της λογικής και της 
συνείδησης, ταφόπλακα στην αναζήτηση της γνώσης. 
    Η ιδέα της δημοκρατίας, σαν μέσο ομαδοποίησης των ανθρώπων, με 
στόχο την από κοινού πορεία χωρίς καταναγκασμούς και απάτη, είναι 
μια ιδέα που διατηρεί τη φρεσκάδα της χιλιάδες χρόνια τώρα. Κοιτάξτε 
με πόση λύσσα την πολεμά, επίσης για χιλιάδες χρόνια η εξουσία. 
    Η ιδέα του θεάτρου, σαν μέσο παιδείας ενηλίκων, ώστε να 
παρακινηθούν συναισθηματικά, να στοχαστούν πάνω σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και προβλήματα, να συνειδητοποιήσουν πράγματα και 
καταστάσεις που ενδεχομένως πέρασαν απαρατήρητα, παρά την 
σημασία τους, είναι μια εξαιρετική ιδέα. Κοιτάξτε πώς η εξουσία με 
μέσα, την αποστέρηση ελεύθερου χρόνου, την αποστέρηση οικονομικής
δυνατότητας, τον εκχυδαϊσμό του προσφερόμενου θεάματος, την 
παράλλαξη της μέσα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την 
μετέβαλλε σε ισχυρότατο όπλο του οπλοστασίου της ενάντια στην 
ανθρώπινη συνείδηση.
    Η ιδέα της πανανθρώπινης επικοινωνίας, είναι μια ιδέα που έχει πολύ
βαθιές ρίζες πίσω στο χρόνο. Κατασκευή δρόμων, ζωγραφιές σε 
σπήλαια, έως βιβλίο, ιντερνέτ, αεροπλάνα και πολλά πάρα πολλά άλλα 
μέσα που μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους “κοντά”. Και από κοντά 
η εξουσία με, διόδια, ακριβούς λογαριασμούς τηλεφώνων, τελών 
ιντερνέτ, απαγορευτικό κόστος αγοράς μέσου μετακίνησης, φόρους και 
εξαιρετικά πολλά ακόμη φράγματα στην ανθρώπινη επικοινωνία.
Η αλήθεια είναι, ότι πλέον έχει ωριμάσει η ιδέα μιας παγκόσμιας 
γλώσσας επικοινωνίας. Το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, είναι το 
ζητούμενο!... 
Θεωρώντας βέβαιη, την σφοδρή αντίδραση της εξουσίας σε κάθε τέτοια
προσπάθεια.

Εδώ αξίζει τον κόπο να στοχαστεί κανείς! Αν η προσπάθεια 
παγκοσμιοποίησης ήταν ειλικρινής, δεν θα ξεκινούσε από την 
καθιέρωση μιας παγκόσμιας γλώσσας; Κάθε άνθρωπος θα ήξερε δύο 
γλώσσες. Την “μητρική” του και την παγκόσμια! Στην μητρική του 
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γλώσσα θα καθρεφτιζόταν όλα τα στοιχεία που αποτελούν την 
πολιτισμική του μήτρα. Αλλά με την παγκόσμια θα μπορούσε να 
συνεννοηθεί με κάθε άλλον άνθρωπο επί Γης και να μεταφέρει τον 
πολιτισμό του παντού, πράγμα που τώρα καθίσταται αδύνατο, από ένα 
χείμαρρο αγγλοαμερικάνικου πολιτισμικού μορφώματος που έχει 
κατακλύσει κάθε δημόσιο χώρο έκφρασης. 
Το θέμα είναι ότι η εξουσία αντιδρά στην ιδέα αυτή γιατί δεν την 
συμφέρει! Αλλά αντιδρούν κι ένας συρφετός ανοήτων, που θεωρούν ότι
θίγονται τα επαγγελματικά τους συμφέροντα! Έτσι γίνονται 
νεροκουβαλητές της εξουσίας που προωθεί το μέσον της! Κοινό 
παγκόσμιο νόμισμα! Κοινό νομισματικό σύστημα! Παγκόσμια 
Τράπεζα! Παγκόσμιος οργανισμός Εμπορίου! Παγκόσμιο Χρέος! Και 
όλα τα συναφή!

    Η ιδέα της εξόδου του ανθρώπου από τον Γήινο χώρο είναι 
πεπρωμένο και διέξοδος. Αντί να γίνει με όρους καταναγκασμού, 
παρόμοιους με αυτούς που έγιναν η ανακάλυψη, εξερεύνηση και 
εποικισμός της Αμερικής, της Αυστραλίας ή της Αφρικής, ας γίνει με 
συνείδηση μιας εξαιρετικής έμπνευσης από το σύνολο των γήινων που 
αδελφωμένοι και αλληλέγγυοι, θα πάνε να συναντήσουν το πεπρωμένο 
τους και να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης στον Γαλαξία. Εν πάσει 
περιπτώσει οι πατεράδες και οι μανάδες των ιδεών, ας αγαπήσουν λίγο 
περισσότερο τα παιδιά τους και ας μην τα αφήνουν τόσο άσπλαχνα στα 
χέρια άσχετων, μ' αντάλλαγμα χρήμα ή κάποια "καρέκλα".  

    Έτσι γεννιέται και το όνειρο. 
Οι άνθρωποι συνυπάρχουμε σε πολλά όνειρα ταυτόχρονα: το όνειρο 
των γονιών για τα παιδιά τους, το όνειρο της τοπικής κοινωνίας, το 
όνειρο της μεγάλης κοινωνίας και φυσικά το όνειρο που διαμορφώνει 
το εγώ. Όσο τα όνειρα αυτά βρίσκουν κοινό τόπο έκφρασης όλα είναι 
ομαλά και ειρηνικά . Όταν ένα όνειρο πάψει να έχει κοινό τόπο μ’ ένα 
άλλο, τότε υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι. Π.χ. η οικογένεια που 
ονειρεύτηκε την κόρη της οδοντίατρο και πάσχισε να πραγματώσει 
αυτό το όνειρο, αλλά η κόρη φτιάχνοντας το δικό της όνειρο να γίνει 
ηθοποιός, έρχεται σε σύγκρουση με την οικογένεια.
Το όνειρο που προσφέρει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας στους 
νέους με την πλούσια πολυπράγμονα και ανερμάτιστη ζωή, τους 
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καθιστά ποντίκια έτοιμα να πιαστούν στη φάκα. 
Ονειρέψου πως είσαι η μάνα Γη. 
Πάνω σου, κάποια παιδιά που εσύ τα γέννησες, αρπάζουν ότι έχουν τα 
υπόλοιπα που κι αυτά εσύ τα γέννησες, αλλά κι αυτό ακόμη δεν τους 
φτάνει. Πρέπει ν’ αποδειχθεί «τοις πάσι» ότι καλώς τα άρπαξαν. Πρέπει
τα αδικημένα, να φωνάξουν όλα μαζί «ευχαριστώ!». 
Εσύ όμως ξέρεις, σαν μάνα που είσαι, ότι ακόμη και τότε, ότι ποτέ, δεν 
πρόκειται να νιώσουν ευχαριστημένα. Είναι η δική σου ματιά που τους 
βαραίνει. Ίσως αν έπαυες να υπάρχεις….

Η ευρύτερη περιοχή που μπορούν να συνυπάρχουν όλα τα όνειρα
(ακόμη και αυτό της εξουσίας, σαν κακός εφιάλτης) είναι ο χώρος

του Λόγου.

Καταμερισμός της γνώσης είναι το μοίρασμα της γνώσης σε πολλούς 
τομείς ώστε ο καθένας να εξειδικεύει και να τελειοποιεί το αντικείμενό 
του το δυνατόν περισσότερο.
Σε μια κοινωνία Λόγου, είναι ότι φυσικότερο αφού δεν υπάρχουν 
στεγανά, μυστικά, υποκρισία. Άλλωστε η ανθρώπινη γνώση μπορεί 
θεωρητικά και πρακτικά να αποχτήσει τέτοιο μέγεθος, που δεν είναι 
δυνατόν να είναι φορέας της, μικρό μέρος μόνον της ανθρωπότητας.
Δυστυχώς ζούμε σε κοινωνία εξουσίας!
Τι σημαίνει αυτό;
Έρχεται κάποιος και λέει στον σιδερά: «Φτιάξε μου κάγκελα και θα 
πληρωθείς καλά». Λέει στον χτίστη: «Φτιάξε μου τοίχο και θα 
πληρωθείς καλά». Λέει στον στρατιώτη: «Φύλαξε τον χτίστη και τον 
σιδερά να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι, και θα πληρωθείς 
καλά». Λέει στον γεωργό και το κτηνοτρόφο: «Ταΐστε τους χτίστες τους
σιδεράδες και τους στρατιώτες όσο δουλεύουν και θα πληρωθείτε 
καλά». Αγνοί άνθρωποι οι σιδεράδες, οι χτίστες, οι αγρότες, οι 
κτηνοτρόφοι, πίστεψαν στα λόγια του κάποιου, κι έκαναν καλά την 
δουλειά τους. 
Χρόνια πολλά. 
Όταν ρωτούσαν: «Μα τι φτιάχνουμε;» η απάντηση ήταν μία: «Σσσ’ το 
αφεντικό ξέρει!». Ρώτησαν τότε τον παπά: «Σσς! κάντε ότι λέει το 
αφεντικό κι ο Θεός είναι μεγάλος!». 
Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είδαν και θαύμασαν. Όλα αυτά τα 
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χρόνια έφτιαχναν μια φυλακή! Μόνο που οι ίδιοι ήταν μέσα στην 
φυλακή! Οι στρατιώτες, τους φρουρούσαν ώστε να μην φύγουν, ώστε 
να μην μπορούν να αποφύγουν να κάνουν ό,τι ο κάποιος διέταζε! 
Ποιος ήταν ο κάποιος; 
Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει! Σας  λέει τίποτε η λέξη δάνειο; η 
λέξη χρέος; η λέξη τράπεζα; η λέξη δικαστήριο; η λέξη 
πλειστηριασμός; η λέξη εξουσία;

209



              08. Κοινωνικές δυνάμεις.

    Οι δυνάμεις που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και μ’ αυτές καταφέρνει 
να δαμάσει το περιβάλλον, και να επεκταθεί στον χώρο και τον χρόνο, 
αλλά συγχρόνως τις χρησιμοποιεί τόσο υπέρ, όσο και εναντίον των 
συνανθρώπων του, είναι δύο: 

Η κοινωνική οργάνωση και η γνώση.
Κοινωνική οργάνωση έχουμε όταν με κάποιο μέσο δύο ή περισσότερα 
ανθρώπινα όντα προσπαθούν να πραγματώσουν κοινό έργο. 
Η γνώση παράγεται διαχρονικά από το σύνολο των ανθρώπων και είναι 
σημαντική στην πραγμάτωση κάθε έργου.
    Κανονικά οι δύο αυτές δυνάμεις, συνεργάζονται και ανατροφοδοτούν
η μία την άλλη. 
Σηματοδοτούν την υπόδειξη της φύσης, την προτροπή του Θεού αν 
θέλετε, για το ζήστε μαζί, προσπαθήστε μαζί, πονέστε, χαρείτε, 
αγαπηθείτε, απολαύσετε, κοιμηθείτε, ξυπνήστε, πάντα μαζί. 
Γίνονται αρωγός της ανθρώπινης προσπάθειας, οδηγός της, 
σηματοδοτούν αυτό που γενικώς ονομάζουμε «πρόοδο» και 
πραγματώνουν αυτό που σε πολλά λογοτεχνήματα αναφέρεται σαν 
αδελφοσύνη, «όλοι για ένα και ένας για όλους». Σε κάθε περίπτωση, 
επειδή οι δύο δυνάμεις αυτές είναι πανίσχυρες, η φύση προνόησε να 
μοιράζονται σε όλο τον πληθυσμό της Γης. Αυτός που θα καταφέρει να 
τις συγκεντρώσει, αφαιρώντας τες από τους πολλούς, αποχτά τεράστια 
δύναμη. Γίνεται παντοδύναμος. (Μήπως όμως επιλέγει τον πιο σίγουρο 
δρόμο για την μοναξιά;)
   
     Παράδειγμα οργάνωσης:
Στην κουζίνα χρησιμοποιούμε δεκάδες εργαλεία. Από πιρούνια και 
κουτάλια μέχρι ανοιχτήρια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και τα 
εξαρτήματά τους, πιάτα και δοχεία κάθε είδους, υλικά, βάση κάθε 
μαγειρέματος. Το να βρίσκονται όλα ριγμένα τυχαία, αναγκάζει κάθε 
φορά να ψάχνει κανείς στον σωρό να βρει το κατάλληλο. Η γνώση της 
καταλληλότητας κάθε ενός αντικειμένου είναι επίσης σημαντική.
Αν ταξινομηθούν κατά ομάδες και πραγματωθεί η γνωστική βάση της 
ύπαρξης καθ’ ενός αλλά και της χρήσης του, τότε το παραγόμενο έργο 
θα γίνεται σωστότερα, σε μικρότερο χρόνο, με την ελάχιστη δαπάνη 
ενέργειας.
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    Παράδειγμα οργάνωσης ανθρώπινης εργασίας:
Δέκα άνθρωποι αποφασίζουν να κατασκευάσουν μια αποθήκη. 
Συνεννοούνται και σε μια μέρα, (προηγήθηκε η συλλογή των 
απαιτούμενων υλικών) την κατασκευάζουν.
Αν την ίδια αποθήκη αποφάσιζε να την κατασκευάσει ένας άνθρωπος 
μόνος του, είναι αμφίβολο ότι θα την κατάφερνε σε δέκα μέρες. Είναι 
αμφίβολο, ότι ακόμη και αν το κατάφερνε, το αποτέλεσμα θα είχε την 
ίδια ποιότητα. Επειδή ένας άνθρωπος μόνος του, για δέκα μέρες είναι 
αδύνατο ν’ ασχολείται μόνο με την αποθήκη, αφού έχει να καλύψει και 
ανάγκες όπως τροφή, ανάπαυση και άλλες, χωρίς την κάλυψη των 
οποίων είναι αδύνατη η συνέχιση του έργου. (Προϋποτίθεται ότι 
υπάρχει στοιχειώδης ανθρώπινη βάση που τον στηρίζει). 
Στην προηγούμενη περίπτωση, των δέκα, είναι δυνατόν ένας από τους 
δέκα να έχει αναπτυγμένη σε μέγιστο βαθμό γνώση και ικανότητα 
χτισίματος, άλλος κουφωμάτων, άλλος σκεπής, δηλαδή εν’ ολίγοις 
στοιχειώδης καταμερισμός εργασίας. Στην περίπτωση του ενός, ακόμη 
και στην απίθανη περίπτωση που αυτός ο ένας καταφέρνει να κατέχει 
έστω σε πολύ καλό επίπεδο όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες, το να πρέπει συνεχώς να αφήνει την μια εργασία για να 
δημιουργήσει την υποδομή για μια άλλη τον κουράζει και πνευματικά 
και ψυχικά. 
Ακόμη και το να πρέπει να κατεβεί από την σκάλα για να πάρει το 
σφυρί, είναι ένας κόπος που θα αποφευχθεί στην περίπτωση των δέκα, 
αφού με το «Γιώργο, πέτα μου το σφυρί!» θ’ αποφευχθεί το 
ανεβοκατέβασμα.
Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ένας απ’ όλους, ο γεροντότερος ή ο σοφότερος
ή ο πιο έμπειρος θ’ αναλάμβανε το γενικό πρόσταγμα, συντονίζοντας τις
διάφορες εργασίες, αντιμετωπίζοντας τυχόν καθυστερήσεις, και έχοντας
κατά νου το συνολικό έργο, αφήνοντας έτσι την δημιουργικότητα των 
υπολοίπων στο επί μέρους, θα επιτυγχάναμε ίσως το βέλτιστο ποιοτικά 
αποτέλεσμα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, με σπατάλη της μικρότερης 
δυνατής ενέργειας.
Στον τομέα του κέρδους, η δυνατότητα συνεργασίας των δέκα (χωρίς 
ιεραρχικές επιβολές ή δεσμεύσεις) είναι από μόνη της ένα κέρδος 
ανεκτίμητο. Η εργασία τους πραγματώθηκε με παράλληλη 
συναισθηματική κάλυψη και των δέκα, αφού η παρακίνηση του ενός 
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προς τον άλλο ήταν σημαντικός παράγοντας προώθησης του έργου, η 
αλληλοκάλυψη στοιχείο εξάλειψης του στρες που συνεπάγεται η 
μοναχική εργασία και η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση του καθ’ ενός 
από τους δέκα ως προς το αποτέλεσμα, συγκρινόμενη με αυτήν του 
ενός, είναι μεγαλύτερη.

    Είναι προφανές ότι η εργασία των πολλών έχει μόνον 
πλεονεκτήματα. Έχει μόνον ένα μειονέκτημα! Χωρίς να είναι 
απαραίτητο, πολλές φορές εμφανίζεται σαν ανυπέρβλητο. Είναι η 
διχογνωμία και λίγο παραπέρα η διαφωνία και ο διχασμός. 
Αν κάποιος βάλει ανάμεσα τους, τον παράγοντα αξιολόγηση, με στόχο 
την ανάλογη αμοιβή και πει ότι: ο συντονιστής αξίζει περισσότερο από 
τον μπετατζή, κι κουφωματάς λιγότερο από τον σοβατζή και οι δέκα το 
αποδεχθούν, τότε έβαλαν ηθελημένα ή άθελα μεταξύ τους τον διχασμό, 
την εξουσία, σκότωσαν κάθε πλεονέκτημα που περιγράφηκε πιο πάνω, 
υπέρ αυτού που εισήγαγε ανάμεσα τους την ιεραρχία.
Βέβαια την οργάνωση την αντιλαμβάνονται και ομάδες που συνεργούν 
με παράλογους και ανήθικους στόχους. Όπως για παράδειγμα 
συμμορίες, στρατοί ετοιμοπόλεμοι, δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών, 
δίκτυα πορνείας, ακόμη οργανώσεις φανατικών οπαδών ομάδων 
ποδοσφαίρου, αλλά και ποικίλες άλλες.   

    Η ιδέα έχει πάντα γεννήτορα το άτομο. Αλλά για να γίνει γνώση, να 
εφαρμοστεί με επιτυχία, να διατηρηθεί, να διαδοθεί, να εμπλουτιστεί 
και στη συνέχεια να εφαρμοστεί για τους πολλούς, έχει ανάγκη της 
ομάδας.
Η γνώση είναι εργαλείο. Και σαν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σωστά ή λάθος. Κατά την χρήση της πολύ σημαντική είναι η πρόθεση. 
Πρόθεση να επιφέρει αλλαγές και ωφέλεια σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ή πρόθεση να εκμεταλλευτεί τους πολλούς προς όφελος 
των λίγων. Με σεβασμό στο περιβάλλον ή με αδιαφορία για τις 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σ’ αυτό. Άρα η χωρίς συναίσθημα, 
λογική και συνείδηση, χρήσης της, μπορεί να καταλήξει υπονομευτική 
και επιβλαβής.
Η υπέρτερη γνώση των αποικιοκρατών, σε όλη τη διάρκεια της 
αποικιοκρατίας αλλά και πολύ μετά, επέφερε πλείστα όσα δεινά σε 
όλους τους γηγενείς πληθυσμούς. Εκατομμύρια τα θύματα της 
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αποικιοκρατίας ανάμεσα στους αυτόχθονες. Η ιστορική μελέτη του 
σήμερα «ανακαλύπτει» γενοκτονίες. Αλλά βέβαια η τεχνολογική 
υπεροχή των αποικιοκρατών είναι που οδήγησε στις σφαγές αυτές. Η 
λάθος χρήση γνώσης. 
Λένε ότι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο τον τερμάτισε η βόμβα στη 
Χιροσίμα. Ιδού μια ακόμη απόδειξη του πώς, η γνώση μπορεί να γύρει 
την ζυγαριά προς τη μεριά αυτού που την κατέχει. 

Η κοινωνική οργάνωση και η γνώση δημιουργούν κοινωνική μνήμη.
Η κοινωνική μνήμη είναι ένα είδος περιβάλλοντος για την ανθρώπινη 
πνευματικότητα.
Επί παραδείγματι, τα ψάρια χρειάζονται ένα περιβάλλον υγρού 
στοιχείου. Τα πουλιά δεν μπορούν να ζήσουν στο περιβάλλον των 
ψαριών. Ούτε οι πίθηκοι στην Ανταρκτική. Ομοίως ο άνθρωπος με την 
τεράστια δυνατότητα προσαρμοστικότητας και την χρησιμοποίηση της 
γνώσης έχει καλύψει σε ανθρώπινη παρουσία όλον τον πλανήτη. Αλλά 
έχει κι αυτός όρια. Χρειάζεται οξυγόνο, καθαρό νερό, ποιοτική τροφή, 
μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας σε ανεκτά επίπεδα και πολλά 
άλλα.
Το πνευματικό περιβάλλον του ανθρώπου είναι αυθύπαρκτο; 
Αυτοσυντήρητο; 
Προφανώς όχι!

Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
ανθρώπινου πνευματικού περιβάλλοντος.

Η μία είναι αυτή της ιεραρχίας. Ότι κάποιοι από τους ανθρώπους έχουν 
«θεϊκά προσόντα», ενώ οι άλλοι είναι «αναλώσιμοι». Είναι το 
πνευματικό περιβάλλον που βασίζεται στην πυραμιδική 
διαστρωμάτωση του κοινωνικού ιστού. Πάνω το κεφάλαιο, μετά οι 
υπηρέτες του, μετά οι υπηρέτες των υπηρετών του κεφαλαίου, και κάτω
η ανθρωπομάζα.

Η άλλη είναι ότι οι άνθρωποι είναι κατ’ αρχήν ίσοι. Όλοι, χωρίς καμία 
εξαίρεση, έχουν δικαίωμα στη ζωή, στην ανθρώπινη μνήμη και γνώση, 
στην απόλαυση αγαθών και υπηρεσιών. Η πλήρης ανάπτυξη αυτού του 
πνευματικού περιβάλλοντος οδηγεί σε μια κοινωνία ισότητας – αγάπης 
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– αδελφοσύνης – αλληλεγγύης.

Κάθε μια από τις δύο αυτές τάσεις προσπαθεί να επεκτείνει το πεδίο 
δράσης της στην ανθρωποσυνείδηση, σε βάρος της άλλης. Είναι δηλαδή
σε αντιπαράθεση, σε ένα αρχέγονο πόλεμο, που αμείωτος σε ένταση 
φθάνει ως τις μέρες μας. 

Ας δούμε πώς γεννιούνται και αναπτύσσονται τα δύο περιβάλλοντα:
    Μια ομάδα με υπερβάλλοντα εγωισμό, αποφασίζει, ότι αυτή είναι η 
ομάδα εξουσίας.
Τα παιδιά της μεγαλώνουν δίνοντας διαταγές. Εξυπηρετούμενα από 
άλλους που έχουν εμπεδώσει την συνείδηση του υπηρέτη. Η διατήρηση 
των προνομίων γίνεται σκοπός ζωής για τα παιδιά αυτά και τα παιδιά 
των παιδιών τους.
    Η ομάδα που ανάλωσε τη ζωή της υπηρετώντας την ομάδα εξουσίας, 
εμπεδώνει στα παιδιά της τον τρόπο ζωής της. Εκεί πάνω οι αφέντες, 
εδώ κάτω εμείς. Έως ότου τα παιδιά αυτά συνειδητοποιήσουν το λάθος,
έχουν ήδη συνηθίσει να υπηρετούν, να σκέπτονται άλλοι για 
λογαριασμό τους, να υποτιμούν τη γνώση, χάριν της αποκλειστικότητας
που διεκδικούν τα αφεντικά στη γνώση και μιας υποσυνείδητης 
επιταγής ότι η γνώση θα τους φέρει σε αντιπαράθεση με τα αφεντικά. Η
οργάνωση των ομάδων γίνεται αποκλειστικά κατ’ επιταγή των 
αφεντικών. Οποιαδήποτε σκέψη για διαφορετική οργάνωση θα τους 
φέρει σε αντιπαράθεση με την ομάδα εξουσίας.   
    Η ανατροπή της παραπάνω ανθρωποσυνείδησης θα γίνει σχεδόν 
αποκλειστικά λόγω της απληστίας και της μοχθηρίας της ομάδας 
εξουσίας. Αφού η βία είναι αποκλειστικό προνόμιο της ομάδας αυτής. 
Αφού η αδιαφορία είναι το βασικό γνώρισμα της ομάδας εξουσίας για 
την ομάδα των πολλών, αλλά δυστυχώς και των μελών της ομάδας των 
πολλών μεταξύ τους.

    Μια τρίτη ομάδα κατορθώνει «να βάλει στο χέρι» την γνώση και την 
ροή πληροφορίας. Παραπληροφορώντας και την ομάδα εξουσίας και 
την μεγάλη ομάδα, γίνεται ρυθμιστής των μεταξύ τους σχέσεων. Τώρα 
η εξουσία μετατοπίζεται προς την πλευρά της ομάδας που υποκρίνεται. 
Που εξαπατά και τους δύο άλλους, και καμώνεται ότι σέβεται την 
φανερή εξουσία, και καμώνεται ότι στέργει την βάση. Τέτοιες ομάδες 
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υπάρχουν σήμερα, στην εκκλησία, στο τραπεζικό σύστημα, στο 
κομματικό συνδικαλισμό και αλλού. Οι ομάδες αυτές ποτέ δεν θα 
οδηγήσουν σε ανατροπή, αφού η αντιπαράθεση της κορυφής με τη 
βάση κάνει τις ίδιες ισχυρότερες.

    Μια τέταρτη ομάδα συνειδητοποιεί το ψέμα, ότι η άρχουσα τάξη έχει
φύσει προνόμια. Συνειδητοποιεί και το παιχνίδι υποκρισίας της τρίτης 
ομάδας. Αντιλαμβάνεται ότι για να ανατρέψει το πνευματικό 
περιβάλλον που έχει επιβληθεί πρέπει να αφυπνίσει τη βάση. Έργο 
δύσκολο από πολλές απόψεις. Αφού αντιλαμβάνεται ότι: 
Δεν είναι δυνατόν να το κάνει με τη βία. Και, για το ότι υστερεί στον 
τομέα της βίας σε σχέση με την αρχηγική ομάδα, και, για το ότι η 
επικράτηση με την χρησιμοποίηση της βίας θα την έβαζε στη 
συνείδηση της βάσης στο ίδιο βάθρο που στέκεται η άρχουσα ομάδα. 
Δεν είναι δυνατόν να το κάνει με απάτη και υποκρισία. Αφού πάλι η 
συνείδηση της κοιμισμένης βάσης θα την ταύτιζε με την τρίτη ομάδα. 
Το να αδιαφορήσει, απλά θα διαιωνίσει το πνευματικό υπόβαθρο που 
διασώζει την πυραμιδική διαστρωμάτωση της κοινωνικής δομής, όποια 
θέση κι αν διαλέξει η ίδια. 
Ο μόνος τρόπος που απομένει είναι να ξυπνήσει τις κοιμισμένες 
συνειδήσεις των πολλών, σε βάθος στοχασμού όσο και πλάτος 
πληθυσμού, με την επικοινωνία, με το λόγο. 
Οι αντιτιθέμενες ομάδες εξουσίας, θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον για 
να αποτρέψουν την αφύπνιση.
   Θα κολακέψουν τη βάση, ώστε κάθε ηλιθιότητα να φαντάζει με 
εξυπνάδα.
   Θα την κάνουν να σιωπά και απλά να κουνά καταφατικά το κεφάλι.
   Θα την κάνουν να εκφράζεται ακατάσχετα, χωρίς επίγνωση και θα 
βάλει πάμπολλους χειροκροτητές κάθε βλακείας, ώστε η ανοησία να 
γίνει τρόπος ζωής.
   Θα βάλουν την τηλεόραση να παίζει συνεχώς ταινίες σεξ και βίας με 
γρήγορη πλοκή ώστε το επιθυμητό να μην αφήνει περιθώρια 
περίσκεψης.
   Θα σκορπίσουν ψυχοτρόπες ουσίες σε όλους τους πληθυσμούς ώστε 
να μολυνθεί το ανθρώπινο, το φυσιολογικό. 
Όπως το περιγράφει ο Χάξλεϊ στο «Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος».
   Θα κάνει το χρήμα, μονάδα μέτρησης δυνατότητας ζωής. Κάτω από 
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ένα όριο, απλά πεθαίνεις.
   Θα εξοντώσει με μανία κάθε προσπάθεια που στρέφεται σε 
κατάργηση της δουλείας των ανθρώπων της βάσης. 
Όπως το περιγράφει ο Όργουελ στο «1984. Ο Μεγάλος Αδερφός».
   Θα νοθεύσει τη γνώση και την πληροφορία ώστε ποτέ να μην 
κατορθώσουν να γίνουν σπίθες αφύπνισης. 
Όπως το περιγράφει ο Μπράντμπερι στο «Φαρενάιτ 451».
   Και το δυσκολότερο δεν είναι ότι πρέπει να αφυπνιστούν οι σκλάβοι 
της βάσης. Το δυσκολότερο είναι να αφυπνιστούν και να 
συνειδητοποιήσουν και οι ομάδες εξουσίας ότι με τον τρόπο που 
ενεργούν, γίνονται και οι ίδιοι σκλάβοι των πρακτικών τους, ότι χάνουν 
ή αλλοιώνουν την συνείδηση τους χάριν μιας ανόητης βουλιμίας για 
επικράτηση.   

Εν ολίγοις αν η γνώση χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Λόγου, με 
συναίσθημα, λογική, συνείδηση, μπορεί να κάνει τη Γη παράδεισο. Αν 
χρησιμοποιείται σε περιβάλλον (Β-Υ-Α), μπορεί να κάνει τη Γη 
κόλαση.
    
   Τόσο η κοινωνική οργάνωση όσο και η παραγωγή γνώσης είναι 
αποτελέσματα έκφρασης της ανθρώπινης πνευματικότητας.
    Σε μια υγιή ανθρώπινη κοινωνία, που επικρατεί ο Λόγος, η κοινωνική
οργάνωση είναι το αυτονόητο. Η ανάγκη συναισθηματικής κάλυψης 
των ατόμων τα φέρνει σε επαφή. Η λογική της κάλυψης των αναγκών 
με την ελάχιστη καταβολή προσπάθειας (φυσικός νόμος) τους δίνει την 
δυνατότητα της συνεργασίας σε κάθε τομέα ενώ η γνώση είναι άπλετα 
στην διάθεση όλων και όλοι έχουν συνείδηση ότι μπορεί να γίνει 
επιβλαβής η αλόγιστη χρήση της, άρα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο 
θέμα αυτό. 
   Σε μια κοινωνία Λόγου, η κοινωνική οργάνωση έχει σαν βάση της την
οικογένεια (όχι αναγκαστικά την πυρηνική, μπαμπάς – μαμά – παιδιά, 
αλλά κάθε μορφή ομαδικής έκφρασης που τα μέλη της συνδέονται με 
δεσμούς συντροφικότητας, επικοινωνίας, αγάπης, περιορίζουν τις 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α) στο ελάχιστο δυνατό, χρησιμοποιώντας σαν 
βασικό εργαλείο τον Λόγο και δίνοντας με το παράδειγμα τους δρόμο 
και στόχο στα παιδιά που μεγαλώνουν).
   Στην κοινωνία Λόγου ο ανταγωνισμός είναι κάτι το αδιανόητο. 
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Επομένως όταν τα παιδιά φθάσουν σε σχολική ηλικία, 
κοινωνικοποιούνται με τα άλλα παιδιά, φυσικά και αβίαστα, ενώ το 
σχολείο της κοινωνίας του Λόγου, δεν είναι πια η μηχανή που λειαίνει 
την διαφορετικότητα, ούτε το κλύσμα που παροχετεύει γνώση. 
Ο δάσκαλος της κοινωνίας Λόγου δεν υποτιμά την κοινωνική οργάνωση
προς χάριν της γνώσης κι αντίστροφα.
Αργότερα, στην ένταξη των παιδιών στην παραγωγική διαδικασία προς 
όφελος ατομικό αλλά και κοινωνικό, κανείς δεν αναγκάζεται με 
οποιοδήποτε μέσον. Η κοινωνική δομή από μόνη της παρακινεί στην 
συμμετοχή, καταδεικνύει την αξία της γνώσης, αφού ψεύτικες αξίες 
όπως το χρήμα έχουν περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο, και το 
άτομο απολαμβάνει σε ίσο βαθμό με κάθε άλλο, γνώση και κοινωνική 
οργάνωση. Η αρωγή όλων προς όλους είναι φυσικό αυτονόητο και δεν 
νοείται πρόοδος κάποιων που πατούν πάνω σε δυστυχία κάποιων 
άλλων.
    
   Σε μια κοινωνία εξουσίας, γίνεται βέβαια αντιληπτή η αξία τους. Το 
θέμα όμως εδώ τίθεται διαφορετικά. Οι δύο πανίσχυρες δυνάμεις, 
κοινωνική οργάνωση και γνώση, πρέπει πάσει θυσία να τεθούν υπό τον 
έλεγχο της εξουσίας και όχι μόνον. Πρέπει να φαίνεται τοις πάσι, ότι εξ’
αυτής εκπορεύονται αμφότερες. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
κοινωνική οργάνωση διαφορετική από αυτήν που καταδεικνύει η 
εξουσία. 
Η εξουσία όμως επειδή δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν να 
υπάρξει κοινωνία ισότητας και αδελφοσύνης, (ισότητας ως προς τις 
παρεχόμενες δυνατότητες από το κοινωνικό σύνολο στο κάθε άτομο 
χωριστά και αδελφοσύνη που προέρχεται από το ότι κάθε ιεράρχηση 
είναι πρόσκαιρη και αφορά την παραγωγή συγκεκριμένου έργου και όχι
την κοινωνική θέση), ούτε μπορούν να αντιληφθούν κάτι λάθος, στο 
πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι να «έχουν», όταν βλέπουν τον απέναντι που 
δεν «έχει»! Ότι είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να καλύπτουν τις 
ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται κάποιοι να υποφέρουν!  
Όποτε λοιπόν ξεκινά μια προσπάθεια για να φανεί κάποιος 
διαφορετικός τρόπος κοινωνικής οργάνωσης, η εξουσία στρέφεται 
ενάντια, και με τα γνωστά μέσα της τον διαγράφει από προσώπου γης. 
Έτσι εξαφάνισε, είτε με πρόσχημα διάφορους προσηλυτισμούς (βλέπε 
εκχριστιανισμούς), είτε χωρίς προσχήματα, κοινωνίες που είχαν 
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αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που υπαγορεύει η δυτική 
κουλτούρα.       
Την γνώση την φοβάται. Γι’ αυτό την περιχαρακώνει. Η μεγάλη μάζα 
εξοικειώνεται με ότι πιο φτηνό, ενώ της πλασάρεται επιτήδεια το «γιατί 
να σκεφτώ; είναι κουραστικό!...». 

   Αυτοί που έχουν την ικανότητα να παράγουν και να εφαρμόζουν τη 
γνώση, ντύνονται με ιδιότητες που φαντάζουν στους πολλούς 
ακατανόητες έως απεχθείς, είτε απομονώνονται, έως εξοντώνονται 
πνευματικά είτε και φυσικά. Στον τομέα απομόνωση, είναι αλήθεια, ότι 
στους χρόνους μας έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη εφευρετικότητα η 
εξουσία. Προσέξτε με πόση τέχνη σκορπίζει την διαφθορά και την 
αμάθεια έως την κακοπροαίρετη ημιμάθεια.
Επί παραδείγματι ο Αϊνστάιν παρουσιάστηκε στους συγχρόνους του 
αλλά και διαχρονικά σαν τρελός επιστήμονας, ενώ αποσιωπήθηκε η 
σαφής πολιτική του άποψη και τοποθέτηση. 
Ο Σωκράτης εξαναγκάστηκε να πιει κώνειο επειδή κατηγορήθηκε ότι 
διαφθείρει τους νέους.
Ο Χριστός παρουσιάζεται σαν κάτι άπιαστο (Θεός) και παραβλέπεται 
ότι ο λόγος του, λόγος ανθρώπινος, στρέφεται ενάντια στην τάξη των 
Εβραίων κοτζαμπάσηδων (Γραμματείς - Φαρισαίοι), ενάντια στη 
«φυσική» υπεροχή των Ρωμαίων κατακτητών, αλλά και ενάντια στον 
«ραγιαδισμό» των συγχρόνων του Εβραίων, που η διαμάχη Ιουδαίων – 
Σαμαρειτών, (αριστεροί – δεξιοί της εποχής;) αφήνει χώρο στο να 
γίνεται ο σκλάβος πιο σκλάβος, έως το ζώο.  

  →    Στο πεδίο της βίας: 
Οι ομάδες που παραδοσιακά έκαναν επάγγελμα τον πόλεμο, επισείουν 
την απειλή σε άλλες. Ο πολυπληθέστερος στρατός νικά τον 
ολιγαριθμότερο εφόσον δεν παρεμβαίνουν άλλες κοινωνικές δυνάμεις, 
αλλά και ο στρατός ο ίδιος για να συντηρηθεί σε καιρό ειρήνης, 
χρειάζεται ένα πακτωλό χρημάτων, καταντώντας πολλές φορές 
καταβόθρα απορρόφησης του κόπου των πολιτών. Το ίδιο και η εμπορία
των όπλων, πυρομαχικών, πολεμικής τεχνολογίας, είναι, με βάση 
στοιχεία έγκυρων περιοδικών του χώρου διεθνούς κυκλοφορίας, η 
επικερδέστερη επιχείρηση. Μια επιχείρηση που στα υψηλά κλιμάκια 
ελέγχει κυβερνήσεις χωρών. Άλλωστε είναι ακαταμάχητα, τόσο το 
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επιχείρημα «ή αγοράζεις τα όπλα που παράγω, ή τα δοκιμάζω πάνω 
σου», όσο και οι μεγάλες μίζες που κυκλοφορούν στους χώρους αυτούς.
Η γνώση παρείχε στην εξουσία οπλοστάσια που είναι ακαταμάχητα. 
Πυρηνικά, πυραύλους, στοχεύσεις ακριβείας, μέχρι και τεχνητούς 
σεισμούς ή τεχνητούς τυφώνες εικάζεται ότι μπορούν να προκαλέσουν 
οι έμποροι του πολέμου. Η τεράστια όμως δυνατότητα καταστροφής 
που συνεπάγονται τα μοντέρνα αυτά οπλικά συστήματα, μικραίνει το 
κλαμπ της εξουσιαστικής ομάδας που μπορεί να τα χειριστεί. Απλά 
απαγορεύεται στους άλλους να τα αναπτύξουν και να τα κατέχουν. 
Μακροπρόθεσμα το κλαμπ αυτό θα είναι οι αφέντες και οι υπόλοιποι 
σκλάβοι.

  →   Στο πεδίο της υποκρισίας: 
Ο βομβαρδισμός από τα ΜΜΕ της μάζας με ορισμένο life style και 
ανακριβείς έως ψεύτικες ή και κατασκευασμένες ειδήσεις, φέρνει το 
παιχνίδι της εξουσίας μέσα στο ίδιο το άτομο. 
Υπό την έννοια: « Μην σκέπτεσαι, αφού εμείς σκεπτόμαστε και 
φροντίζουμε για σένα. Εσύ κοίτα νάχεις λεφτά κι εμείς θα 
ικανοποιήσουμε κάθε “επιθυμία σου”.»
Κι ο απονήρευτος νέος βάζει την ορμή και την ενεργητικότητά του στην
υπηρεσία το χρήματος. Μα όσο κι αν δουλεύει, ένα πολύ μικρό μέρος 
της αξίας της εργασίας του επιστρέφει στον ίδιο. Κι ακόμη μικρότερο 
επενδύεται σε κοινωνική αξία. Το μεγάλο μέρος, το προσπορίζεται η 
εξουσία με τους παρατρεχάμενους. 
Μια χυδαία οικονομική επιστήμη δίνει ένδυμα σοβαρότητας στην 
κλεψιά. 
Ένα φαρισαϊκό νομικό σύστημα της παρέχει νομική βάση και 
σοβαροφάνεια. 
Μια εκκλησία μόνο κατ’ όνομα, δείχνει με κάθε τρόπο, ότι ο «δρόμος 
του θεού» κοστίζει «κάποια» χρήματα! 
Μια εκπαίδευση που θα “αξιολογείται” από την ικανότητα να παράγει 
δούλους των αφεντάδων, ικανούς να τους υπηρετούν στις “πολύπλοκες”
απαιτήσεις τους.
Μια υγεία, που για τον φτωχό είναι ένας πρόχειρος επίδεσμος, μια 
ασπιρίνη για κάθε πάθηση, ένα υπνωτικό για να μην πολυσκέφτεται, 
ένα δηλητήριο, με πανεπιστημιακή πιστοποίηση ότι δεν βλάπτει, για να 
μας αδειάζει τη γωνιά!...
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Ο πλούτος που παράγεται από τα έθνη οδηγείται στις τσέπες 
υπερεθνικών καταφερτζήδων, που στοχεύουν μακροπρόθεσμα στην 
κατάλυση των κρατών και των εθνών, μοναδικό εμπόδιο, στην 
δημιουργία της δικής τους οργανωμένης σε παγκόσμια κλίμακα ομάδας 
εξουσίας. 
Με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, οι πολίτες μετατρέπονται σε 
ανδρείκελα. Το ανθρώπινο σώμα και το ανθρώπινο πνεύμα γίνονται 
παρανάλωμα, χάριν της κίνησης και της κερδοφορίας του χρήματος. Το 
αντίστροφο, που θα ήταν και το φυσικό, είναι προνόμιο μόνον των 
μελών της ομάδας εξουσίας.

  →   Στο πεδίο της αδιαφορίας: 
Ένα πλήθος αδιάφορων για τα κοινά, κατασκευασμένων από την 
εξουσία, που ο ένας παρασέρνει τον διπλανό του σε παρόμοια 
συμπεριφορά και όλοι μαζί φτιάχνουν ένα ποταμό ηλιθιότητας από τον 
οποίο για να βγει κανείς είναι σχεδόν αδύνατο, αρκείται στις 
πολυδιαφημιζόμενες σπέσιαλ ιδιότητες του «απλού και υπάκουου 
πολίτη», χρησιμεύοντας σαν εκλογική βάση των πολιτικών 
«μαριονέτες» που υποδεικνύει η εκάστοτε εξουσία, μετατρέπεται σε 
φθηνό εργατικό δυναμικό, και μονάδες αλόγιστης κατανάλωσης. 
Η εξουσία διακηρύσσει μέσα από τα τυφλά όργανά της, τα  ΜΜΕ το 
ενδιαφέρον της για τον πολίτη, μα στην πραγματικότητα αδιαφορεί γι' 
αυτόν. Όταν δεν της παρέχει την εργασία του και κάθε δυνατότητα που 
του έχει χαρίσει η φύση, προτιμά να τον στείλει στον Καιάδα.

   →  Στο πεδίο του Λόγου: Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες εκτός από την 
προφανή ανθρώπινη ομάδα. Εφόσον ο άνθρωπος λειτουργεί με 
συναίσθημα, λογική, και συνείδηση, αποδέχεται τον κοινωνικό ρόλο 
του, όσο και αυτόν του ρυθμιστή της καλής λειτουργίας της 
βιόσφαιρας. Στο πεδίο του Λόγου οι αποδοχές του Πρωθυπουργού δεν 
υπάρχει λόγος να είναι πολλαπλάσιες απ’ αυτές του εργάτη, ούτε ο 
Πρωθυπουργός καταδέχεται να παρακάμψει την σειρά στο σούπερ 
μάρκετ για να μην περιμένει. Άλλωστε οι μεγάλες διαφορές, είναι αυτό 
που επιδιώκει η εξουσία, ώστε να έχει πάντοτε λόγο.
Είναι άξιο προσοχής όμως, ότι ακόμη και στην σημερινή κοινωνία που 
κυριαρχείται από (Β-Υ-Α), η πρώτη επαφή, με στόχο τον σχηματισμό 
ομάδας, γίνεται μέσω του λόγου. 
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Ενός ψεύτη και υποκριτή λόγου που ζητά να εξαπατήσει! Από τη 
θρησκεία, το σχολείο, τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς, την παρέα, έως την 
ίδια την οικογένεια όπου παραπλανημένοι γονείς παραπλανούν τα ίδια 
τους τα παιδιά και τους παρέχουν ψεύτικη πίστη και ψεύτικους στόχους.

Η γνώση είναι δύναμη που παράγει ο Λόγος.
Είναι ο μόνος λόγος, που κάνει την εξουσία να ανέχεται και ως ένα 
βαθμό να καλλιεργεί τον Λόγο. Γιατί την γνώση μόνο σαν δύναμη 
επικράτησης την αντιλαμβάνεται. Τα άλλα χαρίσματα της αδυνατεί να 
τα κατανοήσει. Την καλλιέργεια του Λόγου την πραγματοποιεί 
προσεταιριζόμενη αυτούς που έχουν την δυνατότητα να παράγουν 
γνώση με διάφορους τρόπους:
Τους ξεγελά με υποκρισία παρέχοντας τους προνόμια και αμοιβές 
τονώνοντας παράλληλα την φιλαυτία τους, ότι αυτοί είναι οι ικανοί, οι 
εργατικοί, ενώ οι άλλοι τεμπέληδες ή ακατάλληλοι.
Τους αναγκάζει με βία, με την στέρηση στοιχειωδών μέσων επιβίωσης, 
με απειλές κατά προσφιλών προσώπων.
Αδιαφορεί για την σωστή χρήση της γνώσης, αφού την χρησιμοποιεί με
γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον της.
Η γνώση σαν δύναμη μπορεί να κάνει λίγους, ακατανίκητους απέναντι 
στους πολλούς κι αυτό γοητεύει την εξουσία αφάνταστα. Είναι το 
ραβδάκι του μάγου, με το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτός είναι 
ο λόγος που από τη μια πρέπει να την καλλιεργεί, από την άλλη όμως 
πρέπει να την στερήσει από τον φυσικό κτήτορα της τους πολλούς. 
(Όπως ακριβώς το χρήμα!) Μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει τον χωρισμό 
του πλανήτη μας σε ζώνες. Όποια κι αν είναι η δικαιολογία, ο στόχος θα
είναι ο αυστηρός έλεγχος διακίνησης της γνώσης και ο περιορισμός της 
ανθρώπινης επαφής.

    Όταν λέμε άνθρωπος, τις περισσότερες φορές ο νους μας αναφέρεται 
στην ομάδα και λιγότερο στο άτομο, μια και η έννοια άνθρωπος είναι 
διαχρονική και ανεξάρτητη από τον χώρο. Οι ομάδες και τα άτομα που 
απομονώνονται από το σύνολο χάνονται ή βραδυπορούν τόσο που στο 
τέλος αποκόπτονται. Ο άνθρωπος από νωρίς συνειδητοποίησε ότι η 
δύναμη της ομάδας είναι καταλυτική. Το ίδιο και της γνώσης.
Η ομαδοποίηση των ανθρώπων είναι φυσική ανάγκη. 
Η κοινωνική δύναμη που προκύπτει από την δυνατότητα αυτή είναι 
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σημαντική. 
Κάλυψη αναγκών, ανθρώπινη επαφή, δημιουργία γνώσης, απόλαυση.
Με ποιον τρόπο όμως προσπαθείται η ομαδοποίηση των ανθρώπων; 
Είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής η ένταξη σε συγκεκριμένη 
ομάδα; 
Κανείς δεν μπορεί να διαλέξει την οικογένεια από την οποία 
προέρχεται...

   Ο άνθρωπος από την γέννησή του είναι ενταγμένος σε ομάδες. Πρώτη
και σημαντική ομάδα για την εξέλιξή του στα αρχικά στάδια της ζωής 
του είναι τα άτομα που τον γέννησαν. Αυτό που ευρέως ονομάζουμε 
οικογένεια. Στην φάση αυτή γεννιούνται οι πρώτοι συναισθηματικοί 
δεσμοί με τα άλλα άτομα. Βεβαίως η οικογένεια όποια κι αν είναι η 
μορφή της περιέχεται σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομαδοποιήσεις τις 
οποίες κληρονομεί με φυσικό τρόπο ο νέος άνθρωπος. Αν η οικογένεια 
και το άμεσο περιβάλλον δεν αναπτύξουν σε επαρκή βαθμό την λογική 
στο νέο άνθρωπο, επικρατεί το συναίσθημα, με αποτέλεσμα να μένει 
εγκλωβισμένος στα αρχικά συναισθήματα της βασικής ομάδας. Επειδή 
όλες οι οικογένειες δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, έρχεται η 
μεγαλύτερη ομάδα με την όποια μορφή εκπαίδευσης, να εμπεδώσει στο 
άτομο περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

   Το σχολείο είναι η φυσική επόμενη ομάδα ένταξης στην σύγχρονη 
κοινωνία. Εδώ όμως αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις. Ποιο σχολείο; Τι 
στόχους έχει το σχολείο αυτό; Πόσο σημαντική ήταν η θέληση της 
οικογένειας για την ένταξη αυτή και πόσο αναγκαστική; Βρίσκει το 
άτομο στο σχολείο κάτι που πραγματικά το ανεβάζει συναισθηματικά 
και λογικά; Η συνειδητοποίηση, είναι μια φυσική κατάληξη της 
ωρίμανσης του ατόμου μέσα στους χώρους οικογένεια, σχολείο, παρέα, 
ή η κάθε μια προσπαθεί να παροχετεύσει απωθημένα θέλω στο άτομο; 
Είναι το σχολείο αυτό που θα δώσει στον νέο άνθρωπο κίνητρα για 
συνέχεια; Ή κόσκινο επιλογής ατόμων για εμπλουτισμό ομάδων, με 
κλιμάκωση βαθμού κατάταξης, στην πυραμίδα της εξουσίας; Έχει το 
ίδιο την ευχέρεια να είναι αυτό που θα ήθελε εφ’ όσον μπορεί ή όχι; 
Ακόμη η οικογένεια έχει την ίδια ευχέρεια; Το σχολείο τελικά είναι όλη 
η ανθρωποκοινωνία ή όχι;

222



   Ύστερα έρχονται οι μεγαλύτερες ομάδες. Κράτος, έθνος, επιχείρηση, 
κόσμος. 
Συνηθίζεται να λέμε: 
«Τον κόσμο αυτό δεν τον κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, 
αλλά τον δανειζόμαστε από τα   παιδιά μας.» 
Είναι όμως αυτό πραγματικότητα ή απλά μια ευχή; Μήπως αυτό που 
γίνεται σε ευρεία κλίμακα είναι να μπαίνει η ζωή των νέων ανθρώπων 
ενέχυρο στην εκάστοτε εξουσία και ως αντάλλαγμα αυτή να παρέχει 
στους γεννήτορες απλά την δυνατότητα επιβίωσης;
Υπάρχει η δυνατότητα εκλογής μιας πραγματικά ριζικά ανανεωμένης 
ομάδας που θα ρυθμίζει τις τύχες του πλανήτη μας ή πρόκειται για 
ψευδαίσθηση; Οι κάστες υπάρχουν μόνο στο Ινδικό σύστημα 
κοινωνικής οργάνωσης ή ισχύουν γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο; Το 
άτομο όταν δηλώσει επιθυμία ένταξης σε μια ομάδα με ποιες 
προϋποθέσεις αυτή το κάνει δεκτό; Τελικά είναι αρκετή η ζωή του 
ατόμου για να του πούμε: «Ωραία σε δεχόμαστε!» Ή μήπως θέλουμε 
περισσότερα; Όπως παραδείγματος χάριν την ψυχή του; Δηλαδή 
παρόλο που η ένταξή του αποσκοπεί στην εκμετάλλευσή του από την 
ομάδα, το ίδιο «πρέπει να» έχει την ψευδοσυνείδηση ότι χάριν της 
ομάδος υπάρχει! Ότι της οφείλει τα πάντα κι ακόμη περισσότερα!
Συντελούν οι υπάρχουσες ομάδες στην πνευματική άνοδο του 
ανθρώπου ή όχι; 
Τα σύνορα που μπαίνουν ανάμεσα στους ανθρώπους είναι πάμπολλα. 
Φυλή, φύλο, κουλτούρα, απόσταση, έθνος, αμάθεια και κυρίως χρήμα. 
Ποια προσπάθεια γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο να πλησιάσουν οι λαοί; 
Οι γλωσσικοί φραγμοί απροσπέλαστοι. Οι διαχρονικές «ομάδες» που 
φτιάχνονταν στις αρχές του 19ου αιώνα, με το πλησίασμα των 
ανθρώπων στους Έλληνες κλασικούς (Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κ.α.) 
αλλά και με σύγχρονους της επιστήμης και της τέχνης σε μεγάλα διεθνή
συνέδρια, τα απέκλεισε η «λογική» του ότι «η επιχείρηση αποφασίζει τι
θέλει από την εκπαίδευση, αφού αυτή τη χρηματοδοτεί». 
Ψέμα πέρα για πέρα! 
Αυτό που πραγματικά προσπαθείται είναι η κοινωνική οργάνωση και η 
γνώση να είναι κάτω από τον έλεγχο της εξουσίας. Αφού καμία 
αντίθετη προς την εξουσία ιδέα δεν πρόκειται να βρει χώρο να 
ευδοκιμήσει, αν δεν βρει ομάδα που θα την δεχτεί και θα την 
καλλιεργήσει και θα την διαδώσει κι αν δεν έχει σαν βάση της την 

223



ανθρώπινη γνώση. 
Η βιβλιοθήκη, ένας παραδοσιακός χώρος που θα μπορούσε κανείς να 
βρεθεί πνευματικά κοντά σε αξιόλογους ανθρώπους, μιας άλλης 
κουλτούρας, μιας ίσως άλλης σκέψης, να μάθει απ’ αυτούς, ν’ ανεβεί σε
επίπεδο γνώσης, είναι κάτι το σχεδόν απλησίαστο, λόγω τηλεόρασης, 
ίντερνετ, και γενικά λόγω μιας καταιγίδας αποπροσανατολιστικών  
πληροφοριών που μόνο στόχο έχουν να απομονώνουν το άτομο, και να 
το απομακρύνουν από την αληθινή γνώση. 
Αλλά και λόγω της υποκριτικής στήριξης του βιβλίου, στην 
πραγματικότητα όμως, διωγμού του καλού βιβλίου. Βγείτε μια βόλτα 
στις δημόσιες, δημοτικές ή άλλες βιβλιοθήκες να δείτε υποβάθμιση έως 
επιθανάτιο ρόγχο! Τρανό παράδειγμα το εξής: 
«Εκδοτικός οίκος που έκλεισε λόγω πτώχευσης στη Θεσσαλονίκη και 
είχε την πρόθεση να δωρίσει τα απούλητα βιβλία της αποθήκης του σε 
βιβλιοθήκες, του απαγορεύτηκε από την εφορία, με την δικαιολογία ότι 
η δωρεά δεν θα απέφερε κέρδος ενώ η μετατροπή των βιβλίων σε 
χαρτομάζα θα απέφερε κάποιο μικρό τίμημα!» (Είδηση από τον τοπικό 
τύπο.)
Θαυμάστε τη βλακεία και τη φασιστική νοοτροπία της 
μεταμνημονιακής Ελλάδας σε όλο της το μεγαλείο!

   Ας παρακολουθήσουμε διάφορα παραδείγματα σχηματισμού ομάδων 
στον χώρο, τον χρόνο, τα κίνητρα και ποιες ανάγκες τις έχτισαν.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι το υγιές άτομο, είναι φορέας πολλών 
ομαδοποιήσεων.
Η διαίρεση, δηλαδή ο αποκλεισμός του άλλου, είναι ένα σύνηθες 
φαινόμενο. Γιατί συμβαίνει; Πάντως δεν είναι κάτι που μπορεί να 
απαντηθεί στατιστικά, ούτε χωρίς να ερευνηθεί διαφορετική μορφή 
εξέλιξης. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η ανθρώπινη 
παρέμβαση σ’ αυτό που λέγεται εξέλιξη είναι καθοριστικής σημασίας. 
Η πιο σοφή απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι γιατί αυτό συμφέρει και
αυτό επιδιώκει η εξουσία.

Ποια δύναμη ομαδοποιεί τους ανθρώπους;
Ίσως ενστικτωδώς αντιλαμβάνονται ότι ατομικά είναι ατελείς.
Ίσως η εμπειρία της πληρότητας μέσα σε μια μικρή ή μεγαλύτερη 
ομάδα.
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Ίσως η διαπίστωση ότι το έργο που παράγει η ομάδα είναι ασύγκριτα 
ποσοτικά και ποιοτικά ανώτερο απ’ αυτό του ατόμου.
Ίσως όλα μαζί. 
Άνθρωπος δεν είναι μόνο του το άτομο! Είμαστε όλοι εμείς μαζί. 
Όπως ύλη δεν είναι ένα μοναδικό άτομο. 
Ούτε ωκεανός μια μοναδική σταγόνα.
Τι κινεί τις ομάδες προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση; 
Η κίνηση είναι ζωή! Η μη κίνηση θάνατος! 
Άρα η κίνηση των ανθρώπων δεν είναι κάτι προς εξήγηση. Είναι 
φυσικό φαινόμενο. 
Η κατεύθυνση, είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί.
Οι άνθρωποι κινούνται από μόνοι τους, προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μικρές ή μεγάλες ομαδοποιήσεις προς την ίδια κατεύθυνση 
επιτυγχάνονται με διάφορα μέσα:
   Αφήστε πολλούς ανθρώπους σ’ ένα σκοτεινό δάσος, κι ύστερα ανάψτε
μια φωτιά σ’ ένα ελαφρώς υπερυψωμένο χώρο. Είναι βέβαιο ότι σε 
εύλογο χρονικό διάστημα θα μαζευτούν όλοι γύρω από τη φωτιά.
   Ο ευχάριστος ή ο δυσάρεστος ήχος είναι κάτι που επίσης έλκει ή 
απωθεί τον άνθρωπο. Σήμερα έχουν εφευρεθεί συσκευές υπερήχων που 
επιτυγχάνουν ανάλογα επιθυμητά αποτελέσματα.
   Στερείστε την ανθρώπινη ομάδα από νερό και φαγητό και μετά, 
διαλαλήστε ότι προς την κατεύθυνση που θέλετε να τους κινήσετε, 
υπάρχει άφθονο κι απ’ τα δύο. Νομίζετε ότι θα σας αγνοήσουν;
   Βάλτε σε αμιγείς πληθυσμούς ανδρών ή γυναικών, αντίστοιχα, μια 
γυναίκα ή έναν άνδρα νέους και καλλίγραμμους να ξεντυθούν. 
Νομίζετε ότι θα υπάρξουν πολλά βλέμματα που θα κοιτάξουν 
αδιάφορα;
   Άρα και το προς ποια κατεύθυνση, είναι κάτι που απαντιέται εύκολα. 
Ο άνθρωπος έλκεται ή απωθείται, αφού ζει και αισθάνεται, από 
αναρίθμητα κίνητρα που έχουν σχέση με τις ανάγκες του, τις συνήθειες 
του, την μόρφωση του και πολλά άλλα.
Τότε τι να διερευνήσει κανείς σε ότι αφορά την ομαδοποίηση;
Δύο πράγματα:
Πρώτον τι είναι αποπροσανατολισμός!
Αν στο παραπάνω παράδειγμα του δάσους ανάψουν περισσότερες από 
μία φωτιές, το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Το ίδιο 
μπορεί να συμβεί και με τον ήχο, με την όσφρηση, με όλες τις 
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αισθήσεις αλλά και τα συναισθήματα.
Δεύτερον ποιος είναι αυτός που προσπαθεί με τα διάφορα 
ερεθίσματα να ομαδοποιήσει τους ανθρώπους, με τι μέσα και με τι 
στόχους!
Όλα τα κόμματα σε περίοδο εκλογών προβάλλονται με ρυθμούς ανά 
δευτερόλεπτο για να ελκύσουν ψηφοφόρους! Τους είδατε ποτέ μετά τις 
εκλογές και μέχρι τις επόμενες;
Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν όλα τα παραπάνω και πολύ περισσότερα
που δεν τα γνωρίζει ο συνηθισμένος άνθρωπος, για να του αδειάσουν 
την τσέπη. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από κοντά, γίνονται από 
ερευνητές της πολιτικής άποψης του κοινού, αυτοί που καθοδηγούν τον 
πολίτη ως προς το τι πρέπει να ψηφίσει!
Η Αμερικανική ήπειρος «κατακτήθηκε» σε έναν αιώνα περίπου με την 
δημιουργία ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη και την 
διασπορά φημών για την ύπαρξη χρυσού στα δυτικά της Αμερικανικής 
ηπείρου. Ο πραγματικός χρυσός όμως εισέρεε στις τσέπες αυτών που 
οργάνωναν τον στρατό, το εμπόριο, τις συγκοινωνίες, τις τράπεζες και 
φυσικά έδωσαν και το πρόσταγμα «εξοντώστε τους Ινδιάνους».
Ποιες ομάδες είναι πιο επιρρεπείς στον αποπροσανατολισμό;
Μα φυσικά οι νέοι, οι αμαθείς και αυτοί που έχουν μεγάλη ανάγκη. 
Αλλά η ομάδα αυτών που χρησιμοποιείται από τις εξουσίες, με στόχο 
τον αποπροσανατολισμό, ουσιαστικά δεν είναι οι νέοι ούτε οι αμαθείς 
ούτε οι έχοντες μεγάλη ανάγκη. Είναι αυτοί που αγαπούν τους νέους, 
αυτοί που αγαπούν τους αμαθείς, αυτοί που αγαπούν τους έχοντας 
ανάγκη και θέλουν να στέρξουν στις ανάγκες αυτές.
Πώς όμως χιλιάδες καλοπροαίρετοι άνθρωποι ξεγελιούνται; Πώς 
καταλήγουν έχοντας πρόθεση να προσφέρουν στον άνθρωπο, τελικά 
απλά να τον ετοιμάζουν σαν σφάγιο για το τραπέζι της εξουσίας;
Η απάντηση είναι απλή!
Με την εξουσία δεν μπορείς να συνδιαλλαγείς! Αν δεν κάνεις πολύ 
θόρυβο, θα αδιαφορήσει για σένα. Αν την ενοχλήσεις θα σε ξεγελάσει. 
Αν δεν ξεγελαστείς θα σε αναγκάσει. Αν επιμένεις θα σε εξοντώσει. 
Έτσι η εκκλησία, από ποιμήν των αμνών του Θεού, έγινε ο ποιμένας 
των αμνών που τρέφουν την εξουσία.
Η δικαιοσύνη, ιστός αράχνης, πολύ επιλεκτικός στο ποιους θα πιάσει 
και ποιους όχι.
Η υγεία, κάτι που αφορά μόνο αυτούς που έχουν να πληρώσουν.
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Η εκπαίδευση, σκλαβοπάζαρο.
Η τέχνη, γελωτοποιός που κάνει τους πεινασμένους να ξεχνούν την 
πείνα τους. Που συγκεντρώνει την προσοχή των πολλών στο θέαμα, 
όσο η εξουσία πραγματοποιεί στα παρασκήνια κλεψιές και φόνους. 
Η επιστήμη, μικρός θεός που ανάλογα με το πώς συμφέρει την εξουσία,
φορτώνεται τα πάντα, εκτός από την ευθύνη για σωστό μοίρασμα του 
πλούτου και της φτώχειας. 

Από την αρχαία εποχή, το ολιγαρχικό πολίτευμα έχει για στήριγμα, 
τέσσερις κανόνες, ορόσημα:
1. Διαίρει και βασίλευε.
2. Κράτα τους πολλούς, περιορισμένους ώστε να τους ελέγχεις, 
συνεχώς απασχολημένους ώστε να μην έχουν χρόνο να σκέπτονται και 
φορολόγησε τους τόσο, ώστε να καλύπτουν ίσα – ίσα τις άμεσες 
ανάγκες τους.
3. Η αγωγή των νέων (γόνων του λαού) πρέπει να είναι προς την 
κατεύθυνση της παραγωγής και κατανάλωσης υλικών αγαθών. Της άνευ
αμφισβήτησης αποδοχής της εξουσίας και της ιεραρχίας. Η αληθινή 
παιδεία πρέπει να κρατιέται μακριά από τους πολλούς, γιατί μπορεί να 
τους ξυπνήσει.
4. Εξόντωση με κάθε μέσο αυτών που ξεχωρίζουν σε κάποιον τομέα, 
που λόγω του χαρίσματος που έχουν ελκύουν την προσοχή των πολλών,
εφόσον δεν υποτάσσονται στην εξουσία.  

Όπως βλέπουμε, η συνταγή της εξουσίας είναι γνωστή εδώ και χιλιάδες 
χρόνια.
Το ότι την εφαρμόζει με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, σημαίνει ένα:
Ότι η γνώση, δεν φθάνει στους πολλούς, αλλά κρατιέται σφιχτά στον 
στενό κύκλο της κορυφής της εξουσίας. Και ότι η κοινωνική οργάνωση 
της μεγάλης ομάδας γίνεται αποκλειστικά από την εξουσία, προς το 
συμφέρον της ίδιας. 

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί;
Γιατί, ενώ όλα αυτά είναι γνωστά, φθάσαμε στο κατώφλι του 21ου αιώνα
και κοιτάμε έκπληκτοι το ψέμα και την απάτη που μας περιβάλλει;
Γιατί, ενώ ξέραμε ότι η εξουσία προχωρά με δολοφονίες, δολοπλοκίες, 
απάτες, αδιαφορώντας για τους πολλούς, εμείς της εμπιστευτήκαμε τη 
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ζωή μας, τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, τα παιδιά μας;
Γιατί, διαθέτουμε τόσο πολύ χρόνο στη διασκέδαση και στο «χαβαλέ» 
αλλά ελάχιστο έως καθόλου στο να στοχαστούμε; Στο να έρθουμε σε 
επαφή με τον πλησίον; Στο να γνωρίσουμε και να βάλουμε την 
σφραγίδα μας στα “κοινά”; Όχι ψηφίζοντας κάθε τέσσερα χρόνια! Με 
τον σωστό τρόπο!
Γιατί, δεν προσέχουμε πια τι τρώμε και τι πίνουμε;
Γιατί, δεν προσέχουμε τις πηγές πληροφόρησης μας; Το αν μας λένε 
αλήθεια ή όχι, είναι ασήμαντο;
Γιατί, απομονωθήκαμε από τους συνανθρώπους μας και κάναμε 
«κολλητό» την τηλεόραση; 
Γιατί, ξεχάσαμε τι σημαίνει κοινωνική οργάνωση, στη γειτονιά, στο 
χωριό στην πόλη, αλληλοβοήθεια, συμπαράσταση, σοβαρή συζήτηση;
Γιατί, γινόμαστε με την πράξη μας τόσο λάθος παράδειγμα για τα 
παιδιά μας;
Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι: «Αποπροσανατολισμός!»

Συμπέρασμα: 

Η οργάνωση των ανθρώπων σε ομάδες είναι ισχυρό εργαλείο. Το
εργαλείο αυτό ιστορικά έχει καταλάβει και διαμορφώσει την

επιφάνεια του πλανήτη και έχει επεκταθεί σε χώρους που κάποτε
φάνταζε αδιανόητο ότι μπορεί να γίνει! Η χρήση του εργαλείου
αυτού φαίνεται ότι και στο μέλλον θα είναι καθοριστική για την

παραπέρα πορεία της ανθρωπότητας.

Στον πνευματικό τομέα το εργαλείο ανθρώπινη ομάδα προσπαθεί
και επιτυγχάνει την συνεχή παραγωγή γνώσης. Η γνώση με την

σειρά της προσφέρει στην ομάδα νέες δυνατότητες και προοπτικές!

Το πώς οργανώνεται η ανθρωποομάδα δηλαδή με (Β-Υ-Α) ή με
Λόγο είναι καθοριστικό, αφού στη μια περίπτωση το συντριπτικά
μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, λόγω της χρησιμοποίησης του σαν

υποζύγιο, στερείται πνευματικής υγείας και ανάπτυξης, ενώ η
γνώση χρησιμοποιείται και σαν εργαλείο καθυπόταξης των πολλών
στους λίγους. Το χάσμα της γνώσης που έχει εγκατασταθεί μεταξύ
των ατόμων και των ομάδων, αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές

228



διαιρέσεις των ανθρώπων που που επιδιώκει και επιχαίρει η
εξουσία.

Το αν θα συνεχίσουμε έτσι ή θα προκαλέσουμε ανατροπή της
υπάρχουσας κοινωνικής δομής, αλλά και με ποιον τρόπο, είναι το

ζητούμενο! 
Ο Λόγος είναι το φυσικό μέσο κοινωνικής οργάνωσης. 
Ο Λόγος είναι το φυσικό μέσο παραγωγής της γνώσης. 

Αιώνες τώρα! 
Το χρήμα οργανώνει και διαχέει τη γνώση, με στόχο τη

σκλαβοποίηση των πολλών.

Η γνώση που αποχτήσαμε μέχρι τώρα, η γνώση της ιστορίας των
κινημάτων και των επαναστάσεων, μας πληροφορεί ότι αυτό που

τελικά πάντα βγαίνει κερδισμένο είναι το στρατόπεδο των (Β-Υ-Α).
Η πρόσφατη ιστορία της αποδιοργάνωσης των κρατών και της

ισχυροποίησης των διεθνών επιχειρήσεων, καθώς και του διεθνούς
κεφαλαίου, βεβαιώνει ότι η μοναδική βάση ομαδοποίησης είναι

αποκλειστικά και μόνον το συμφέρον της εξουσίας.

Έτσι το χρήμα γίνεται ισχυρότερο – ακριβότερο, ενώ ο άνθρωπος
ασθενέστερος – φθηνότερος.

Εδώ είναι που ο Marx έκανε λάθος, ή δεν φαινόταν τόσο καθαρά
στην εποχή του, ή άνοιξε τα μάτια των καπιταλιστών, άθελα του. 

Η πάλη των τάξεων δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. 
Ούτε το κράτος – έθνος το βασικό πλαίσιο διεξαγωγής της.

Η πάλη (κάθε ανταγωνισμός έως τον πόλεμο με στοιχεία Β-Υ-Α)
επιβάλλεται από την εξουσία ανάλογα με τον χρόνο και τις συνθήκες
που την ευνοούν, με προεπιλεγμένο νικητή την ίδια! Ποιος είναι πιο
καλά προετοιμασμένος από αυτήν, για πάλη στο οικονομικό ή στο

καθαυτό στρατιωτικό πεδίο; Ποιος γνωρίζει καλύτερα από την
εξουσία την διαφθορά των ανθρώπινων ομάδων, το σκλάβωμα των

ανθρώπινων συνειδήσεων;

Γονείς, το σχολείο έχει σαφώς την ευθύνη του, αλλά η δική σας δεν
εξαντλείται με το μεροκάματο. Αν θέλετε να είστε πραγματικά

γονείς, δεν φθάνει που κάνατε κάποτε έρωτα κι από τότε το
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πληρώνετε με την εξοντωτική εργασία σας. Ακόμη δεν φθάνει που
μεγαλώσατε και σπουδάσατε τα παιδιά σας. Ούτε το ότι φροντίσατε
τα δικά σας παιδιά να έχουν πάντα το καλύτερο. Το σε τι υλικό και

πνευματικό κόσμο τα ωθείτε, όπως και το πια κοσμοθεώρηση
επικρατεί στην τακτική οικογενειακή σας κουβέντα, είναι πολύ
σημαντικό. Να θυμάστε: Δεν κάνει ο γονιός παιδιά! Τα παιδιά

επιλέγουν τον γονιό τους! Φροντίστε να σας επιλέξουν! 
Αφού επιλέξετε και σεις τον Λόγο σαν αρχικό πρόγονο του

Ανθρώπου και με το παράδειγμα σας, εναποθέσετε απαλά τους
γόνους σας στην αγκαλιά του!

Η λύση βρίσκεται στην αλλαγή των αξιών ζωής κάθε ατόμου. Η
γνώση να απλωθεί σε όλο τον γήινο πληθυσμό και να γνωρίσει ο

καθένας χωριστά το δόλιο παιχνίδι της εξουσίας ανά τους αιώνες.
Στη συνέχεια η γήινη πλέον ανθρωποομάδα να επιβάλει μέσω του
Λόγου, την αληθινή δημοκρατία. Την δημοκρατία που θα αρνείται
τους διαχωρισμούς των ανθρώπων σε ομάδες εκμετάλλευσης. Που

θα απορρίψει τις συμπεριφορές που οδηγούν σε εξουσίες, σαν
ασύμφορες για την ανθρωπότητα. Σε μια δομημένη κοινωνία, που
κάθε ανθρώπινος νους θα είναι θεματοφύλακας των νέων θεσμών. 
Καμιά ομάδα δεν μπορεί να φέρει μόνη της το βάρος μιας τέτοιας
αλλαγής εκτός από την μία. Την πιο μεγάλη: Την γήινη. Ή αλλιώς,

το κάθε άτομο να γίνει φορέας της αλλαγής ανυποχώρητος.
Παιδαγωγός και συγχρόνως μαθητής του Λόγου. 
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              09. Η διαπαιδαγώγηση.

Ερωτήματα:

Τι είναι η διαπαιδαγώγηση;

Είναι χρήσιμη η διαπαιδαγώγηση;

Σε ποιον χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση; Στα παιδιά; Στους γονείς; 
Στην ομάδα;  Σε όλους;

Με ποιους τρόπους, ποιες μεθόδους, οφείλει να γίνεται η 
διαπαιδαγώγηση; 

Τα παιδιά εξελίσσονται καθ' εικόνα και ομοίωση των γονέων;

Απαντήσεις:

Διαπαιδαγώγηση είναι η μεταφορά από την προηγούμενη γενιά στην 
επόμενη, της κτηθείσας γνώσης και ένα πλήθος από γνωρίσματα και 
συνήθειες της ομάδας που προϋπάρχει προς την επερχόμενη. 
Αρεσκόμαστε να ονομάζουμε τα γνωρίσματα αυτά και τις συνήθειες 
“πολιτισμό”. Το σίγουρο είναι ότι μεγάλο μέρος από αυτά είναι 
άχρηστα και τροχοπέδη για την επερχόμενη γενιά. 
Αλλά τα χρήσιμα, όπως η γλώσσα σαν μέσο επικοινωνίας, η 
παρακίνηση της περιέργειας, η λογική διερεύνηση, η κτηθείσα 
συνείδηση έστω με λάθη, η όποια γνώση του χώρου και του χρόνου και 
ένα σωρό άλλα, είναι αναντικατάστατη βάση για την παραπέρα 
διαχρονική πορεία της ανθρωποομάδας. 
Ό,τι διαχρονικά επιτελείται, βασίζεται στη διαπαιδαγώγηση. 
Σε μεγάλο βάθος χρόνου, σίγουρα μπορεί να ονομαστεί “πρόοδος”. Το 
αν σε μικρό βάθος χρόνου δεν φαίνεται, οφείλεται σε λάθος επιλογές 
που στιγμιαία δείχνουν σαν λύση το πισωγύρισμα. 
Απ' ότι φαίνεται η φύση δεν ευνοεί τα πισωγυρίσματα. Αν “η ίδια τα 
αποφασίσει”, τότε είναι “κατακλυσμιαία”.

Η χρησιμότητα της διαπαιδαγώγησης, είναι κάτι το προφανές και για
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την απερχόμενη γενιά, αλλά και για την επερχόμενη.
Ικανοποιεί την ανάγκη “διαιώνισης”, καθώς καθιστά ένα “τελεολογικό”
προορισμό στην ανθρωπότητα.
Ικανοποιεί την δυνατότητα, σε πλείστα όσα προβλήματα, η επερχόμενη 
γενιά να έχει έτοιμες λύσεις που εφευρέθηκαν από τις προηγούμενες. 
Έτσι η μάθηση δεν κάνει επαναλαμβανόμενους κύκλους.
Μεταφέρει ιδέες.
Μεταφέρει δεξιότητες.
Μεταφέρει συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
Καταδείχνει τον σωστό και τον λάθος δρόμο, σε προβλήματα που 
απασχόλησαν τις απερχόμενες γενιές.
Καταδείχνει την αναγκαιότητα της συνύπαρξης, της επικοινωνίας, της 
αλληλεγγύης. 
Αποτελεί την κληρονομιά κάθε γενιάς από την προηγούμενη-ες, στην 
επόμενη. Η κληρονομιά αυτή έχει δύο φύσεις: Την υλική και την 
πνευματική. Επειδή ο άνθρωπος είναι και ύλη και πνεύμα, όποια από τις
κληρονομιές υστερήσει, ανάλογα θα υστερήσει και η επερχόμενη γενιά 
σε δυνατότητες, ευκαιρίες και απόλαυση ζωής. 

Η χρησιμότητα της διαπαιδαγώγησης, είναι κάτι το εμφανές για 
όλους ανεξαιρέτως. Αλλά εκεί που είναι καθοριστικά εμφανής είναι στη
Ανθρωπότητα εν συνόλω. Χωρίς κατάλληλη διαπαιδαγώγηση οι 
επερχόμενες γενιές θα στερηθούν επιστήμης, τέχνης, τεχνολογίας και 
πλήθος άλλων βασικών και σημαντικών για τη ζωή και τον άνθρωπο.

Οι τρόποι διαπαιδαγώγησης άπτονται άμεσα των συμπεριφορών. 
Δηλαδή διαπαιδαγωγούμε συμπεριφερόμενοι κάπως. Αφού και η 
διαπαιδαγώγηση είναι δράση – αντίδραση. Όπως προείπαμε οι 
συμπεριφορές είναι δύο ειδών. Οι συμπεριφορές εξουσίας, δηλαδή βία, 
υποκρισία, αδιαφορία, και η συμπεριφορά μετάδοσης και ανάδειξης της
ουσίας του ανθρώπου δηλαδή συναίσθημα, λογική, συνείδηση, με μια 
λέξη της Νόησης και επομένως ο Λόγος.
Βεβαίως ο κάθε γονιός τείνει να επαναλαμβάνει στα παιδιά του τις 
συμπεριφορές που ο ίδιος βίωσε σαν παιδί. Όσο πιο νέος, όσο πιο 
αμόρφωτος, τόσο πιο κοντά στη μίμηση. 
Τα συστήματα διαπαιδαγώγησης και αυτά εξαρτώνται από την θέληση 
και την βούληση της “άρχουσας” ομάδας αλλά δεν μπορούν να 
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ξεφύγουν από το δίλημμα: Εξουσία ή Λόγος.

Οι γονείς, τουλάχιστον μέχρι την εποχή μας, είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Η κοινωνικοποίηση των 
νέων έρχεται αργότερα, με απύθμενες έως σήμερα διαφορές από έθνος 
σε έθνος, από λαό σε λαό, από κοινωνικοοικονομική τάξη σε  
κοινωνικοοικονομική τάξη. Το αν γίνεται προσπάθεια μείωσης προς την
θετική κατεύθυνση των διαφορών αυτών είναι ουσιαστικό θέμα 
διερεύνησης. Όπως και οι λόγοι που συντελούν.
Γενικά η οικογένεια, όπου και όπως μπόρεσε να διαπαιδαγωγήσει 
παιδιά χωρίς λάθος επιρροές και παρεμβάσεις, είχε πολύ ανώτερα και 
πιο διαχρονικά αποτελέσματα, από “συστημικές” παρεμβάσεις 
διαπαιδαγώγησης (ορφανοτροφεία, εκκλησιαστικές οργανώσεις, και 
άλλα). 
Βεβαίως κάποια στιγμή η οικογένεια κρίνεται ανεπαρκής, οπότε η 
μεγαλύτερη κοινωνική δομή πρέπει να έχει ετοιμάσει χώρους υποδοχής 
των νέων (σχολεία, ανώτερα σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα). 
Όλα αυτά θα λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο χώρου, χρόνου, 
πνευματικής δυνατότητας και θέλησης της συγκεκριμένης συγκυρίας, 
υλικής και πνευματικής δυνατότητας. Ο καθορισμός του πλαισίου 
αυτού είναι σημαντικότατος. Επί παραδείγματι η βιομηχανική 
επανάσταση, άλλαξε την δομή της μέχρι τότε επικρατούσας 
οικογένειας, σε “πυρηνική”, για να λειτουργήσει το “εργοστάσιο του 
αστικού περιβάλλοντος”.
Η πολιτική και η διαπαιδαγώγηση όπως θα δούμε παρακάτω, είναι 
άμεσα εξαρτημένες η μια από την άλλη.

  Η αλήθεια είναι, ότι δεν μπορείς το πρωί να κόβεις ξύλα στο δάσος, το
μεσημέρι να ετοιμάζεις φαγητό για έξι και το απόγευμα έως το βράδυ 
να ασχολείσαι με τις υποθέσεις ενός Έθνους δέκα εκατομμυρίων 
ανθρώπων.
Και είναι επίσης αλήθεια, ότι αυτός που σε όλη του τη ζωή έκοβε ξύλα 
στο δάσος ή αυτός που σε όλη του τη ζωή μαγείρευε, δεν είναι σε θέση 
να ασχοληθεί με τις υποθέσεις του Έθνους. Λείπει και στους δύο η 
πλατιά όσο και βαθιά ματιά του συνόλου.
Αλλά αυτός που εντέλλεται να ασχοληθεί με τις υποθέσεις του Έθνους, 
οφείλει να έχει γνώση του μόχθου του ξυλοκόπου και του μάγειρα, όσο 
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και να σέβεται την συνεισφορά τους στο Έθνος. Οφείλει να έχει μια 
“πλανητική” ματιά, μια “συμπαντική” σκέψη, έναν “εθνικό λόγο” και 
να είναι συνειδησιακά έτοιμος με την αυτοθυσία του να δώσει το 
παράδειγμα σ' όλο το λαό, να εμπνεύσει το Έθνος.
Πριν απ' αυτό όμως, πολλοί με παρόμοια χαρακτηριστικά στη ματιά, 
όσο και στη σκέψη και στο λόγο, έχουν “καθήκον” να ετοιμάσουν τον 
λαό κατάλληλα, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί, σε θέση να 
συναισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει, ώστε να είναι 
παντού παρών, ικανός και συμμέτοχος. 
Αυτά τα θέματα όμως, είναι θέματα Διαπαιδαγώγησης. 
Το Έθνος, κάθε Έθνος, πριν τους στρατηγούς, χρειάζεται Δασκάλους!

Όμως:
   Οι πιο μεγάλοι Δάσκαλοι του ανθρώπου είναι: ο Πόνος, ο Χρόνος, ο 
Λόγος.
 
    Ο Πόνος (με το διπλό αρχαιοελληνικό νόημα: πόνος και κόπος) είναι 
φύσει διορισθείς δάσκαλος του ανθρώπου. 
Πόνος υπάρχει στο σώμα του ανθρώπου για να του υποδείξει τα φυσικά
του όρια και στην συνείδηση του για να του μάθει να ξεχωρίζει το 
λάθος από το σωστό. 
Πόνος υπάρχει και στο πνεύμα του. 
Στον λογικό τομέα π.χ. ο πόνος από την απογοήτευση του άριστου 
πτυχιούχου που βρέθηκε μπρος στο φάσμα τους ανεργίας. 
Στον συναισθηματικό τομέα π.χ. η απόρριψη που ένιωσε ο νέος από την
εκλεκτή της καρδιάς του όταν της εξομολογήθηκε τον έρωτα του. 
Στον τομέα της συνείδησης π.χ. κάθε πράξη προδοσίας, που τόσο η 
ιστορία, όσο και η ιστορία του καθενός που η ζωή του ξεπέρασε τις δυο 
δεκαετίες έχει να επιδείξει. 

Με τον πόνο που προκαλεί το μαστίγιο, δούλευαν οι σκλάβοι στις 
φυτείες του βαμβακιού και του ζαχαροκάλαμου. Το ίδιο μαστίγιο αλλά 
και πιο εκλεπτυσμένες και σύγχρονες μέθοδοι είναι οι τρόποι 
απόσπασης πληροφοριών (βασανιστήρια), αλλά και μέθοδοι 
εξαναγκασμού.
Ο πόνος του γονιού που βλέπει το παιδί του να πεινάει, γίνεται αιτία να 
σκλαβώνει την ζωή του και την συνείδηση του στα σαγόνια των 
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εξουσιών.
Όταν ο πόνος παρατείνεται σε μεγάλο διάστημα τους ζωής του ατόμου 
και αναγκαστεί να αποκλείσει κάθε περίπτωση απαλλαγής από την 
δυσάρεστη κατάσταση, τότε το άτομο αντιδρά ως επί το πλείστον 
αδιαφορώντας για τα πάντα. Η λειτουργικότητα του περιορίζεται σ’ 
αυτό που η συνήθεια έχει εντυπώσει στο υποσυνείδητο, και μεγάλο 
μέρος τους ενέργειας του, καταναλώνεται στο πώς θα ξεφύγει από τον 
πόνο. Στην φάση αυτή είναι δεκτικό σε οποιεσδήποτε συμπεριφορές 
τυχαία ή επίβουλα γίνει προσπάθεια να του εμφυτευτούν. Όταν όμως 
απογοητευθεί και πιστέψει ότι αυτό είναι αδύνατον καταφεύγει στην 
λήθη (ιδίως όταν πρόκειται για πόνο που προέρχεται από πνευματική 
λειτουργία) ή στην αυτοκτονία όταν πρόκειται για πόνο που δεν μπορεί 
ν’ αντιμετωπιστεί με την λήθη. Εδώ βρίσκεται η εξήγηση του γιατί 
τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί. Εδώ βρίσκεται και το 
μυστικό της επιτυχίας του στρατοπέδου τους εξουσίας στον έλεγχο των 
Μαζών.

    Ο Χρόνος είναι επίσης φύσει διορισθείς δάσκαλος του ανθρώπου. 
Η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από την επανάληψη και 
εδραιώνεται μέσα από την συνήθεια. Χωρίς επανάληψη συμβάντων ή 
γεγονότων δεν είναι δυνατόν να επέλθει μάθηση, αλλά ούτε και έχει 
νόημα να γίνει κάτι τέτοιο, αφού κάθε γεγονός πρωτότυπο δεν μπορεί ν’
αντιμετωπιστεί από την μάθηση, λόγω μη προϋπάρχουσας γνώσης. Η 
αντιμετώπιση του τότε γίνεται με το ένστικτο, το οποίο σαν εργαλείο 
πρώτης και έσχατης ανάγκης, καλόν είναι να διατηρείται σε καλή 
κατάσταση. 
Όλοι μας κάποτε αρχίσαμε σε μικρή ηλικία να λέμε τα πρώτα μας 
λογάκια. Η ενθάρρυνση του περίγυρου, μας τόνωσε, η ανακάλυψη της 
επαφής και ανταπόδοσης μέσω του λόγου, μας οδήγησε να μάθουμε να 
μιλάμε καλύτερα, να γράφουμε, προσπάθειες που δεν ήταν πάντα 
συνειδητές και τέλος με την δυνατότητα αυτή να μπορέσουμε κάποια 
στιγμή να δούμε την ανθρώπινη προσπάθεια. Μέσα από την ιστορία, 
προσωπική, οικογενειακή, παγκόσμια. Μέσα από την επιστήμη. Μέσα 
από την τέχνη. Αν σε οποιοδήποτε σημείο σταματούσε η διαδικασία 
αυτή, τότε δεν θα υπήρχε και το αποτέλεσμα. 
Αν το παράδειγμα αυτό μεταφερθεί σε ευρύτερο χωροχρόνο τότε 
προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
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Αν η ανθρωπότητα θεωρηθεί το άτομο που αρχίζει να μιλά (και να 
αντιλαμβάνεται τον λόγο), και κάθε γενιά που περνά αντιστοιχιστεί με 
ένα μικρό στάδιο καλύτερης, βαθύτερης και ευρύτερης κατανόησης του
μέσου, όπως και εντρύφησης στο μέσον του μέσου δηλαδή την γνώση, 
τότε γίνεται φανερό πόσο σημαντικό συστατικό στην διαδικασία της 
μάθησης είναι ο Χρόνος. 
Στην χώρα μας έχουμε πολλές ρήσεις γι’ αυτό: «ο Χρόνος είναι ο πιο 
μεγάλος Δάσκαλος», «ο Χρόνος είναι γιατρός», «ο Χρόνος θα δείξει 
την αλήθεια», «με τον Χρόνο όλα θα γίνουν». 
Κι ακόμη:
 ☼  Συν μυρίοισι τα καλά γίγνεται πόνοις.
(Τα καλά τα αποκτά ο άνθρωπος με χίλιους δυο κόπους).
Ευριπίδης

 ☼  Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.
(Μπροστά στην αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα).
Ησίοδος

 ☼  Τ 'αγαθά κόποις κτώνται.
(Τα αγαθά αποκτούν οι άνθρωποι με κόπους).
Αρχαίο γνωμικό

 ☼  Μετά πόνου η μάθησις.
(Με κόπο αποκτά κανείς τις γνώσεις).
Αριστοτέλης
 ☼  Πόνοι γεννώσι δόξαν,κάματοι προξενούσι στεφάνους.
(Οι κόποι γεννούν δόξα,οι επίμονες εργασίες φέρουν στεφάνους).
Αρχαίο γνωμικό

 ☼  Χρόνος ό πάντων πρόγονος.
(Ο χρόνος είναι αυτός που όλα τα δημιουργεί).
Πίνδαρος

 ☼  Χρόνου φείδου.
(Να χρησιμοποιείς με οικονομία το χρόνο σου).
Χίλων

 ☼  Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
(Την κάθε λύπη ο χρόνος τη γιατρεύει).
Δίφιλος

 ☼  Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
(Λένε ότι ο χρόνος είναι σοφός).
Μένανδρος

 ☼  Πάντων ιατρός τών αναγκαίων κακών χρόνος εστί.
(Ο χρόνος είναι γιατρός όλων των κακών που επιβάλλονται από τις ανάγκες).
Μένανδρος

 ☼   Θαρσείν χρή τάχ'αύριον έσσετ'άμεινον.
(Πρέπει να έχεις θάρρος,ίσως είναι καλύτερο το αύριο).
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Θεόκριτος

 ☼  Οι γέροι χωριστά, οι νέοι άλλο πράμα, όποιος τους θέλει αντάμα πληρώνει ακριβά. 
Πρόστιμο μια ζωή, στην κλεψύδρα και στα εφετεία είναι μια κοροϊδία σειρά του δικαστή.

ΑΧΑΡΝΗΣ Αριστοφάνη (Δ. Σαββόπουλος)     

    Ο Λόγος είναι φύσει διορισμένος δάσκαλος (αφού σε κάθε νέο 
άνθρωπο ενυπάρχουν σαν δυνατότητες το συναίσθημα, η λογική και η 
συνείδηση) αλλά η τελική βούληση καλλιέργειας και ανάπτυξης του 
Λόγου επαφίεται στο ίδιο το άτομο και στην ομάδα που το περιβάλλει. 
Δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τον πόνο γιατί αυτό είναι αδύνατον 
π.χ. σε τομείς που δεν υπάρχει προγενέστερη γνώση. Ούτε τον χρόνο. 
Πολύ περισσότερο που τον χρειάζεται αρωγό στην προσπάθεια να 
φωτιστεί ο νους του ανθρώπου.
Είναι ο δάσκαλος που έχει σαν στόχο να εντάξει τον άνθρωπο στο 
δεδομένο κοινωνικό χώρο και χρόνο, μειώνοντας όσο το δυνατόν τις 
επιπτώσεις της παρατεταμένης χρησιμοποίησης του πόνου και την 
άδικη σπατάλη του χρόνου. 
Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί, από ποιον, με τι στόχο, πότε, 
γιατί.
Ο Λόγος θα μεταδοθεί από άτομο σε άτομο μέσω της γλώσσας. Άρα 
πρέπει να εφευρεθεί μια γλώσσα και να διαδοθεί κατάλληλα σαν μέσον 
σε όλα τα μέλη της ομάδας.
Είναι η γλώσσα ικανή και αρκετή ώστε να επιτύχει την μέγιστη 
αφύπνιση συναισθημάτων, λογικής και συνείδησης;
Ποιοι οι χειριστές της γλώσσας και ποιοι οι αποδέκτες;
Πότε ιστορικά αφέθηκαν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν μέσα από το 
μέσον αυτό και πότε εμποδίστηκαν; Γιατί; Είναι αυτό η αιτία που 
ήρθαμε στο σκοτεινό σήμερα;
Όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται με την βοήθεια του πόνου και του 
χρόνου.
Ο λόγος των ταγών της εξουσίας είναι άλλοτε απειλητικός, άλλοτε 
υποκριτικός, και άλλοτε αδιάφορος ιδίως σε ότι αφορά την αλήθεια. 
Από κοντά ορθώνεται άλλος λόγος, ανθρώπων που έχουν την τάση της 
δοκησισοφίας, ή άλλων που τονώνονται περίτεχνα ώστε να πιστεύουν 
ότι το κακοήθες κουτσομπολιό είναι τέχνη. Δημιουργείται άλλοτε μια 
σιωπή γύρω από σοβαρά θέματα, και άλλοτε μια ατμόσφαιρα χάβρας. 
Και οι δύο φέρνουν το ίδιο ποθητό αποτέλεσμα για την εξουσία. 
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Ολοκληρωτική σύγχυση.

Έτσι η εξουσία έμαθε να χειραγωγεί τους μεγάλους δασκάλους προς 
όφελος της. Τους έβαλε να δουλεύουν για λογαριασμό της. Όταν ο 
λόγος ξεφύγει από τα όρια που του έθεσε, επισείει την απειλή του 
Πόνου. Σε μεγάλο βαθμό όμως υποκρίνεται. Γιατί ξέρει ότι η ίδια 
αντέχει πολύ λιγότερο στον Πόνο. Γνωρίζει όμως να κρύβει τον φόβο 
της. Ενώ οι πολλοί όχι μόνο δεν ξέρουν την συνταγή αυτή, αλλά έχουν 
την συνήθεια να μετατρέπουν τον φόβο σε πανικό, μεταδίδοντας τον 
μεταξύ τους και διογκώνοντας τον. Η άγνοια και η απαιδευσία σε 
συνδυασμό με την αδυναμία προσέγγισης του πλησίον, οδηγεί πάντα σε
υπερβάλλουσες συναισθηματικές αντιδράσεις. 
Το στρατόπεδο της βίας και της υποκρισίας προσπαθεί να επεκτείνει 
συνεχώς την εξουσία του. 
Μέσα που χρησιμοποιεί: 
Όπου υπάρχει σχηματισμός, όχι αντίδρασης, αλλά έστω διαφορετικής 
άποψης, εξοντώνεται. «Ή θα ενταχθείς στην ομάδα ή να φύγεις». Αλλά 
δεν θ’ αφήσει χώρο να σταθείς, χρόνο να σκεφτείς.
Θα χρησιμοποιήσει τον πόνο για να σε αναγκάσει να παράγεις για 
λογαριασμό της.
Θα χρησιμοποιήσει την υποκρισία για να σε ξεγελάσει με τεχνάσματα, 
όπως ανάγκη διαρκούς προόδου, ιδιοκτησία, κερδοφορία κεφαλαίου, 
ανταγωνιστικότητα, πληθωρισμός, αξιολόγηση, πιστοποίηση.
Θα χρησιμοποιήσει τον χρόνο σου προς όφελος της και θα τον 
σκοτώσει βάναυσα, όταν δεν το μπορεί, από φόβο μήπως τον 
χρησιμοποιήσεις προς ίδιον όφελος.
Με εξαντλητικά ωράρια εργασίας, με ανόητα παιχνίδια πλην 
“συναρπαστικά”, με ανούσιες χρονοτριβές “έξεις”, με συνήθειες που 
δεν απεξαρτώνται εύκολα, που γίνονται άλλος εαυτός, που εξαφανίζουν 
το σύνολο του χρόνου της ζωή μας, στην προσπάθεια εξεύρεσης των 
“αναγκαίων προς το ζην”, και την “ευτερψία”, πάντα με αντίτιμο που 
αυτή θα καθορίζει, στη μονάδα που αυτή θα καθορίζει, με οφειλόμενο 
“φόρο” που αυτή θα καθορίζει. 
Το ελάχιστο που χρειάζεται, είναι η αδιαφορία των διαφωνούντων και 
ως εκ τούτου, όπου δεν μπορεί να προσελκύσει οπαδούς σχηματίζει 
ομάδες αδιάφορων και στην συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα 
οικειοποιείται την ψήφο, την δυνατότητα, το λόγο τους, μετατρέποντας 
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τα, σε «πιστεύω» τους, που αναδεικνύουν την ίδια.
Έτσι η αδιαφορία τελικά λειτουργεί υπέρ των βία – υποκρισία.
Σε κόσμο (Β-Υ-Α), η παιδεία που διδάσκει στους νέους ηθική και 
τιμιότητα είναι σαν να προετοιμάζει τους νέους αυτούς, για σφαγή στον
βωμό της εξουσίας.
Σε κόσμο που επικρατεί ο Λόγος, η παιδεία που διδάσκει στους νέους 
τον Λόγο, θυμίζοντας πάντοτε και τις άλλες δυνατότητες συμπεριφοράς 
είναι πραγματική παιδεία.
Κανένα σχολείο, κανένας γονιός, καμιά οικογένεια, καμιά προσπάθεια 
παροχής παιδείας σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες δεν μπορεί ν’ 
αγνοήσει τους μεγάλους δασκάλους της ανθρώπινης φύσης.
Δεν γίνεται να μάθεις χωρίς κόπο! (δεν υπάρχει βασιλική οδός για την 
γεωμετρία όπως έλεγε ο Αρχιμήδης…)
Δεν γίνεται να μάθεις χωρίς ν’ αφιερώσεις τμήμα του χρόνου σου με 
υπομονή και επιμονή!
Δεν γίνεται να βρεις χωρίς την παρέμβαση του Λόγου, μέσα από τους 
χιλιάδες δρόμους που ανοίγονται εμπρός σου, τις σωστές επιλογές που 
θα σε φέρουν σε επίπεδα μάθησης, ποιοτικά και ποσοτικά, ανάλογα με 
αυτά που σε προίκισε η φύση. Μόνο όταν αγαπήσεις αυτό που 
προσπαθείς, θα είσαι ευτυχισμένος! Αλλιώς θα νιώθεις σκλάβος και 
κοινωνικά απόβλητος! Κι αγάπη αληθινή ούτε με τη βία ούτε με την 
υποκρισία, ούτε, πολύ περισσότερο, με την αδιαφορία γίνεται να 
κατακτηθεί τελικά. 
Κι ότι δεν περνάει μέσα από το φίλτρο της μάθησης αποβαίνει σε 
απώλεια λογικής και συνείδησης. Κι ο άνθρωπος χωρίς λογική και 
συνείδηση δεν είναι υγιής άνθρωπος. Και η αγάπη, που ενδεχομένως να 
διατείνεται ότι νιώθει, είναι άρρωστη σαν κι αυτόν!
Σε μια κοινωνία (Β-Υ-Α), ο λόγος θα στραγγαλίζεται ή θα υπηρετεί την 
εξουσία. 
Ο πόνος και ο χρόνος θα γίνονται σκλάβοι της, χάριν της ελπίδας 
διάσωσης το ανθρώπου. Αφού η απειλή του πόνου θα γίνεται φόβος, 
μοναδική κινητήρια δύναμη κάθε ανθρώπινης ενέργειας. Οι άνθρωποι 
θα ζουν μέσα σε αντιμαχόμενες ομάδες, θα βιώνουν τους 
ανταγωνισμούς και τους πολέμους, που θα είναι η κύρια αιτία της 
φτώχειας τους και του πλούτου της εξουσίας. Ο χρόνος τους θα 
αναλώνεται σε ανούσιες και κοπιαστικές ασχολίες, κερδοφόρες μόνον 
για την εξουσία που τους τις επιβάλλει. Ο ελεύθερος χρόνος τους θα 
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συρρικνώνεται όλο και περισσότερο, από τον φόβο της εξουσίας μήπως 
και τους δοθεί η ευκαιρία «να ξυπνήσουν».  
Αν όμως κάνει το λάθος να φτάσει στα άκρα, τότε ο πόνος θα της δείξει 
το φριχτό της πρόσωπο και ο χρόνος θα της κλείσει την πόρτα του μια 
για πάντα.

Σε μια κοινωνία Λόγου, οι μεγάλοι δάσκαλοι θα αποχτήσουν την θέση 
τους. Ο λόγος θα δώσει στους νεότερους την γνώση των μεγαλύτερων, 
χωρίς περιτυλίγματα και κορδέλες. Κι αυτοί με σεβασμό στην 
προσπάθεια των γονιών τους, στον κόπο και τον χρόνο που ανάλωσαν 
για να την κατακτήσουν, θα την παραλάβουν σαν κάτι ιερό, θα την 
πλουτίσουν όσο τους επιτρέπει η σύντομη ζωή τους, και θα την 
παραδώσουν πλουσιότερη και καθαρότερη στην επόμενη γενιά. 
Ο πόνος και ο χρόνος θα είναι πάντα εκεί. Για να δείξουν την 
κατεύθυνση, να την διορθώσουν, να δώσουν μορφή και ύφος στον 
ανθρώπινο λόγο ύπαρξης. 
Μόνο που τότε ο πόνος θα πονά λιγότερο αφού θα τον μοιράζονται 
πραγματικά όλοι. 
Κι ο χρόνος θα δίνει στον καθένα περισσότερη απόλαυση και πολύ 
περισσότερη γνώση. 
Δεν θα είναι πλέον ο πόνος αποκλειστικό προνόμιο των φτωχών και η 
απόλαυση προνόμιο των πλουσίων. Η πορεία του κάθε ανθρώπου θα 
είναι πορεία χαράς, πορεία γνώσης, πορεία συνείδησης. Όχι πορεία 
σκλάβου που προχωρά γιατί φοβάται τον βούρδουλα ή πορεία αφέντη 
που φοβάται να κοιμηθεί κοντά στους άλλους, γιατί δεν ξέρει αν θα δει 
το ξημέρωμα.

Διδάσκονται οι συμπεριφορές;

Αν ο άνθρωπος αφεθεί στο ένστικτο, οι φυσικοί του δάσκαλοι δηλαδή ο
πόνος και ο χρόνος θα του διδάξουν μέσω του ενστίκτου, ό,τι είναι 
απαραίτητο για την επιβίωση του και θα του υποδείξουν την παραγωγή 
συναισθημάτων και σκέψης και αφού τον αφήσουν να 
συνειδητοποιήσει ότι έχει επιλεχθεί από την φύση να επιτελέσει κάποιο 
έργο πέρα από το προφανές της επιβίωσης και της διαιώνισης του 
είδους, θα του υποδείξουν τρόπους επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο, 
ώστε η σωματική αλλά και η πνευματική δύναμη των πολλών να γίνει 
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δύναμη που θα προσπερνά τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Παράλληλα η 
συνείδηση του ότι οι άλλοι με νοιάζονται αλλά κι εγώ νοιάζομαι γι 
αυτούς, θα γίνει απαρχή κοινωνίας αγάπης.
Αυτό πρέπει να έγινε στις χιλιάδες χρόνια παρουσίας του ανθρώπου 
πάνω στη Γη. 
Και τώρα στην αυγή της τρίτης μετά Χριστό χιλιετίας, αφού ο 
άνθρωπος συνειδητοποίησε τα οφέλη του λόγου, έφτιαξε οργανωμένες 
κοινωνίες, ανέπτυξε επιστήμη, τέχνες και τεχνικές, καθιέρωσε 
συστήματα υγείας και παιδείας, είναι φανερό πλέον ότι αποδέχεται την 
πρόκληση ν’ αναλάβει την ευθύνη της πορείας του, και την προστασία 
του περιβάλλοντος που υπήρξε το λίκνο του, να εποικίσει τον χώρο και 
τον χρόνο που του προορίζει η Δημιουργία. 

Η εξουσία, δηλαδή οι οπαδοί των συμπεριφορών βίας – υποκρισίας – 
αδιαφορίας, βλέπουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα τους αφαιρέσει όλα τα 
προνόμια, και θα τους πετάξει στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας», σαν 
μια κακή ανάμνηση ανώριμης συμπεριφοράς της πρώτης ηλικίας της 
ανθρωπότητας. 
Αρνούμενοι να αποδεχθούν το αναπόφευκτο, μη δυνάμενοι να 
προσαρμοστούν σε συνθήκες ισότιμης αντιμετώπισης από τους 
συνανθρώπους τους, που θα αρνείται κάθε διάκριση προς αυτούς, 
επειδή είναι απόγονοι κάποιων ή επειδή κάτι και με κάποιον τρόπο το 
κατέχουν (βλέπε χρήμα), ορθώνουν το απειλητικό προσωπείο της 
πείνας, της δίψας, των ασθενειών, του πολέμου, προσπαθώντας να 
επιβληθούν μέσω του φόβου στις μεγάλες μάζες, σκορπίζοντας 
διχόνοια, αμάθεια, υλική και πνευματική ένδεια, με κυρίαρχα μέσα το 
χρήμα, την παραπληροφόρηση και ένα παράλογα ιδιότυπο σύστημα 
ιδιοκτησίας υλικής όσο και πνευματικής. 
Μόνο που έτσι ο Λόγος θα μαραζώσει! Και μαζί του η επιστήμη, η 
τέχνη και τόσα άλλα. Το επίτευγμα των τελευταίων αιώνων, θα γίνει 
πισωγύρισμα. Και ο πλανήτης μας δεν αντέχει άλλα πισωγυρίσματα. 
Όσο πιο γρήγορα, όσο περισσότεροι, συνειδητοποιήσουν, ότι η εξουσία
πρέπει να δώσει την θέση της στην ανθρώπινη συνείδηση, τόσο πιο 
ανώδυνα και τόσο πιο γρήγορα θα παρέλθει το μεταβατικό στάδιο και 
θα επέλθει η νέα εποχή. Η εποχή του Λόγου!

Ποιοι είναι αυτοί που εντέλλονται να διδάξουν συμπεριφορές;
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Μα φυσικά ΟΛΟΙ εμείς. Αφού δεν θέλουμε εξουσίες, θα πρέπει όλοι 
μαζί και ο καθένας χωριστά με συνείδηση ν’ αναλάβουμε το μερίδιο της
ευθύνης που μας αναλογεί! Η αλλαγή τρόπου ζωής, η απομάκρυνση 
από συμπεριφορές (Β-Υ-Α) και η κατασταλαγμένη εναπόθεση των 
ελπίδων της ανθρωπότητας στον Λόγο, δεν είναι κάτι που μπορεί να 
γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί συνειδητοποιημένη αποφυγή 
επαφής με την εξουσία, κάτι, που στην αρχή της εκδήλωσης της θα 
είναι πολύ επώδυνο γι αυτούς που θα το τολμήσουν. Απαιτεί 
διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών με άλλα πρότυπα και ιδέες, κάτι που 
θα γίνει σε βάθος χρόνου ώστε να παγιωθεί ο Λόγος σαν ο μοναδικός κι
αναντικατάστατος τρόπος συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων. Απαιτεί να 
διδαχθεί με το πραγματικό και αληθινό παράδειγμα όλων προς όλους. Ο
ανθρώπινος λόγος δεν είναι κάτι, που δεν μολύνεται από την βία την 
υποκρισία την αδιαφορία. Απαιτείται λοιπόν προσεκτική χρήση του σε 
ένα πλαίσιο φιλαλήθειας και πραγματικού ενδιαφέροντος του ανθρώπου
για τον πλησίον όσο μακριά κι αν είναι αυτός. 
Απαιτεί καθημερινή εγρήγορση. 
Όταν ένας νέος λέει: «Εσείς οι μεγαλύτεροι είστε μαλθακοί! Εγώ μ’ ένα
χέρι ξύλο θα καθάριζα!», να υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα του να του 
εξηγήσει, όχι, ότι αν το κάνει θα τιμωρηθεί, αλλά ότι με τον τρόπο αυτό
μπολιάζει στο κοινωνικό σώμα το μικρόβιο της βίας. 
Όταν μια νέα λέει: «Δεν τον κορόιδεψα! Αυτός φταίει, αφού είναι 
εντελώς βλάκας!», να υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα της να της 
εξηγήσει, ότι με τον τρόπο αυτό μπολιάζει στο κοινωνικό σώμα το 
μικρόβιο της υποκρισίας. 
Όταν ένας τρίτος λέει: «Ωχ αδερφέ! Τι με νοιάζει εμένα αν ο γείτονας 
έχει αυτό το πρόβλημα; Ή το ότι πεινάνε στην Αφρική;», να υπάρχει 
πάντα κάποιος δίπλα του να του εξηγήσει, ότι με τον τρόπο αυτό 
μπολιάζει στο κοινωνικό σώμα το μικρόβιο της αδιαφορίας. Και ότι 
κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί Άνθρωπος όταν είναι ξεκομμένος από 
τους υπόλοιπους.
Τότε και ο λόγος που θα διαχέεται στις σχολικές αίθουσες θα είναι πιο 
μεστός νοήματος, αφού δεν θα απέχει από την κοινωνική πρακτική, από
την ζωή του συνόλου. Και οι δευτερεύοντες δάσκαλοι, οι διορισμένοι 
από την κοινωνία, δεν θα νιώθουν σαν κλόουν ή σαν μαριονέτες.
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Λόγος δεν είναι μόνον αυτό που εκφράζεις. Μιλώντας ή γράφοντας. 
Είναι πολύ περισσότερο αυτό που κάνεις ή που δεν κάνεις, δίνοντας 
παράδειγμα ζωής στους υπόλοιπους. Είναι συμπεριφορά. Τρόπος ζωής. 
Ζωντανή σοφία! 

Συμπερασματικά: Ο άνθρωπος έφθασε μέχρι εδώ που βρίσκεται 
σήμερα, γιατί είναι κοινωνός της γνώσης που παράχθηκε στο παρελθόν 
από τις προηγούμενες γενιές, και γιατί έχει την δυνατότητα 
επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του, ώστε όλοι να δίνουν, όταν και
όπου χρειάζεται μέρος του εαυτού τους στην κοινή προσπάθεια. Κανείς,
είτε γονιός, είτε δάσκαλος οποιουδήποτε επιπέδου, δεν μπορεί να έχει 
επιτυχία στο έργο του, αν δεν λάβει υπ’ όψιν του τους μεγάλους 
δασκάλους: πόνο – χρόνο – λόγο. 
Ούτε κανείς μπορεί (σαν μαθητής οποιουδήποτε επιπέδου) να 
κοινωνήσει της γνώσης των προγόνων μας, αλλά ούτε και να έλθει σε 
επαφή με τους συγχρόνους, χωρίς να μάθει τα βασικά τουλάχιστον που 
απαιτούνται προς τον σκοπό αυτό. Πολύ περισσότερο να αφήσει 
παρακαταθήκες για τις επερχόμενες γενιές.

Ποιο είναι το σχολείο που μπορεί να πετύχει όλα αυτά;
Το μοναδικό σχολείο που μπορεί να παράσχει πραγματική παιδεία είναι 
το σχολείο της Κοινωνίας Αγάπης.

Για ένα σχολείο παιδείας σε μια κοινωνία αγάπης:
Πρώτα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε η πρόθεση γέννησης ανθρώπου 
να είναι πάντα ή τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία, πρόθεση 
παροχής αγάπης. Να φροντίσουμε το κάθε νεογέννητο, να το 
υποδέχεται πάντα μια (ή περισσότερες), ζεστή αγκαλιά, μια κοινωνία 
που ενθουσιάστηκε από τον ερχομό του. Όχι από συνήθεια! Όχι με 
υποκρισία! Και μια και η ασφαλέστερη μέθοδος για να επιτευχθούν 
αυτά, αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η πορεία τόσων αιώνων, είναι η 
οικογένεια, ας δώσουμε ένα χέρι βοήθειας σ’ αυτόν τον θεσμό που 
αιώνες τώρα αδιαμαρτύρητα σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Ας του 
δώσουμε την δυνατότητα να συνεχίσει, γιατί η πείρα απέδειξε ότι 
κανένα σχήμα ή μέσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο της 
οικογένειας.
 Ύστερα ας φροντίσουμε τα παιδιά να χαίρουν υγείας. 
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Σωματικής υγείας που θα τους προσφέρεται από ένα σύστημα υγείας 
για όλους. 
Πνευματικής υγείας που θα τους παρέχεται, γιατί οι γονείς και οι 
παππούδες μαζί με τις γιαγιάδες, θα έχουν την διάθεση και την 
δυνατότητα να χαράξουν τις πρώτες παρακαταθήκες του Λόγου στην 
ψυχή και το μυαλό τους. Η επιτελική αρχή των μελλοντικών 
κοινωνικών δομών (κυβέρνηση σήμερα), θα φροντίζει να υπάρχει 
χώρος άφθονος για παιδικά παιχνίδια, σε επαφή με γήινα χρώματα και 
οσμές. Θα φροντίζει να υπάρχει σε επαρκή ποσότητα υγιεινή τροφή, 
εύκολα προσβάσιμη για όλους. 

Κατόπιν έρχεται το σχολείο. Και σ’ αυτό η πρόσβαση πρέπει να είναι 
αυτονόητη και για όλους. Χωρίς προαπαιτούμενα και περιορισμούς. Το 
σχολείο έρχεται να καλύψει δυο ανάγκες του νέου ανθρώπου, που 
πηγάζουν από αντίστοιχες ανάγκες την κοινωνικής δομής, και που δεν 
μπορεί να καλύψει η οικογένεια. 
Την παροχή γνώσης και την κοινωνικοποίηση.
Τα διαφορετικά ήδη σχολείων βασικής παιδείας, είναι διαίρεση 
εξουσίας. 
Το ιδιωτικό σχολείο είναι διαίρεση της εξουσίας. Σχολείο για 
πλούσιους!
Ο διαχωρισμός των νέων το ίδιο. 
Η εξυπνάδα σε μερικούς μπορεί να είναι έμφυτο ταλέντο, όπως σε 
άλλους είναι η καλλιφωνία. Ο διαχωρισμός όμως των ταλαντούχων από
τους μη «φαινομενικά» ταλαντούχους, μπορεί να επαναφέρει την 
κοινωνία λόγου στο χάος της εξουσίας.
Η ομάδα θα μεταδώσει την αποκτημένη γνώση στους νεότερους, κι 
αυτοί θα την πάρουν, για να συνεχίσουν και να καταξιώσουν το έργο 
της ομάδας στους αιώνες. 
Η ομάδα θα δείξει στους νέους τα πλεονεκτήματα της συλλογικής 
προσπάθειας, αλλά και τις χαρές που φέρνει η ανθρώπινη επαφή, κι 
αυτοί θα μάθουν να είναι ελεύθεροι χωρίς να πατούν την ελευθερία του 
άλλου, να συμβάλλουν αδελφωμένοι στην κοινή προσπάθεια, να  
αγαπούν, να συγχωρούν, να κρίνουν δίκαια. 
Υπερήφανοι για την κοινωνία που τους θάλπει, θα ερωτεύονται τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με την επιστήμη, την τέχνη, την τεχνολογία, την 
παιδεία, την παροχή στον εαυτό και στον συνάνθρωπο. 
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Η συμμετοχή στην χαρά είναι για το άτομο πηγή ανεξάντλητης 
ενέργειας και διάθεσης. 
Η συμμετοχή στη γνώση είναι ο ασφαλέστερος  οδηγός για τη 
δημιουργία παρακαταθηκών συναισθήματος, λογικής, συνείδησης όσο 
και ηδονής. Το “Εύρηκα!” του Αρχιμήδη και τόσων άλλων, 
αδιάψευστος μάρτυς. 
Η συμμετοχή στην αλήθεια, πηγή ελευθερίας και αισθήματος 
ασφάλειας, εφαλτήρας παραγωγής πρωτότυπης ιδέας.
Στρέψτε τα παιδιά στον Λόγο. Όχι με παραινέσεις. Γίνετε οι ίδιοι 
παραδείγματα ζωής και συμπεριφοράς. Αγνοείστε την εξουσία. Πείτε 
την αλήθεια «μετά παρρησίας». Δείξτε στην εξουσία το αληθινό της 
πρόσωπο, να ντραπεί, να ζητήσει συγνώμη. Αφού το κάνει συγχωρέστε 
την. Το λάθος είναι συνυφασμένο με τον άνθρωπο. 
Μην  πολεμάτε την εξουσία. Ξέρει τον πόλεμο καλύτερα και θα χαρεί 
να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει. Ανακαλύψτε και διαδώστε την
μεστή διαλόγου ανθρώπινη επαφή, ώστε να καταστεί ανίσχυρη η 
προπαγανδιστική και παρελκυστική επιρροή των καθοδηγούμενων από 
τα συμφέροντα της εξουσίας, Μ.Μ.Ε.   
Ο εκπαιδευτικός που θα σκεφτεί κάποια στιγμή να μετατραπεί σε 
παιδαγωγό δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες. Το έργο που θα ήθελε, είναι
αντίθετο απ’ αυτό που υποχρεώνεται να επιτελέσει. 
Το άγρυπνο μάτι της εξουσίας (Big Brother), μέσα από τα μάτια των 
αλυσοδεμένων και συμβιβασμένων συναδέλφων, γονέων, μαθητών, 
καραδοκεί. 
Παρ’ όλα αυτά η παροχή Παιδείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει 
εμπόρευμα. Πάση θυσία! 
Ο δρόμος που έχει να βαδίσει ο δάσκαλος (όχι απαραίτητα αυτός που 
αξιώθηκε τίτλου, αλλά κάθε άνθρωπος που με συνείδηση, λογική και 
συναίσθημα, θ’ αναλάβει να οδηγήσει άλλους στον δρόμο του Λόγου, 
μακριά από τον δρόμο της εξουσίας), είναι δύσκολος. 
Γιατί αφ’ ενός έχει να δείξει στους τυφλωμένους το φως, και αφ’ ετέρου
να πείσει την εξουσία ότι ο δρόμος του Λόγου και συνακόλουθα της 
Παιδείας, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να βγάλει την Ανθρωπότητα
από τα μονοπάτια της σύγκρουσης και του σκοταδισμού. Και να την 
οδηγήσει στην Λεωφόρο της ανάδειξης του Ανθρώπου. 
Είθε!
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Σε μια κοινωνία αγάπης ο κάθε διπλανός είναι συγχρόνως δάσκαλος
και μαθητής. 

Κανείς σκλάβος ή αφέντης!
Είναι η κοινωνία μας τέτοια; Φυσικά όχι! 

Είναι ουτοπική μια κοινωνία αγάπης; Φυσικά όχι! 
Στριμώξτε όλους τους ταγούς της εξουσίας, όπως σας στριμώχνουν
εκείνοι αιώνες τώρα, με μέσο την άρνηση των (Β-Υ-Α), και θα δείτε

έκπληκτοι ότι θα σας ακολουθήσουν πειθήνια. Γιατί οι
περισσότεροι απ’ αυτούς είναι στην ψυχολογία τους φοβισμένα

παιδιά που θέλουν κάποιον να τους δείξει τον δρόμο της
επιστροφής!

Η Αγάπη είναι δρόμος,
η Αγάπη μπορεί να είναι όχημα,

η Αγάπη είναι προορισμός,
η Αγάπη είναι καταξίωση και ευτυχία.

Και η αγάπη διδάσκεται!
Άλλη η ανώριμη αγάπη του νέου ανθρώπου

και 
άλλη αυτή του ώριμου

που περιέχει συναίσθημα, λογική, συνείδηση.
Η κοινωνία αγάπης είναι ευθύνη των ώριμων που αμισθί θα

εργαστούν και θα θυσιαστούν αν χρειαστεί για να γίνει το όραμα
απτή πραγματικότητα.
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              10. Η διαπαιδαγώγηση στον Λόγο, η διαπαιδαγώγηση στην 
Εξουσία.

Οι μέθοδοι διαπαιδαγώγησης είναι δύο:
Η Διαφθορά και η Παιδεία.

Η Διαφθορά είναι η μέθοδος διαπαιδαγώγησης που απομακρύνει τους 
ανθρώπους από την καλλιέργεια της νόησης, αντιτίθεται στο να 
αναπτυχθούν αρμονικά σε κάθε άνθρωπο τα, συναίσθημα – λογική – 
συνείδηση, και έχει σαν σκοπό να εγκαταστήσει σαν ανθρωποδομή μια 
πυραμιδοειδή κοινωνική κατασκευή, με την ελίτ στην κορυφή της, 
διάφορες ομάδες ιεραρχημένης εξουσίας πιο κάτω, και ένα πλήθος 
αναλώσιμων α-νόητων στη βάση της, ουσιαστικά σκλάβων που 
υπηρετούν τους αποπάνω και αφελώς ανταγωνίζονται έως θανάτου να 
κερδίσουν χρήματα, κάποιο προνόμιο, κάποια εύνοια, κάποια άνοδο 
στην ιεραρχία.
Η Διαφθορά έχει σαν προφανή στόχο την διαιώνιση του συστήματος 
της ολιγαρχίας των ελίτ πάνω στις μάζες.
Η Διαφθορά έχει σαν βασικές συμπεριφορές τις βία – υποκρισία – 
αδιαφορία.
Η Διαφθορά καλλιεργεί τον Λόγο σε κλειστά “γκέτο” που τα ονομάζει 
κολέγια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα διαφόρων προσανατολισμών,
με στόχο πάντα, τον ερμητικό αποκλεισμό της διάδοσης της γνώσης 
στους πολλούς, την αποκλειστική κοινωνική οργάνωση ομάδων που 
αυτή ελέγχει και κατευθύνει.
Η Διαφθορά σκορπίζει στους πολλούς ένα λόγο διεφθαρμένο, γεμάτο 
ψέματα, υπονοούμενα, ανακρίβειες, με ύφος βίαιο, ψυχαναγκαστικό, 
ποντάροντας στην μίμηση του λόγου αυτού από τους πολλούς, ώστε η 
χάβρα μιας μερίδας και η ανυπαρξία έκφρασης της μεγαλύτερης, να 
καθιστούν την επικοινωνία αδύνατη. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί και 
εν πολλοίς το έχει καταφέρει, να εγκαταστήσει στο ανθρωποσύνολο την
ψευδοσυνείδηση ότι τα πάντα είναι θέμα “συμφέροντος” και 
“συναλλαγής”. 
Η Διαφθορά είναι το μέσο διαπαιδαγώγησης που επικρατεί στην Γη, 
χιλιάδες χρόνια τώρα.
Η Διαφθορά οδηγεί στην Κακία. Κακία είναι το μίσος εναντίον της 
ανθρώπινης φύσης (ύλη – πνεύμα), ο φόβος της γνωριμίας με αυτήν, η 
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εξαπάτηση και η παραπλάνηση των παιδιών ώστε να μην γνωρίσουν 
την θεϊκή τους φύση, να παραμείνουν έως θανάτου πειθήνιοι σκλάβοι, 
αδιάφορα για την πρόοδο και την εξέλιξη του συνόλου της 
ανθρωποομάδας. 
Η Διαφθορά έχει εγκατεστημένους μηχανισμούς ελέγχου της 
ανθρώπινης κοινωνίας, όπως στρατοί, εκκλησίες, υπόκοσμος, νομικά 
συστήματα, σχολεία δικής της έμπνευσης, με προεξάρχουσα ναυαρχίδα 
της, το νόμισμα που αυτή εκδίδει και ελέγχει.
Η Διαφθορά αποστρέφεται ιδέες όπως, μόρφωση, ανοιχτή συζήτηση, 
εθνική αλλά και παγκόσμια συνείδηση, χωρίς όρους και εμπόδια 
επικοινωνία, πίστη στον άνθρωπο και στη θεϊκή του μοίρα. 

Η Παιδεία είναι η μέθοδος διαπαιδαγώγησης που καλλιεργεί αρμονικά 
σε κάθε άνθρωπο τα συναίσθημα – λογική – συνείδηση, και έχει σαν 
σκοπό να εγκαταστήσει σαν ανθρωποδομή μια κοινωνική κατασκευή, 
όπου κάθε άνθρωπος θα έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να 
γνωρίσει, τον άνθρωπο μέσα του, τον συνάνθρωπο δίπλα του, όσο και 
την ανθρωπότητα σαν ολότητα αλλά και το σύμπαν.
Η Παιδεία έχει σαν προφανή στόχο τον άνθρωπο με πλήρη πνευματική 
υγεία και κατ' επέκταση την γέννηση και εγκατάσταση της δημοκρατίας
στην όσο το δυνατόν πιο εξελιγμένη της μορφή, σε Γήινο και γιατί όχι, 
σε Συμπαντικό επίπεδο.
Η Παιδεία έχει σαν βασική συμπεριφορά τον Λόγο.
Η Παιδεία καλλιεργεί τον Λόγο όχι μόνον στο σχολείο, αλλά σε κάθε 
κοινωνική συνεύρεση δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Σχολείο, 
πραγματικό, που καλλιεργείται ο Λόγος δεν μπορεί παρά να είναι όλη η 
κοινωνική ανθρωποδομή. 
Η Παιδεία είναι το μέσο διαπαιδαγώγησης που βρίσκεται υπό διωγμό 
στην Γη, χιλιάδες χρόνια τώρα.
Η Παιδεία οδηγεί στην Αρετή. Αρετή είναι η αναγνώριση της διττής 
ανθρώπινης φύσης (ύλη – πνεύμα) με κατάδειξη της πνευματικής ως 
πεπρωμένου, χωρίς την επιβολή της στην ύλη με τη βία, χωρίς 
εξαπάτηση συνειδήσεων, χωρίς την αδιαφορία για το υλικό της μέρος 
που είναι θεμέλιο για να χτιστεί το πνευματικό. Η Παιδεία παρακινεί 
τους νέους να τολμήσουν να γνωρίσουν το πνεύμα μέσα τους, να γίνουν
φορείς ποικίλων συναισθημάτων, λογικής και συνείδησης.
Η Παιδεία δεν χρειάζεται να έχει εγκατεστημένους μηχανισμούς 

248



ελέγχου της ανθρώπινης κοινωνίας. Η κάθε ανθρώπινη μονάδα είναι εν 
δυνάμει ελέγχων και ελεγχόμενος, χωρίς να υποτιμάται η δύναμη του 
ελέγχου, χωρίς να φθάνει στην υπερβολή της ύβρεως.
Η Παιδεία διδάσκει ιδέες όπως, μόρφωση, ανοιχτή συζήτηση, εθνική ή 
και κοσμική συνείδηση, χωρίς όρους και εμπόδια επικοινωνία, πίστη 
στον άνθρωπο και στη θεϊκή του μοίρα. 

Υπάρχει και μία τρίτη “μέθοδος” διαπαιδαγώγησης. Την ονομάζουν 
εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση είναι αναντικατάστατο εργαλείο στην εξοικείωση και την
αφομοίωση. Αλλά εκπαιδεύονται και τα σκυλάκια: π.χ. Να μην κάνουν 
τα τσίσα τους μέσα στο σπίτι. Ή να επιτίθενται σε κάθε ξένο. Δεν θα 
μπορούσες όμως να μεταφέρεις σε σκύλους μέρος της ανθρώπινης 
γνώσης.
Η εκπαίδευση μπορεί να είναι επιμέρους παιδεία.
Η εκπαίδευση μπορεί να είναι επιμέρους διαφθορά.
Στον σημερινό κόσμο, η εκπαίδευση των νέων είναι μεταμφιεσμένη 
διαφθορά και έχει στόχο την καθυπόταξη του ανθρώπου με κάθε μέσον 
στα σχέδια της ολιγαρχίας του χρήματος.

Θα γίνω πιο σαφής:

Η διαφθορά επενεργεί σε όλο το ανθρωποσύνολο, με προφανή στόχο 
την εδραίωση και διαιώνιση του συστήματος αφεντών – δούλων. 

Διαφθείρει σώματα, διαφθείρει πνεύματα, μα κύρια διαφθείρει 
συνειδήσεις. 

Στον σύγχρονο κόσμο, του πολιτισμού των “αγορών”, η διαφθορά 
επενεργεί σε κύκλους επικαλυπτόμενους τις περισσότερες φορές:
■ Εμπόριο ελπίδας.
(Μισθωτή εργασία, τζόγος, ποικίλες ασφάλειες, επαγγελματική 
αποκατάσταση αλλά και εξέλιξη...) 
■ Εμπόριο έρωτα.
(Πορνεία, αποπνευματικοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, 
σεξοπεριοδικά, σεξοταινίες, πορνοσελίδες στο διαδίκτυο που εθίζουν 
και αποπροσανατολίζουν τους νέους και όχι μόνον, ροκανίζοντας τον 
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χρόνο τους και διαστρέφοντας το ερωτικό τους αισθητήριο...)
■ Εμπόριο εφησυχασμού της συνείδησης.
(Ναρκωτικά, ποικίλα ψυχοδιαβρωτικά φάρμακα, βομβαρδισμός με 
έτοιμες λύσεις για κάθε “πρόβλημα”, ...)
■ Εμπόριο υγείας.
■ Εμπόριο διαπαιδαγώγησης.
■ Εμπόριο πολέμου.
■ Εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ανθρώπινης δυνατότητας.
■ Εμπορευματοποίηση της επιστήμης.
■ Εμπορευματοποίηση της τέχνης.
■ Εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης επαφής. 
(συγκοινωνίες, επικοινωνίες, εγκλεισμός των ανθρώπων μπροστά την 
οθόνη της τηλεόρασης ενώ παράλληλα μειώνονται στο ελάχιστο οι 
χώροι δημόσιας συζήτησης...)
■ Απεμπόληση στους πολλούς, κάθε ευθύνης της εξουσίας απέναντι σε 
παγκόσμια προβλήματα. 
(Η ρύπανση του πλανήτη έχει φθάσει σε οριακό σημείο: συστήνουμε 
οικολογικές οργανώσεις ελεγχόμενες από μας και δείχνουμε σκουπίδια 
στις παραλίες, πλαστικές σακούλες στη θάλασσα και άλλα. Για το ποιος
παρήγαγε τις σακούλες τσιμουδιά! Ύστερα βάζουμε και τιμή για κάθε 
σακούλα “προς όφελος όλων!”. 
Η ατμόσφαιρα έχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα: Απαγορεύεται η καύση
λιγνίτη, φόρος διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε λογαριασμό 
ηλεκτροδότησης. Ναι αλλά οι υπανάπτυκτες χώρες έχουν ανάγκη 
κατανάλωσης ενέργειας για να φθάσουν τις ανεπτυγμένες! 
Απαγορεύεται! Θα σας δώσουμε δάνεια να αγοράζετε ηλεκτρικό ρεύμα 
από μας! Κάποια στιγμή η χώρα σας θα είναι ιδιοκτησία μας! 
Η υπερέκδοση χρήματος είναι κλοπή: Δεν πειράζει θα σας δώσουμε 
δάνεια. 
Μα γιατί να μην εκδώσουμε εμείς το νόμισμα μας; 
Απαγορεύεται! Θα σας κάνουμε πόλεμο! Θα αγοράζετε το νόμισμα από
μας, γιατί μόνο εμείς γνωρίζουμε τον “τρόπο” έκδοσης νομίσματος από 
το τίποτε. Άλλωστε τα τρισεκατομμύρια που έχουμε τι θα τα κάνουμε; 
Θα σας τα δανείσουμε με πανωτόκια, έως ότου θα μας ανήκουν τα 
πάντα πάνω στη Γη. Και πόσα άλλα...
Στην Ελλάδα, έχει μείνει στην ιστορία το “Μαζί τα φάγαμε!”, ανάξιου 
πολιτικού που δυστυχώς ψηφιζόταν τετραετίες σαν βουλευτής.  ) 
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Είναι προφανές ότι ηθελημένα – άθελα, έχουμε εναποθέσει τη ζωή μας 
και τη ζωή των παιδιών μας, σ' αυτούς που παράγουν από το τίποτε 
νομισματικές μονάδες και μας τις πωλούν με τόκους και πανωτόκια. 
Τι θλιβερή κατάληξη, μετά από τόσους αιώνες υποτίθεται “χριστιανικής
διαπαιδαγώγησης”, ο άνθρωπος γονυπετής να προσκυνά για πολλοστή 
φορά είδωλα και ξόανα με την ονομασία δολάριο και ευρώ και bitcoin 
και ότι άλλο.

Χρειάζεται άραγε η παιδεία;
Είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημα αυτό.
Χρειάζεται άραγε η μητέρα να μάθει στο μικρό παιδί της να στέκει στα 
δυο του πόδια; ή ακόμη να μιλά; 
Η παιδεία, αν χρειάζεται, ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι και η περίοδος του τοκετού είναι πολύ σημαντική. 
Ίσως και η πριν από τον τοκετό περίοδος να είναι ακόμη πιο σημαντική 
αφού: 
1) Η παιδεία των παιδιών εξαρτάται από την παιδεία των γονιών. 
2) Η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, ανεπιθύμητο γεγονός,
απόφαση αγάπης, και τώρα με την κλωνοποίηση απλά επιστημονική 
περιέργεια ή ακόμη προσπάθεια της εξουσίας να καταστήσει υποζύγια, 
όσο το δυνατόν περισσότερους πληθυσμούς, με στόχο την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. 
Αναπαράγουμε τα ζώα και τα φυτά για κατανάλωση και για άλλες 
λειτουργίες. Ακόμη και για πειράματα. Επεμβαίνουμε επιστημονικά 
στην διαδικασία ανάπτυξης τους και αλλού (μεταλλάξεις, κλωνοποίηση,
επεμβάσεις στο DNA και άλλα γνωστά και άγνωστα). Ανάλογη 
“αναπαραγωγή” για ανθρώπους πώς φαντάζει; Μήπως γίνεται; 
3) Ότι συμβαίνει με την εγκυμοσύνη ανθρώπινων όντων, συμβαίνει 
ακριβώς με την εγκυμοσύνη ιδεών που οδηγούν σε μεγάλωμα της 
ανθρώπινης γνώσης και κατά συνέπεια της ισχύος των ιδεών των 
κοινωνικών θεσμών που διαχειρίζονται την ανθρώπινη ομάδα και την 
υλική αλλά και την πνευματική παραγωγή της. 
   Δεχόμαστε ότι η παρέμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο προς την θετική 
κατεύθυνση, είναι καθοριστική. Το αντίθετο αίρει την συζήτηση. 
   Ότι αξιόλογο δημιουργείται σ’ αυτόν τον κόσμο έχει μέσα του ένα 
βασικό συστατικό. 

Αγάπη.
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Τα άλλα είναι μια συνεχής επανάληψη και βελτίωση των δημιουργιών. 
Π.χ. η αγάπη κάποιων στην ιδέα να πετάει ο άνθρωπος, οδήγησε 
κάποιους σε ριψοκίνδυνες δοκιμές και τελικά στην εφεύρεση του 
αερόπλοιου. Βελτιώσεις και προσθήκες μας έφεραν στο διάστημα. 
Η αγάπη άλλων για την επιστήμη, έφερε την αλματώδη ανάπτυξη των 
τελευταίων χρόνων. 
Η αγάπη για την μουσική, τις εικαστικές τέχνες, την μίμηση, την 
αρχιτεκτονική, έκαναν με ανάλογο τρόπο, την τέχνη, να απογειώσει την
δυνατότητα της να έλκει την προσοχή των ανθρώπων. 
Η αγάπη των γονέων και μέρους του κοινωνικού συνόλου, μεγαλώνει 
κλάσμα του συνόλου των παιδιών της Γης με φυσιολογική ανάπτυξη. 
Με συμμετρία στον πνευματικό τους κόσμο, αφού για κανένα “ώριμο” 
γονιό δεν είναι υποτιμημένο το συναίσθημα ή η λογική ή η συνείδηση. 
Η αγάπη τους έχει την υπομονή να τα βλέπει να μεγαλώνουν, θαυμάζει 
την ζωντάνια και το πείσμα τους, στέργει τα λάθη τους, λυπάται, αλλά 
δεν εκδικείται την αχαριστία τους. 
Ότι εμπεριέχει ρίσκο δεν μπορεί να κατακτηθεί χωρίς αγάπη.
Δυστυχώς για να συμπεριφερθείς έτσι πρέπει να το έχεις γνωρίσει, 
οπότε η έλλειψη του να σε προβληματίσει, ή να βρεις τον δρόμο της 
αγάπης μόνος σου, πληρώνοντας βέβαια, στον κόσμο της εξουσίας που 
μας περιβάλλει, το ανάλογο τίμημα.

Πώς λοιπόν η παραγωγή της αγάπης μας, τα παιδιά μας, καταλήγει στα 
βρώμικα χέρια της εξουσίας;
Πώς οι γονείς αβασάνιστα εναποθέτουν τα παιδιά τους στην βουλιμία 
των εξουσιαστών; Γιατί τουλάχιστον δεν τους λένε την αλήθεια, παρά 
κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι σκλάβοι αυτοί των αφεντών, γέννησαν τους
σκλάβους του αφέντη που θα τους διαδεχθούν;
Πώς οι επιστήμονες γεννούν την καινοτομία και μετά την εναποθέτουν 
για χρήση και κατάχρηση στα χέρια της εξουσίας;
Πώς οι καλλιτέχνες και οι ποιητές γεννούν ότι πιο όμορφο, ότι πιο 
ωραίο και κατόπιν το βάζουν να υπηρετήσει βασιλιάδες, άρχοντες, 
στρατηγούς, τραπεζίτες, εκκλησιαστικούς ηγέτες, διεφθαρμένους 
δικαστικούς, μοχθηρούς πολιτικούς;

Η απάντηση είναι απλή!
Γιατί η διαφθορά έχει εισχωρήσει τόσο σαν μέσο διαπαιδαγώγησης στις
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ανθρώπινες κοινωνίες, που η συνειδητοποίηση του αισχρού παιχνιδιού 
της εξουσίας γίνεται, αν γίνει, σε αρκετά προχωρημένη ηλικία.
Αλλά και όταν δεν συμβαίνει αυτό, η εξουσία έχει φροντίσει ώστε να 
μην υπάρχουν υποδοχείς κατάλληλοι, έξω από αυτούς που η ίδια, 
ελέγχοντας τους απόλυτα, προτείνει.
Σε ποια κοινωνία να εναποθέσει ο γονιός τα παιδιά του;
Πού να δώσει ο επιστήμονας την ανακάλυψη του; 
Υπάρχει κάτι άλλο από την εξουσία, να τα υποδεχθεί; 
Πόσοι είναι σε θέση να αντιληφθούν έννοιες όπως: μετάλλαξη DNA, 
τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικός υπολογιστής, νομισματική κυκλοφορία, 
δίκτυα πληροφοριών, δημοκρατία; Τι να κάνει ο τεχνολόγος τους 
κόπους, ετών, δεκαετιών ίσως; Να πεθάνει μαζί τους; Όταν δεν σε 
καταλαβαίνουν αυτοί που θα ήθελες να σε καταλάβουν και παρά την 
προσπάθεια σου αρνούνται πεισματικά να το κάνουν, τι διεξόδους έχεις;
Το ίδιο δεν ισχύει και για τους καλλιτέχνες; Οι ίδιες προϋποθέσεις δεν 
οδήγησαν πολλούς απ' αυτούς στο να έχουν διπλή παραγωγή, μια 
χειρίστου είδους που απευθύνεται σε ανόητους,  αναγκαία όμως για να 
επιβιώσουν οι ίδιοι, και μια αληθινή τέχνη, αλλά που οι πολλοί 
αδυνατούν να συλλάβουν;  

   Άρα η παιδεία όχι μόνον χρειάζεται, αλλά είναι υπόθεση ζωής ή 
θανάτου για το ανθρώπινο είδος και την παραπέρα πορεία του! 
Αρωγός στην παιδαγωγική προσπάθεια των γονέων έρχεται νωρίς ή 
αργότερα, η μεγάλη ομάδα με το σχολείο, το βιβλίο, την τηλεόραση και
ένα πλήθος ανομολόγητους, υπαρκτούς όμως επηρεασμούς, 
προσπαθώντας και αυτή να διαμορφώσει την ανθρώπινη 
προσωπικότητα. 
Το ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση; Τι χρειάζεται μια ηθική 
παιδεία σε μια ανήθικη κοινωνία; Τι χρειάζεται ένας λογικός άνθρωπος 
σ' ένα κόσμο που δεν θέλει λογική, αντιμέτωπος μιας εξουσίας που 
αποκεφαλίζει την αμφισβήτηση; Τι χρειάζεται η υψηλή αισθητική σ' 
ένα νέο όταν ο υλισμός των συνανθρώπων του συναγωνίζεται τον 
υλισμό των υπολοίπων ειδών του ζωικού βασιλείου; 
Η εκπαίδευση αυτού του είδους παράγει μόνον δυστυχισμένους. Είναι 
σαν να μοχθείς να μορφώσεις πολύπλευρα τα παιδιά σου με πιάνο, 
ξένες γλώσσες, και τουλάχιστον από ένα διδακτορικό, ώστε να 
καταφέρουν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σαν τον Ταρζάν στη 
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ζούγκλα. Το λιγότερο η ανακολουθία αυτή “παιδείας” - κοινωνίας, 
φέρνει τα παιδιά σε αμηχανία και βέβαια στη ζυγαριά βαραίνει πάντα το
κοινωνικό σύνολο. 
Το αν πρέπει ν' αλλάξει η κοινωνία μας ή η “παιδεία” μας και προς τα 
πού, είναι θεμελιώδες ερώτημα.
Αλλά:
Βασικοί προβληματισμοί όπως οι παραπάνω ξεπερνιούνται συνήθως με 
την απεμπόληση, από το σχολείο και άλλους παιδευτικούς χώρους, της 
δυνατότητάς τους να παράγουν παιδεία, προς χάριν της παραγωγής 
εκπαίδευσης. Η χιονοστιβάδα των ΠΡΕΠΕΙ της μεγάλης ομάδας, των  
ΠΡΕΠΕΙ των δασκάλων, των ΠΡΕΠΕΙ της οικογένειας, συνθλίβουν τα 
ΘΕΛΩ των μικρών μαθητών, καταστρέφουν την φλογίτσα με την οποία
η φύση τους έχει προικίσει, με αντάλλαγμα μια "σίγουρη θέση" ένα 
"μισθό" μια επαγγελματική αποκατάσταση. 
Έτσι μια τεράστια έκρηξη που θα μπορούσε να προσφερθεί από κάθε 
ανθρώπινη μονάδα που λειτουργεί με θέλω, λογική και συνείδηση, 
συμπιέζεται στην παραγωγή του ενός και του αυτού μοντέλου. Του 
υπηρέτη (σκλάβου αν προτιμάτε) του συστήματος. 
Οι δάσκαλοι που προσπαθούν να επαναφέρουν το σχολείο στην αυλή 
της παιδείας, είναι γραφικές φαιδρότητες του χώρου. Αντίθετα το 
σκληρό εξεταστικό, με όλο δυσκολότερη και μεγαλύτερη σε έκταση 
ύλη, δίνει πτυχία με "σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση". 
Τόσο που τα λαμπρότερα μυαλά, έχουν σαν το καλύτερο τους όνειρο να
γίνουν στρατιωτικοί ή αστυνομικοί. Αν στην πορεία διαπιστωθεί, ότι 
δεν υπάρχουν αρκετοί εχθροί ή κλέφτες, θα τους εφεύρουμε!
Τόσο που ο χώρος της ιατρικής, της δικαιοσύνης και της πολιτικής, 
έχουν γεμίσει με «άριστους» πρώην μαθητές, που όμως σε μεγάλο 
ποσοστό βρέθηκαν εκεί για να τα "οικονομήσουν". 
Αν κανείς θελήσει ποτέ να ψάξει σοβαρά τα προβλήματα αυτών των 
χώρων, και όχι μόνο, ας λάβει σοβαρά υπ' όψιν επίσης, το γιατί, οι πολύ
καλοί μαθητές αποφεύγουν σαν επαγγελματική αποκατάσταση τον 
χώρο της “παιδείας” (εκπαίδευσης αν προτιμάτε), έναν χώρο που τους 
χρειάζεται, και θα είχαν πολλά να προσφέρουν. Αφού ο χώρος αυτός 
είναι ίσως ο μόνος που μπορεί να ξεκινήσει την πνευματική 
απορρύπανση της ανθρώπινης κοινωνίας.            
Συμπέρασμα:
Αφού το πρόβλημα της ρύπανσης , πνευματικής και υλικής, είναι 
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πρόβλημα που το δημιουργεί η μεγάλη ομάδα, και αφού αυτή δεν 
διαθέτει παραγωγή σκέψης, αλλά  η συμμετοχή της στην διαμόρφωση 
της είναι καθοριστική, και αφού επιπλέον αποκλείεται η χρήση βίας 
υποκρισίας αδιαφορίας σαν αναποτελεσματικές, αφού έτσι το μόνο που 
καταφέρνουμε είναι να μπούμε στο παιχνίδι της εξουσίας, τότε δεν 
απομένει παρά η ομάδα να διδάξει στα άτομα την καθαρή σκέψη ( ή τον
καθαρισμό της σκέψης ).
 Ένα είναι το φάρμακο: 
Να ασχοληθούμε με κάθε άτομο χωριστά, αφού αλλαγή στον τρόπο του
σκέπτεσθαι, του εκφράζεσθαι, και του συμπεριφέρεσθαι των ατόμων, 
αυτόματα θα επιφέρει αλλαγή και στην ομάδα. Έκφραση της σκέψης με
οποιοδήποτε μέσο - κύρια με το λόγο - ώστε να γίνεται αντικείμενο 
χωνέματος από το χωνευτήρι της ομάδας. Σύμπτωση έως ταύτιση λόγων
και έργων των μεγάλων ώστε να παραδειγματίζονται οι μικρότεροι. 
Όταν υπάρχει απόκλιση πρέπει να γίνεται ανάλυση των αιτίων και 
επαρκής εξήγηση ώστε να μη θάβεται η συνείδηση μικρών και 
μεγάλων.  
“Καθάριο νερό αν μολύνεις με βούρκο, ποτέ σου δεν θα βρεις να 
πιεις.” ΑΙΣΧΥΛΟΣ.
Η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου έχει παραδοσιακά ανατεθεί σ’ 
αυτό που το λέμε “παιδεία”. Δεν έχεις πνευματική ανάπτυξη και 
συνακόλουθα πνευματική υγεία αν δεν έχεις υγιή παιδεία. Παιδεία όμως
δεν είναι αποκλειστικά αυτό που παράγεται στον χώρο του σχολείου. 
« Παιδεία είναι το σύνολο των παροχών και των ερεθισμάτων που 
μεταφέρονται, όχι με την χρήση βίας, υποκρισίας, αδιαφορίας, αλλά
αποκλειστικά με την ανάδειξη του Λόγου, από την προηγούμενη 
γενιά στην επόμενη, ώστε να αναπτύξει η νέα γενιά αρμονικά τα 
συναίσθημα, λογική και συνείδηση, ατομικά και ομαδικά, και στη 
συνέχεια να αναλάβει την κληρονομιά της γνώσης και της αλήθειας 
που έχει να της παραδώσει».
Η Παιδεία είναι, οφείλει να είναι, το μοναδικό εργαλείο ανάπτυξης μιας
κοινωνίας που βασίζεται στο Λόγο. 
Μιας κοινωνίας που νοιάζεται για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, που δεν 
αδιαφορεί για το περιβάλλον, που έχει σαν μοχλό κίνησης όλα τα 
ανθρώπινα συναισθήματα και όχι μόνο τον φόβο. 
Οδηγό, την ανθρώπινη λογική και όχι αποκλειστικά το συμφέρον της 
άρχουσας τάξης. 
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Στόχο, μια ζωντανή και υγιή ανθρώπινη συνείδηση και όχι την 
δολοφονία της.
Δεν υπόσχομαι να κάνω τη γη παράδεισο. Υπόσχομαι να μην την 
κάνω κόλαση!
Πώς;
Αφού δεν μπορώ να επηρεάσω τους πολλούς που τους έχει αλλοτριώσει
η εξουσία, θα αλλάξω εμένα.
Θα ξυπνήσω το μέσα μου και θα μάθω να συνεργάζονται αρμονικά, 
τόσο το συναίσθημα όσο και η λογική με τη συνείδηση.
Θα περιορίσω στο δυνατόν ελάχιστο και κατά συνείδηση τις (Β-Υ-Α).
Θα απορρίπτω κάθε μέσο που μου προσφέρεται για να με διευκολύνει, 
αλλά στόχο έχει να με εθίσει στην χρήση «διευκολύνσεων», με συνεπή 
κατάληξη την ανάδειξη και αναγνώριση της εξουσίας.
Θα αγνοήσω τις εφημερίδες, τα περιοδικά, την τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο, το Internet, (χωρίς αφορισμούς, τύπου Ιεράς Εξέτασης). 
Αφού αυτοί που τα διευθύνουν πρόδωσαν την αποστολή που από τον 
Λόγο τους ανατέθηκε, τότε κι εγώ θα εμποδίσω την πρόσβαση τους στο
μυαλό μου. 
Την ανάγκη μου για επαφή θα την επαναφέρω στην επαφή με τον 
συνάνθρωπο, τον πλησίον.
Η επαφή με τον πλησίον τόσο οπτικά, όσο και με όλες τις άλλες 
αισθήσεις, θα μου ξυπνήσει μέσα μου τον άνθρωπο αποξενώνοντας το 
ηλεκτρονικό μέσο που με πρόδωσε. Η επαφή με την γνώση και 
συμμετοχή στην προσπάθεια του, τις αγωνίες του, τις ελπίδες του, θα 
μου δώσουν κίνητρα να καταξιώσω τον Λόγο. Η πνευματική επαφή 
μαζί του θα είναι το επόμενο βήμα. 
Θα διδάξω στον πλησίον μου το κόστος κάθε συμπεριφοράς. Θα του 
δείξω ότι ανεξάρτητα από το άμεσο, οι συμπεριφορές βία, υποκρισία, 
αδιαφορία, λόγος, σαν μέσον, εγγράφονται ανεξίτηλα στον χώρο και 
τον χρόνο, και ότι όσο καλά κι αν κρύψω συμπεριφορές εξουσίας, αυτές
θα είναι εκεί και θα περιμένουν την ευκαιρία να πάρουν το πάνω χέρι.
Θα διασώσω και θα διαδώσω, το βιβλίο που τίμια, υπηρέτησε τον Λόγο.
Κάθε δεύτερος άνθρωπος θα είναι για μένα ένας καθρέπτης που μέσα 
του θα προσπαθώ να βλέπω (κι αν χρειάζεται να διορθώνω) όχι την 
εικόνα μου, αλλά το πρωτότυπο της εικόνας μου. Το ίδιο καθρέπτης θα 
γίνω κι εγώ γι’ αυτόν.  
Την Αλήθεια την νέα μου Αγάπη, αφού την υποκρισία την αποποιούμαι,
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δεν θα την επιβάλω με τη βία, αλλά αφού αποποιήθηκα και την 
αδιαφορία, θα την διακηρύσσω με παρρησία. 
Κάθε σπίτι να γίνει κρυφό σχολειό που θα ξυπνά το συναίσθημα, η 
λογική, η συνείδηση των παιδιών, θα τα μαθαίνει να αγαπούν να 
σέβονται να απολαμβάνουν και να δημιουργούν τον Λόγο, να επιτιμούν
και να αποστρέφονται τις βία, υποκρισία, αδιαφορία . Κι αν είναι 
δυνατό και επιθυμητό, ας πάρουμε μαζί και το ορφανό γειτονάκι. Όχι 
σαν ελεημοσύνη. Σαν νάταν δικό μας. 
Κι όπου και όποτε μπορούν να βρεθούν δυο τρεις μαζί οικογένειες 
επιβάλλεται να δείχνουν ότι όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες ότι δεν είναι 
ανέφικτη η συντροφικότητα μικρών – μεγάλων, ανδρών – γυναικών, 
ομοφύλων – αλλοφύλων. Οι μεγάλοι εκεί θα είναι το παράδειγμα προς 
μίμηση. 
Μα η πιο μεγάλη τιμή θάναι γι’ αυτούς που μπορούν να γίνονται 
παραδείγματα προς αποφυγήν. 
Όταν η εξουσία μείνει χωρίς υπηρέτες θα μαραζώσει και θα πεθάνει. 
Τότε μόνον ο άνθρωπος θα είναι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος.

Το δίλημμα, ιδιωτική ή δημόσια παιδεία είναι ψευτοδίλημμα όπως και 
σ’ όλους τους άλλους χώρους που τίθεται η “δυνατότητα” επιλογής 
ιδιωτικού - δημόσιου. Η μάνα που μαθαίνει το μικρό της παιδί να μιλά 
και να γράφει τις πρώτες λέξεις του, ιδιωτική ή δημόσια παιδεία 
παρέχει; Ή μήπως παραδίνει (τρισκατάρατα) ιδιαίτερα; Χωρίς αυτό το 
πρώτο άναμμα του Λόγου στο συνειδητό και το ασυνείδητο του κάθε 
παιδιού, ποια εκπαίδευση, ποιος πολιτισμός θα μπορούσε να “κτίσει” 
οτιδήποτε;

Από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν τα λαϊκά κινήματα με την 
παρακίνηση της τότε αστικής τάξης, εμπόρων και τεχνιτών 
πραγματώνουν την επαναστατική τους επανάκαμψη στο προσκήνιο, 
διαπιστώνουν ότι η ελίτ (κληρονομική μοναρχία, φεουδαρχία και 
σχεδόν παντού μαζί τους η εκκλησία, καθολικοί ή διαμαρτυρόμενοι), 
δεν είναι εκ θεού διορισμένοι, αλλά έχουν συμπτύξει μια τάξη, κλειστή,
που διαχειριζόταν την εξουσία, αιώνες, ωθώντας τους πολλούς στη 
φτώχεια και την εξαθλίωση.
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Όταν οι επαναστάσεις, των κατά γλωσσική ενότητα ανθρωποομάδων, 
επέτυχαν κατά τόπους κάποια αποτελέσματα, άρχισαν να ψάχνουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα συνέχιζαν. 
Τότε ξαναθυμήθηκαν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο, 
και πιο σύγχρονους, Ζαν Ζακ Ρουσώ και άλλους.
Θυμίζω την σπηλιά του Πλάτωνα, τα πολιτικά του Αριστοτέλη, τον 
Επίκουρο και από τον Πλούταρχο την συνομιλία με τον Αριστοτέλη που
ερωτώμενος για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να έχει στέρεη 
Δημοκρατία, απαντά με το τι κάνει η Ολιγαρχία για να είναι στέρεη 
διαχρονικά:  
Τέσσερις κανόνες, λέει, έχει η Ολιγαρχία και είναι οι εξής:
1. Κράτα τους υπηκόους σου απασχολημένους συνεχώς, ώστε να μην 
έχουν χρόνο να σκέφτονται. Φορολόγησε τους τόσο, ώστε να τους 
μένουν λίγα, ίσα - ίσα να επιβιώνουν.
2. Χώρισε τους σε αντίπαλες ομάδες, ώστε να είναι συνεχώς σε διαμάχη
μεταξύ τους. Υποδαύλιζε αυτές τις διαμάχες και την κατάλληλη στιγμή 
παρουσιάσου σαν κριτής “δίκαιος”. (Διαίρει και Βασίλευε!)
3. Φρόντισε, τα παιδιά των υπηκόων σου να μην παίρνουν αληθινή 
παιδεία. Η απαραίτητη εκπαίδευση που θα παίρνουν, πρέπει να είναι 
χρησιμοθηρική. Η πραγματική παιδεία οφείλει να είναι προνόμιο της 
άρχουσας τάξης.
4.Τα ταλέντα που γεννιούνται ανάμεσα στους υπηκόους σου, πρέπει με 
διάφορες μεθόδους και τεχνάσματα, να τα αποκόπτεις από τον λαό και 
να τα χρησιμοποιείς προς όφελος σου. 
Αν αρνηθούν, τους παίρνεις το κεφάλι.

Θυμήθηκαν ότι στην αρχαιότητα υπήρξε παλιά σε μια πόλη που 
λεγόταν Αθήνα, ένα πολίτευμα που το ονόμαζαν Δημοκρατία. Αλλά πώς
φτιάχνεται Δημοκρατία;
Θυμήθηκαν βέβαια ότι και οι Ρωμαίοι είχαν καθιερώσει κάτι σαν 
δημοκρατία (Res publica), αλλά άντε να ξεχωρίσει ο αναλφάβητος και 
μέχρι τότε σκλάβος ή δουλοπάροικος, τη μια από την άλλη.
Τα κοινωνικά κινήματα που οργανώνονται προς την ανάκτηση και 
εμπέδωση των δικαιωμάτων του πολίτη τίθενται υπό την γενική 
περιγραφή: “Σοσιαλιστικά”.

Τότε, λίγο αργότερα, πρώτος ο Μάρξ, και μετά πολλοί άλλοι, βάζουν το
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θέμα της τάξης.
Μέχρι τότε η τάξη ήταν μία. Αυτή των ευγενών, της Ελίτ, των ταγών 
της εξουσίας. Οι πολλοί, για την Ελίτ, απλά δεν ήταν άνθρωποι! Ήταν 
υποζύγια!
Ο Μαρξ λοιπόν λέει, ότι αφού εσείς έχετε την τάξη σας, εμείς, όλοι οι 
υπόλοιποι, φτιάχνουμε την τάξη νούμερο δύο. Την τάξη των εργατών! 
Έτσι δημιουργούνται τα σοσιαλιστικά κινήματα με βάση τις εργατικές 
διεκδικήσεις και μετά από λίγο εκδίδεται το “Το Μανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος”. Όπου κομμουνισμός, ο ιδεατός στόχος 
του σοσιαλισμού.
Κεντρικό θέμα, όμως, παραμένει η αναζήτηση της Δημοκρατίας! Η 
αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο φθάνεις σε σοσιαλισμό ή άλλο...

Στο Πανεργατικό συνέδριο της Βαλτιμόρης, 16 Αυγούστου 1866 
μπαίνουν πολλά από αυτά τα ζητήματα. 
Πώς φτιάχνεις Δημοκρατία; 
Πώς την θωρακίζεις ώστε να μην ξαναγίνει ολιγαρχία; 
Πώς ο εργαζόμενος των 12-14 ωρών ημερησίως θα βρει χρόνο, να 
εκδημοκρατικοποιήσει την σκέψη του και να μεταδώσει τη σπίθα, του 
“Ισότητα – Δικαιοσύνη – Αλληλεγγύη” όσο το δυνατόν πιο πλατιά; 
Πώς τα παιδιά του, θα αντιπαρατεθούν με ίσους όρους στα παιδιά των 
πλουσίων, που ποτέ, αιώνες τώρα δεν τους έλειψε η μόρφωση, με 
ιδιωτικούς δασκάλους ή στα κλειστά σχολεία της εκκλησίας; 
Το συνέδριο αυτό γίνεται βάση να ξαναδιατυπωθούν οι αρχές του 
Πλούταρχου.
Πολλά έχουν να γίνουν. Αλλά από πού ξεκινάς; 
Γίνεται σαφές, ότι το να κυνηγάς τα πάντα εδώ και τώρα, είναι βούτυρο
στο ψωμί της εξουσίας. 
Θα αποπροσανατολίσει το κίνημα, θα το διαιρέσει, θα στρέψει τις 
διαιρεμένες ομάδες εναντίων αλλήλων, θα δημιουργήσει “χάος”, θα 
δώσει τη “λύση” που αυτή “ξέρει”.   
Άρα ιεραρχείς στα αιτήματα, προτάσεις τα ουσιώδη και πείθεις τις 
μάζες να παραμερίσουν προσωρινά τα άλλα, απαιτώντας με σθένος 
αυτά. Τότε, λοιπόν αποφάσισαν, ότι δύο βασικά ζητούμενα πρέπει να 
απαιτηθούν: 
1. Ελεύθερος χρόνος για τον εργαζόμενο και 
2. Αληθινή Δημοκρατική Παιδεία για τα παιδιά του.
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Τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου στέλνονται στις εργασίες της 
Πρώτης Διεθνούς 1872 και γίνονται ομόφωνα δεκτά. 
Σώζεται το κείμενο, με την υπογραφή μεταξύ άλλων και του Μαρξ.

Έτσι το αίτημα (8-8-8) δηλαδή οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες 
ανάπαυση, και οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος, μαζί με το αίτημα για 
Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο για Όλους, γίνονται τα κυρίαρχα αιτήματα 
των διεκδικήσεων των κοινωνικών αγώνων από τότε και μετά.

Και τα δύο ικανοποιήθηκαν, στο βαθμό που ικανοποιήθηκαν σε 
διάφορα έθνη, ανάλογα με την δυναμική της διεκδίκησης και ανάλογα 
με την καλοπροαίρετη αντιμετώπιση των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και 
τα δύο σήμερα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την 
παγκοσμιοποιημένη μορφή που έχει πάρει το κεφάλαιο και επιτίθεται 
ενάντια σε κάθε δημοκρατική κατάκτηση.

Όπως ήταν φυσικό, η τάξη των Ελίτ, δεν έβλεπε με καλό μάτι όλες 
αυτές τις εξελίξεις. 
Επειδή όμως η βιομηχανική επανάσταση ήταν στην εξέλιξη της, τα 
εργοστάσια πλήθαιναν και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ήταν 
απαραίτητο, είδε το αίτημα για δημόσια εκπαίδευση με καλό μάτι. 
Αφ' ενός ο κεφαλαιούχος απαλλασσόταν από τα έξοδα επιμόρφωσης 
εργατών και υπαλλήλων, φορτώνοντας τα στο κράτος, αφ' ετέρου η 
διαμόρφωση ενός νέου τύπου οικογένειας (βλ. “Το Τρίτο Κύμα” του 
Άλβιν Τόφλερ) θα εγκλώβιζε ακόμη περισσότερο τους πολλούς στην 
διάθεση των λίγων, της τάξης των Ελίτ.

Πρότεινε λοιπόν και σχεδόν επέβαλλε παντού το ίδιο μοντέλο δημόσιου
σχολείου, που η έμπνευση του προήλθε από το Πρωσικό Σχολείο. Κάτι 
σαν: “Νομίζεις ότι έχεις σχολείο, αλλά δεν έχεις!..”

Το δημόσιο σχολείο αρχίζει και επιβάλλεται παντού από το 1900 και 
μετά. 
Πολλοί αξιόλογοι παιδαγωγοί όπως:
Τζον Ντιούι 1859-1952                          ΗΠΑ
Μαρία Μοντεσσόρι 1870-1952              ΙΤΑΛΙΑ - ΙΝΔΙΑ
Οβίντ Ντεκρολί 1871 – 1932                 ΒΕΛΓΙΟ 
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Αλεξάντερ Νιλ 1883 – 1973                  ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Σελεστάν Φρενέ 1896 -1966                  ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Πάουλο Φρέιρε 1921 –  1997                ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ιβάν Ίλλιτς 1926-2002                           ΑΥΣΤΡΙΑ – ΗΠΑ
Ζαν Πιαζέ 1896 – 1980                          ΕΛΒΕΤΙΑ
Λεβ Βιγκότσκι 1896 – 1934                   ΡΩΣΙΑ
Παπανούτσος Ευάγγελος 1900 – 1982   ΕΛΛΑΔΑ
αντελήφθησαν το αχρείο παιχνίδι της εξουσίας και διατύπωσαν 
αξιόλογες μελέτες για το πώς θα πρέπει να είναι το σχολείο και η 
παιδαγωγική μέθοδος, σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι ολιγαρχίες 
όμως έχουν τις πανάρχαιες συνταγές (κανόνες) τους, όπως “είπε” κι ο 
Αριστοτέλης!
Πλείστοι από αυτούς υπέστησαν διώξεις, απειλήθηκαν, 
παραγκωνίστηκαν, εκτελέστηκαν.

Θυμήσου! Το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο για Όλους, πέφτει σαν ιδέα 
αρχές του 19ου αιώνα. Δεν υπήρχε πριν. Σχολεία υπήρχαν, αλλά αυτά 
που εξυπηρετούσαν την εξουσία. 
Γενικεύεται η εφαρμογή του στις κοινωνίες των εθνών, αρχές του 20ου 
αιώνα. 
Δέχεται την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού και της Ν.Τ.Π. από το 
1970.

Ήδη πριν από τον 2ο Π.Π. γίνεται γνωστή, με την εφαρμογή της 
θεωρίας του Φρόιντ στην ενημέρωση και τη διαφήμιση, η χειραγώγηση 
αυτού που λέμε “κοινή γνώμη”, αλλά αφορά την πλύση εγκεφάλου 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τηλεόραση αφ' ενός λεηλατεί τον 
“ελεύθερο χρόνο” των πολιτών, αφ' ετέρου υποκαθιστά την “παιδεία 
λόγου” με σκουπίδια και ανοησίες.
Το “Δόγμα του Σοκ” εφαρμόζεται σε πλείστες όσες χώρες και τα δύο 
βασικά κοινωνικά αιτήματα -εργατικά δικαιώματα και παιδεία- γίνονται
μια γλυκιά ανάμνηση.

Το 1970 η Μ. Θάτσερ ως υπουργός παιδείας και αργότερα ως 
πρωθυπουργός της Αγγλίας, εφαρμόζει “Δόγμα του Σοκ” στη χώρα της, 
κατά το παράδειγμα του Πινοσέτ στη Χιλή.
Άποψη της είναι ότι το σχολείο πρέπει να υπηρετεί τους κανόνες της 
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αγοράς.
Να είναι δηλαδή ανταγωνιστικό και να αποτελεί κερδοφόρα επένδυση 
(σε χρήμα!).
Διατάζει λοιπόν να καταργηθεί το γάλα που μέχρι τότε δινόταν σε όλα 
τα παιδιά στο σχολείο δωρεάν, και επιβάλλει την “αξιολόγηση”. 
Μαθητών – διδασκόντων – σχολείων.
Με εργαλείο την αξιολόγηση αποδομεί σε μέγιστο βαθμό το δημόσιο 
σχολείο της Αγγλίας.

Το 2005 έπληξε την Ν.Ορλεάνη των Η.Π.Α. ο τυφώνας Κατρίνα. 
Τα δημόσια σχολεία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα ιδιωτικά που 
βρίσκονταν σε λόφους, ψηλότερα από το ύψος της πλημμύρας, είχαν 
ελάχιστες έως καθόλου ζημιές. 
Παρά την έγκαιρη επισήμανση των πολιτών, μετά το πέρας της 
καταστροφής, με παραίνεση του Φρίντμαν και των παιδιών της σχολής 
του Σικάγου, η κυβέρνηση δεν αποκατέστησε καμία ζημιά. Όταν 
άνοιξαν τα σχολεία, έδωσε ένα κουπόνι στις πληγείσες οικογένειες να 
εγγράψουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Την επόμενη χρονιά 
δεν το έδωσε!
Αυτή είναι η συνταγή. Η καταστροφή των πολλών μπορεί να 
δημιουργήσει κέρδος! Για τους λίγους!

Έτσι το Δωρεάν Δημόσιο Σχολείο δεν πραγματώθηκε ουσιαστικά ποτέ, 
όπως δεν πραγματώθηκε και ποτέ η Δημοκρατία. Αφέθηκε να 
ενσωματωθεί σ’ αυτό ο κακώς εννοούμενος «επαγγελματικός 
προσανατολισμός» και η κακώς εννοούμενη «επαγγελματική 
αποκατάσταση». 
Έτσι το αίτημα των εργατών του 19ου αιώνα, να αποκτήσουν τα παιδιά 
των εργατών, μόρφωση ανάλογη με τα παιδιά των πλουσίων, ώστε 
στους αγώνες διεκδίκησης δημοκρατικών δικαιωμάτων να μπορούν 
ισάξια να αντιπαρέρχονται και να καταρρίπτουν τα ψεύτικα 
επιχειρήματα των γόνων της «ελίτ», έμεινε ζωντανό στο βαθμό που με 
θυσίες κάποιοι δάσκαλοι το κράτησαν ζωντανό, ή όπου η εξουσία έκανε
λίγο τα στραβά μάτια, έχοντας άλλες προτεραιότητες.

Γιατί φθάσαμε εδώ;
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Προσωπικά πιστεύω ότι σε όλο τον γήινο πληθυσμό έχει πέσει μια 
σοβαρή αρρώστια. Μεταδοτική!
Η Αδιαφορία. Και η λατρεία του Τυπικού σε βάρος του Ουσιαστικού!
Και υπάρχει ένα μόνο φάρμακο: Η Συνειδητοποίηση!

Η αρρώστια αυτή χτύπησε εξ’ ίσου και τους εκπαιδευτικούς, με 
αποτέλεσμα από λειτουργοί της Εθνικής Παιδείας να καταντήσουν 
χείριστα αμειβόμενοι υπάλληλοι ενός συστήματος που παράγει 
επαγγελματίες του τύπου «το μεροκάματο να βγαίνει και τι με νοιάζει 
εμένα!». 
Κατ’ εικόνα και ομοίωση!

Μην έχετε αυταπάτες το σχολείο δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε 
δωρεάν και σε λίγο δεν θα είναι ούτε δημόσιο στην ολότητα του, αφού 
η τάση είναι να γίνουν τα πάντα ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όταν η φύλαξη 
των συνόρων της χώρας ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες (G4, Frontex,
…) όποιος πιστεύει και ισχυρίζεται ότι ο χώρος της Παιδείας θα μείνει 
εκτός της ιδιωτικοποίησης, ή ανόητος είναι ή μισθωτό φερέφωνο.

Δάσκαλοι κάθε βαθμίδας, είναι ανάγκη τώρα, σήμερα, να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι περισσότερη αδιαφορία θα ρημάξει το 
σύμπαν. Ας κάνουμε χρήση του χρόνου μας και προς την μεριά της 
σωστής ενημέρωσης, του τι πραγματικά σημαίνουν οι 
πραγματοποιούμενες αλλαγές. Και μετά ας κάνουμε χρήση του βασικού
δημοκρατικού μας δικαιώματος. Της ελευθερίας της συζήτησης και της 
αλληλοενημέρωσης. Τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Το σχολείο πρέπει 
από χώρος προσπορισμού και επιβίωσης κακόμοιρων δασκάλων και 
επιλεκτικής διήθησης της νεολαίας, να μετατραπεί σε αυτό που μπορεί 
και πρέπει να είναι: 
Το λίκνο του Λόγου, της Αλήθειας και της Δημοκρατίας. 
Το Δημόσιο Σχολείο για Όλους, οφείλει να είναι ο Προμηθέας που θα 
δείχνει: 
Πώς, ανάβει η φλόγα του Λόγου και του πνεύματος σε κάθε ανθρώπινη 
οντότητα χωριστά. 
Πώς, κάθε άτομο μπορεί και πρέπει να καλλιεργεί, συμμετρικά και 
αρμονικά τα, συναίσθημα – λογική – συνείδηση.
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Πώς, Λόγος – Παιδεία – Δημοκρατία είναι τριάδα αδιαίρετη και 
ομοούσια.  
Κι αν η λύσσα της εξουσίας επιφυλάσσει στους εκπαιδευτικούς την 
τύχη του Προμηθέα, οφείλουμε στους εαυτούς μας, στους μαθητές μας, 
στην Ελλάδα, να το τολμήσουμε. 
Γιατί, “... θέλει Αρετήν και Τόλμην η Ελευθερία!”.

Σε μια κοινωνία Λόγου, κάθε κοινωνική παρέμβαση οφείλει να γίνεται 
στον χώρο του Λόγου και της Παιδείας. 
Κάθε νέο ζευγάρι πρέπει να αγκαλιάζεται από τον κοινωνικό ιστό και 
να του παρέχεται η δυνατότητα να γεννήσει να μεγαλώσει και να 
διαπαιδαγωγήσει παιδιά του Λόγου, μέσα σ’ ένα πολυπρόσωπο και 
πολύγνωμο περιβάλλον, αγάπης και διαλόγου. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς 
είναι παιδιά της κοινωνίας. Αντικατοπτρίζουν αυτήν κι αυτή στηρίζεται 
σ’ αυτά. 
Δεν υπάρχουν “δικά” μας παιδιά...

Τι τελικά προτείνω:
Όλη η κακοριζικιά του ανθρώπου οφείλεται στη επικράτηση των

συμπεριφορών βία – υποκρισία – αδιαφορία.
Έτσι βρίσκει χώρο η εξουσία, και του κάνει την ζωή δύσκολη. 

Το να αλλάξεις από τη μια στιγμή στη άλλη συνήθειες αιώνων δεν
είναι απλό ούτε εύκολο.

Αξίζει όμως!
Είναι ο πιο δημοκρατικός τρόπος, ν’ αποφασίσει ο καθένας από μας
χωριστά κι όλοι μαζί, για το αν θα προχωρήσουμε σαν άνθρωποι ή

θα επιστρέψουμε στο ζώο.
Θα πάρει ίσως αιώνες να εξαλείψουμε τα ίχνη της εξουσίας και με
την δύναμη του λόγου στα χέρια μας, να «κυβερνήσουμε» τη ζωή

μας, την ψυχή μας, την ανθρώπινη κοινωνία, ώστε να
κληρονομήσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο καλύτερο όχι

χειρότερο.
(Β-Υ-Α) ή ΛΟΓΟΣ;

«Εν αρχή ην ο λόγος….». Στον Λόγο συμποσούνται το χθες, το
σήμερα, το αύριο και γίνονται αντίστοιχα, ο οδηγός, το μέσον και ο

προορισμός. 
Στην εξουσία δεν μπορείς να έχεις χθες και απαγορεύεται αυστηρά
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να συλλογίζεσαι το αύριο. 
Μπορείς μόνον να «απολαμβάνεις» το σήμερα μέσα από τα θολά
γυαλιά της, και να την δοξάζεις που σου παραχώρησε αυτήν την

«δυνατότητα».

«Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται!»

Αν επιλέξουμε ή επαναπαυθούμε, σ’ αυτό που επιτάσσουν οι
συμπεριφορές

Βία, Υποκρισία, Αδιαφορία,
τότε δεν υπάρχει κοινός τόπος συζήτησης, για τους τρόπους και τα

μέσα παροχής παιδείας. 
Ο σύγχρονος Ηρώδης θ’ αποφασίσει ποια παιδιά θα ζήσουν και ποια

όχι, ποια θα μορφωθούν και ποια θα γίνουν σκλάβοι.
Αν είμαστε έτοιμοι για μια νέα εποχή, Την Εποχή του Λόγου, 

τότε αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να αφορά μόνον τους νέους. 
Αφορά όλους μας!
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              11. Διαπαιδαγώγηση και Πολιτική.

►
Ο Μύθος με τη σπηλιά στην Πολιτεία του Πλάτωνα:
Ο άνθρωπος ζει σε μια ψευδαίσθηση.
Σύμφωνα με τον αλληγορικό μύθο οι άνθρωποι ζούμε σαν φυλακισμένοι 
μέσα στις παραισθήσεις και τις αυταπάτες μας και δεν μπορούμε να 
γνωρίσουμε την αλήθεια γιατί μας εμποδίζουν τα δεσμά των αισθήσεων 
αλλά και τα δεσμά των εξουσιαστών, που χειραγωγούν τις αισθήσεις μας 
ώστε να αντιλαμβανόμαστε μόνο, την πραγματικότητα όπως την 
καθορίζουν εκείνοι.
Κάποια στιγμή μερικοί δεσμώτες απαλλάσσονται επιτέλους από την 
επιρροή των δογμάτων, χάρη στην παιδεία και τον ορθό λόγο και 
επιτέλους με καθαρή σκέψη μπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια 
βασιζόμενοι σε αποδείξεις.

Ο μύθος του σπηλαίου:

Ο μύθος αυτός διηγείται πως σε ένα σπήλαιο, κάτω από τη γη, 
βρίσκονται μερικοί άνθρωποι αλυσοδεμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μπορούν να δουν μόνο τον απέναντι τους τοίχο. Δεν μπορούν να 
κοιτάξουν ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Πίσω τους ωστόσο είναι
αναμμένη μια φωτιά. Έτσι οτιδήποτε εκδηλώνεται πίσω από την πλάτη 
τους αναπαριστάνεται ως σκιά στον απέναντι τους τοίχο. Επειδή οι 
άνθρωποι αυτοί σε ολόκληρη τη ζωή τους τα μόνα πράγματα που έχουν 
δει είναι οι σκιές των πραγμάτων, έχουν την εντύπωση ότι οι σκιές που 
βλέπουν πάνω στον τοίχο είναι τα ίδια τα πράγματα. Εάν όμως κάποιος 
από τους αλυσοδεμένους ανθρώπους του σπηλαίου κατορθώσει να 
ελευθερωθεί, να βγει από τη σπηλιά και να ανέβει πάνω στη γη και κάτω 
από το φως του ήλιου πλέον δει τα πράγματα, θα καταλάβει την πλάνη 
στην οποία ζούσε όσο ήταν μέσα στη σπηλιά. Θα αντιληφθεί τότε ότι οι 
σύντροφοι του, που εξακολουθούν να βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο 
σπήλαιο ακόμη, ζουν βυθισμένοι μέσα στις ψευδαισθήσεις.

Η ερμηνεία του μύθου:
Κατά τον Πλάτωνα, ο απελεύθερος δεσμώτης είναι ο φιλόσοφος, ο 
οποίος βλέπει τα ίδια τα όντα, τις ιδέες, και όχι τα είδωλα τους. Οι 
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αλυσοδεμένοι σύντροφοι του είναι οι κοινοί άνθρωποι που, έχοντας 
εθισθεί στις απατηλές (δοτές;) παραστάσεις των αισθητών πραγμάτων, 
ζουν, χωρίς να το ξέρουν, μέσα στο ψέμα. Πάντοτε βέβαια, για τον 
Πλάτωνα, υπάρχει η δυνατότητα απεμπλοκής των αλυσοδεμένων 
ανθρώπων από τις πλάνες τους. Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζεται να 
αποδεσμευτούν από τις αλυσίδες τους. Αυτές συμβολίζουν τις αισθήσεις 
τους, που τους υποχρεώνουν να παρατηρούν μόνο τα απατηλά είδωλα 
των ιδεών, των αληθινών όντων. Αντί για τις αισθήσεις τους όμως θα 
πρέπει να εμπιστευτούν το νου τους.

Η αλληγορία του σπηλαίου είναι μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της θέσης 
του φιλόσοφου ως “βασιλιά” στην Ιδεώδη Πολιτεία. Οι φυλακισμένοι 
αρχίζουν να αποδίδουν τα μη πραγματικά σχήματα των σκιών με όρους 
και έννοιες, ενώ πιστεύουν ότι οι σκιές αυτές είναι η πραγματικότητα.

Το ότι οι φυλακισμένοι, ωστόσο, μπορούν να δουν μόνο τις σκιές αυτές, 
δε σημαίνει ότι ο υπαρκτός κόσμος περιορίζεται μόνο μες στο σπήλαιο. 
Αν κάποιοι καταφέρουν να λυθούν από τις αλυσίδες και βγουν από το 
σπήλαιο, θα τυφλωθούν από τη λάμψη του Ήλιου και θα επιστρέψουν 
πίσω. 
Αν, ωστόσο, συνηθίσουν το φως, θα δουν καθαρά τον Ήλιο, που 
συμβολίζει το Αγαθό, και θα καταλάβουν ότι όσα έβλεπαν μες στο 
σπήλαιο ήταν απλά αντίγραφα των αληθινών. Ίσως σκεφτούν να 
επιστρέψουν πίσω, λυπούμενοι τους φυλακισμένους συντρόφους τους. 
Πίσω, όμως, στο σπήλαιο, δε θα μπορούν να συνηθίσουν στο σκοτάδι, 
και, προσπαθώντας να διδάξουν στους υπόλοιπους την αλήθεια, ίσως 
δεχτούν το μίσος και την αντίδρασή τους.

Σωκράτης : « -Και αν κανείς ήθελεν να επιχειρήσει να τους λύσει από τα 
δεσμά τους και να τους ανεβάσει, δεν θα ήσαν ικανοί να τον σκοτώσουν 
αν ημπορούσαν να τον πιάσουν στα χέρια τους; Αφού θα θεωρούσαν ότι 
θέλει να τους κάνει κακό και να τους τυφλώσει ενώ αυτός θέλει να τους 
δείξει το μόνο αληθινό Φώς;» 
Γλαύκων : «-Το δίχως άλλο!». 
Έχουμε πολλά θλιβερά ιστορικά παραδείγματα εν προκειμένω. Ο ίδιος ο 
Σωκράτης είχε τραγικό τέλος, επειδή “εισήγαγε καινά δαιμόνια”…
Αλλά και ο Χριστός, δεν είναι ένα ακόμη ένα τρανταχτό παράδειγμα; 
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Ωστόσο, όσοι ελευθερώθηκαν, (οι φιλόσοφοι;), έχουν χρέος (σε ποιον;) 
να επιστρέψουν πίσω και να διδάξουν και τους υπόλοιπους.

Συχνά, ο Ήλιος, που συμβολίζει το Αγαθό, ωθεί στην ερμηνεία του 
Μύθου του Σπηλαίου από θρησκευτικής απόψεως: χωρίς Θεό, οι 
άνθρωποι ζουν μες το σκοτάδι.

Ο κόσμος μέσα στο σπήλαιο, για ολόκληρο το έργο της Πολιτείας, 
εκφράζει την εμμονή στα αισθητά πράγματα, όσων μπορούν οι άνθρωποι
να αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους, ενώ η άνοδος στον πραγματικό 
κόσμο και η όραση των αληθινών Ιδεών υπό το φως του Ήλιου οδηγούν 
στην κατά τον Πλάτωνα απόλυτη αλήθεια:

Την εναρμόνιση των τριών τμημάτων της ψυχής και την ενδυνάμωση του 
λογιστικού.

Καθηλωμένοι στην ίδια θέση οι έγκλειστοι βλέπουν μόνο σκιές και, 
ελλείψει άλλων ερεθισμάτων, θεωρούν αυτονόητη την αυθεντικότητά 
τους. Τα δεσμά τούς στερούν κάθε δυνατότητα κίνησης, αυτενέργειας και 
διεύρυνσης του οπτικού τους πεδίου. Προσωπική δράση δεν υφίσταται. 
Υπάρχει μόνον όραση αλλά και αυτή δεν είναι άλλο από παθητική 
παρατήρηση των συμβάντων, αναντίρρητη αποδοχή των δεδομένων των 
αισθήσεων, άγνοια, πλάνη.

Η ανάβαση στον κόσμο του φωτός συνιστά μια πορεία, η οποία 
ξεκινώντας από μια αρνητική γνώση, από τη γνώση “του τι δεν είναι”, 
καταλήγει στην αυτογνωσία και την κοσμογνωσία. Ο κόσμος του 
σπηλαίου απεικονίζει την εμμονή της ψυχής στο αισθητόν, την 
υπερεκτίμησή του, την παντελή κυριαρχία των αισθήσεων και του 
επιθυμητικού τμήματος της επί του λογιστικού. Η προσκόλληση στο 
γίγνεσθαι επιφέρει ψυχική σύγχυση, νόσον, ενώ η θέασις των “όντως 
όντων” εσωτερική ισορροπία , την εναρμόνιση των τριών τμημάτων της 
ψυχής και την ενδυνάμωση του λογιστικού μέρους της. Για τον Πλάτωνα,
το αίτημα της αυτογνωσίας είναι πρωταρχικό. Ακόμη κι αν δε βρεθεί 
ποτέ ο φιλόσοφος  - ηγέτης που θα διοικήσει την ιδανική πολιτεία, κάθε 
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άνθρωπος χωριστά θα πρέπει να επιδιώξει τουλάχιστον να ρυθμίσει το 
πολίτευμα της ψυχής του.

►
Στην Αρχαία Αίγυπτο μια επίπονη, βασανιστική εργασία ήταν το 
μαγγανοπήγαδο. Η περιστροφή γύρω από ένα άξονα, με την μυική 
δύναμη ανθρώπων ή ζώων, ώστε το υπόγειο νερό να φθάνει στην 
επιφάνεια. Δοκιμάστηκαν μεγάλα ζώα, σκλάβοι, αιχμάλωτοι πολέμων, 
αλλά με φτωχά αποτελέσματα αφού τελικά προτιμούσαν τον θάνατο, από 
την εξοντωτική και απάνθρωπη εργασία. Ώσπου κάποια στιγμή, κάποιος 
τύφλωσε ένα νεογέννητο καμηλάκι, το μεγάλωσε τυφλό και την 
κατάλληλη στιγμή το έζεψε στο μαγγανοπήγαδο. Το “πείραμα” ήταν 
απρόσμενα επιτυχές, αφού η τυφλή καμήλα, αδιαμαρτύρητα 
περιστρεφόταν ώρες, αρκεί να ποτιζόταν και να τρεφόταν ικανοποιητικά. 

►
«Συγκεφαλαιώνων, λοιπόν, λέγω ότι και το σύνολον   της πόλεως είναι 
γενικόν   της Ελλάδος σχολείον, και καθείς από τους συμπολίτας μας μου 
φαίνεται ως να συγκεντρώνη εις την προσωπικότητά του την ικανότητα 
να προσαρμόζεται εις τας ποικιλωτάτας εκφάνσεις της δραστηριότητος με
την μεγαλυτέραν ευστροφίαν και χάριν»  
           Επιτάφιος Περικλή

Τα παραπάνω δείχνουν ότι χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι είχαν 
συνείδηση της άμεσης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην 
διαπαιδαγώγηση και την πολιτική.

 .Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού ٭
Μπίσμαρκ.

 .Αν δε θέλεις να κόψεις το κεφάλι του λαού, μόρφωσε το ٭
Ουγκώ.

 Ελευθερία μόνο για τους οπαδούς της κυβέρνησης και για τα μέλη ٭
ενός μόνο κόμματος -άσχετα με το πόσο μεγάλο είναι- δεν είναι 
ελευθερία. Ελευθερία είναι η ελευθερία να σκέπτεται κανείς 
διαφορετικά. 
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Ρόζα Λούξεμπουργκ.
 
 Η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία κατά τους ٭
προγόνους. Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκε την πείναν. Η 
πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η 
αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. 
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου. Τότε και τώρα, 
πάντοτε η αυτή. Τότε διά της βίας, τώρα διά του δόλου και διά της βίας.
Πάντοτε αμετάβλητοι οι σχοινοβάται ούτοι, οι Αθίγγανοι, οι 
γελωτοποιοί ούτοι πίθηκοι (καλώ δε ούτω τους λεγομένους πολιτικούς).
Μαύροι χαλκείς κατασκευάζοντες δεσμά διά τους λαούς εν τη 
βαθυζόφω σκοτία του αιωνίου εργαστηρίου των. 
Αλ. Παπαδιαμάντης.

 Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά της ισορροπίας ٭
ανάμεσα στο δυσάρεστο και το καταστροφικό. 
Τζ. Κέννεντυ. 

Τελικά, πολιτική είναι, ο τρόπος με τον οποίο, επιλέγεται να οργανωθεί 
ένα ανθρωποσύνολο, καθώς και ο τρόπος παραγωγής, διάδοσης και 
αφομοίωσης της κτηθείσας γνώσης, όσο και ο τρόπος καταμερισμού 
αγαθών και ευθύνης.

Και οι τρόποι, ανάλογα με την θέαση του ανθρωποσυνόλου, το αν 
δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι και επιθυμητοί ή όχι, το αν 
“φαίνονται” μέσα από βλέμμα συμπάθειας ή όχι, είναι δύο:

Ολιγαρχία αν θεωρηθεί ότι κάποιοι άνθρωποι, της οικείας 
ανθρωποομάδας, είναι “πιο άνθρωποι” από άλλους και οι υπόλοιποι 
εργαλεία ή απλά άχρηστοι.

Δημοκρατία αν θεωρηθεί ότι όλοι οι άνθρωποι, της οικείας 
ανθρωποομάδας, ακόμη και οι αγέννητοι, έχουν δικαιώματα και ευθύνη,
όχι μακριά από τον μέσο όρο. Με, κατά το δυνατόν της κάθε χρονικής 
συγκυρίας, επέκτασης της θεώρησης αυτής σε κάθε ομάδα ικανή να 
μεθέξει αυτής της θεώρησης. Η αδυναμία των μακράν της 
Δημοκρατικής, ομάδων, να συνειδητοποιήσουν την δημοκρατική 

270



θεώρηση, δεν δίνει το δικαίωμα στην δημοκρατική ομάδα (αν θέλει να 
είναι και να λέγεται δημοκρατική) να εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος 
ή να εξαφανίσει τις άλλες. Μπορεί βεβαίως να αμυνθεί της επιβουλής 
των και οφείλει, δείχνοντας με το παράδειγμα της, τον ανθρώπινο 
δρόμο της πολιτικής, ώστε να αγκαλιάσει κάθε ομάδα που θέλει να 
ξεπεράσει την ολιγαρχία προς χάριν της δημοκρατίας. Με ειλικρίνεια!

Κάθε μία από τις δύο “πολιτικές σχολές” έχει τον τρόπο σκέψης της, 
τον τρόπο με τον οποίο θα εμπεδωθεί στο ανθρωποσύνολο και την 
πράξη που την αναδεικνύει σε κυρίαρχη πολιτική στο ανθρωποσύνολο 
ή σε υποσύνολο του.

Ο τρόπος σκέψης της Ολιγαρχίας, εμπεδώνεται μέσα από το ΕΜΕΙΣ και
ΟΙ ΑΛΛΟΙ, από τους αναφερθέντες και αλλού τέσσερις πυλώνες της.
Ο τρόπος σκέψης της Δημοκρατίας, εμπεδώνεται μέσα από την 
θεώρηση ΙΣΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – 
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ της Γαλλικής επανάστασης και στηρίζεται στις 
βασικές αρχές της Δημοκρατίας όπως διατυπώθηκαν και 
διαμορφώθηκαν από την πρώτη Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη.

Ο τρόπος με τον οποίο εμπεδώνεται (επιβάλλεται) η Ολιγαρχία στο 
ανθρωποσύνολο είναι η ΕΞΟΥΣΙΑ.
Ο τρόπος με τον οποίο εμπεδώνεται η Δημοκρατία στο ανθρωποσύνολο
είναι ο ΛΟΓΟΣ.

Το πρακτέο της Ολιγαρχίας είναι ΔΙΑΦΘΟΡΑ και ΦΟΒΟΣ.
Το πρακτέο της Δημοκρατίας είναι ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ.

Στην Ολιγαρχία το άτομο είναι ΥΠΗΚΟΟΣ χρήσιμος για συγκεκριμένο 
έργο και η ζωή του αναλώνεται προς πραγμάτωση του έργου αυτού. Η 
σκέψη, ο λόγος και η πράξη του περιορίζονται στα επιτρεπτά όρια και η
παραβίαση τους συνεπάγεται τιμωρίες.
Στη Δημοκρατία ο ΠΟΛΙΤΗΣ είναι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Η 
σκέψη, ο λόγος και η πράξη του είναι επιθυμητά όσο και αναγκαία. 
Στην Δημοκρατία δεν είναι αποδεκτή άλλη τιμωρία, πέρα από την 
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αποδοκιμασία του συνόλου για πράξεις αντιδημοκρατικές. Σε πολύ 
εξεζητημένες περιπτώσεις χρειάζεται υγειονομική συνδρομή.

Στην Ολιγαρχία η διαπαιδαγώγηση μέσω της διαφθοράς αφήνει τον 
άνθρωπο λειψό, με σοβαρό τουλάχιστον έλλειμμα ΝΟΗΣΗΣ αφού τον 
θεωρεί το πολύ εργαλείο.
Στην Δημοκρατία η διαπαιδαγώγηση μέσω της παιδείας μορφώνει τον 
κάθε πολίτη, στο δυνατόν “τέλειο” της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας 
και της προσωπικής του ενός εκάστου έφεσης προς μόρφωση, με κατά 
το μέγιστον δυνατόν αναπτυγμένα ποσοτικά και ποιοτικά τα: 
συναίσθημα – λογική – συνείδηση.

Η Μοναρχία και οι Κοινοβουλευτικές, είτε Προεδρικές, είτε 
Προεδρευόμενες Δημοκρατίες είναι μανδύες Ολιγαρχιών. Φυσικά και η 
Δικτατορία.

Η Δημοκρατία είναι μία. Ο Μαρξ ήταν ο πρώτος που είπε ότι ο 
Σοσιαλισμός σαν στόχος, περνάει μέσα από τον δρόμο της 
Δημοκρατίας. Η πορεία του σοσιαλισμού από τότε έως σήμερα, 
επιβεβαιώνει το αληθές της πρόβλεψης. Δυστυχώς, η πτώση έως 
εξαφάνιση των σοσιαλιστικών κινημάτων, καταδεικνύει ή ότι δεν 
αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα του “δρόμου” ή ότι η αντίδραση της 
“άλλης πλευράς” ήταν παραπάνω σφοδρή απ' ότι αρχικά υπολογίστηκε. 
Με πιθανότερο και τα δύο.

Στην Δημοκρατία, ο πολίτης δεν είναι άβουλος υπήκοος εντολών. Ο 
πολίτης είναι, οφείλει να είναι, ενεργός και συμμέτοχος. Σε όλα τα 
επίπεδα. Και αυτό της σκέψης, και αυτό του λόγου, και αυτό της 
πράξης. Κύριο έργο της δημοκρατίας, είναι και θα είναι πάντα, η 
παραγωγή συνειδητοποιημένου πολίτη, όσο και η κατά το δυνατόν και 
κατά περίπτωση μέγιστη συμμετοχή του στην προσπάθεια ώστε η 
Γνώση και η Κοινωνική Οργάνωση να μην αποτελέσουν ποτέ 
ιδιοκτησία, εμπόρευμα, αντικείμενα αποκλειστικής κατοχής και 
εκμετάλλευσης ελιτίστικων ομάδων. 

Η Δημοκρατία, βασίζεται στον Λόγο! Στον πολίτη που διαμορφώνει η 
πολιτεία, μέσω του Λόγου και της Παιδείας. Ο Λόγος της Δημοκρατίας 
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έχει τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν σ' αυτόν οι αρχαίοι Έλληνες και 
έως σήμερα δεν κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί σ' αυτά ή να αφαιρεθεί 
κάτι:
Ισηγορία, δηλαδή όλες οι απόψεις να έχουν έκφραση, όλες οι απόψεις 
να τίθενται στην κρίση του λαού, με την ίδια ποιότητα και την ίδια 
εμβέλεια.
Ισονομία, δηλαδή οι νόμοι και οι αποφάσεις που τυγχάνουν της 
έγκρισης του λαού και τίθενται σε λειτουργία, ισχύουν το ίδιο για όλους
τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, οικονομικής δυνατότητας, 
φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών.
Ισοπολιτεία, δηλαδή όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα αλλά και 
δυνατότητα, να εκλέγονται σε δημόσιες διοικητικές θέσεις, ώστε να 
επιλέγονται οι άριστοι, για κάθε θέση, αλλά και επειδή η ανθρώπινη 
φύση εμπεριέχει το λάθος σαν συστατικό της, προβλέπεται ο 
απολογισμός και η ανάκληση, από αρμόδιες ομάδες ελέγχου, που κι 
αυτές εκλέγονται με τα ίδια δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
Παρρησία, δηλαδή αυτό που λέει το άρθρο 120 του σημερινού 
συντάγματος αντίστοιχο του 114 του προηγούμενου. Ότι δηλαδή ο λαός
είναι ο τελικός κριτής και έχει την ευθύνη του πολιτεύματος. Η θέληση 
του είναι πάνω από όλους και όλα. Η διάδοση της γνώσης και της 
αλήθειας, μετά παρρησίας (θάρρος και ειλικρίνεια – αρετή και τόλμη), 
είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της Δημοκρατίας. Ίδια με αυτά της
Ελευθερίας!
Βεβαίως, αφού εμπεδωθούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά σαν 
συνείδηση στο ανθρωποσύνολο, η Δημοκρατία σαν εξελισσόμενο 
πολίτευμα, μπορεί να προσθέσει και άλλα, που ενδεχομένως κριθούν 
απαραίτητα. Ποια μπορεί να είναι αυτά; Ας έχουμε εμπιστοσύνη στα 
παιδιά μας, στα παιδιά του Ανθρώπου!

Αυτό που ίσως για τους Αρχαίους ήταν προφανές, αλλά για μας τους 
σύγχρονους όχι και τόσο, είναι ότι η ενασχόληση με τα κοινά (πολιτική)
δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι, επάγγελμα. Και μάλιστα 
“κλειστό επάγγελμα”!

Η Ολιγαρχία βασίζεται στην Εξουσία! Και στον υπήκοο που 
διαμορφώνεται από την διαφθορά, που σκορπίζεται σαν μεταδοτική 
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αρρώστια σε όλο το ανθρωποσύνολο και όπως προαναφέραμε, έχει τους
εξής πυλώνες:
►Διαίρει και βασίλευε.
►Αρπαγή του χρόνου, του χώρου, των αγαθών, κάθε υλικής και 
πνευματικής δυνατότητας των πολλών, καθιέρωση ιεραρχιών και 
γραφειοκρατίας, όσο λογοκρισία και επιβολή. 
►Περιορισμός της Παιδείας στον ελεγχόμενο από την Ολιγαρχία 
“κοινωνικό χώρο”, ώστε μόνον αυτή να μπορεί να ελέγχει την 
καινοτομία και την ροή της πληροφορίας. Για τους πολλούς εκχέεται 
παντοιοτρόπως Διαφθορά ώστε ποτέ να μην συνειδητοποιούν “πόσο 
σκλάβοι είναι!”.
►Δολοφονίες, διασπορά ψευδών και λασπολογίας, αποκλεισμός από το
κοινωνικό σύνολο με εξορίες, εγκλεισμούς σε φυλακές ή ψυχιατρεία, 
όλων όσων τολμήσουν να αφυπνίσουν το λαϊκό συναίσθημα, να 
καθοδηγήσουν την σκέψη τους, να αναμορφώσουν την συνείδηση των 
πολλών.

Με βάση τα παραπάνω, όπως γίνεται αντιληπτό, σήμερα δεν έχουμε 
Δημοκρατία. Πουθενά στη Γη δεν υπάρχει Δημοκρατία.
Οι πολλές προσπάθειες του παρελθόντος για καθιέρωση της 
Δημοκρατίας σαν μέσου άσκησης πολιτικής, σαν μέσου οργάνωσης 
ανθρώπινων κοινωνιών, σκόνταφταν πάντα πάνω σε μια Ολιγαρχία με 
παγκόσμια ματιά, που διέβλεπε ότι η καθιέρωση έστω και μιας 
Δημοκρατίας, έστω και μιας χούφτας ανθρώπων, θα μπορούσε να είναι 
ο καταλύτης που θα επέφερε την κατάρρευση της εξουσίας της. 

Καθένας θα σου δώσει αυτό που γνωρίζει και θέλει και μπορεί.
Επί παραδείγματι, δεν μπορείς να πάρεις μια πληροφορία από κάποιον 
που δεν την γνωρίζει, ούτε μπορείς να αναγκάσεις να σου δώσει 
κάποιος, κάτι που δεν έχει. Στο θέμα θέλω, υπάρχει πάντα η δυνατότητα
απόσπασης, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται το γνωρίζω και το 
μπορώ, με συμπεριφορές εξουσίας. Όχι πάντα όμως. Αγάπη με εξουσία 
δεν κατακτιέται!

Από καθένα θα πάρεις αυτό που θα θελήσεις και θα μπορείς να 
γνωρίσεις. Κανείς δεν κατέχει την πλήρη Γνώση. 
Συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των δασκάλων.
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Άρα αυτός που δεν γνώρισε την ανθρώπινη πνευματική ουσία, είναι 
σπάνιο να την αναζητήσει και σπανιότερο να μπορεί και να θελήσει να 
την παρέχει. Συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των δασκάλων. 

Όταν σου δοθεί κάτι ουσιώδες με αγαθή πρόθεση, κανείς δεν μπορεί να 
σου το αφαιρέσει. Ούτε αυτός που σου το έδωσε.
Όταν σου δοθεί κάτι με ψεύτικη πρόθεση, αργά ή γρήγορα θα 
καταρρεύσει. Το να επιμένεις να το στηρίζεις (το ψεύτικο, λόγω 
εθισμού) μόνο θάψιμο συνείδησης και συντρίμμια θα φέρει.
Όταν δίνεις κάτι αληθινό (με συναίσθημα, λογική και συνείδηση) και 
φανούν ανάξιοι οι επίδοξοι λήπτες, μην προσπαθήσεις να “το πάρεις 
πίσω”. Δεν γίνεται! Δέξου το και προχώρα!
Όταν δίνεις κάτι ψεύτικο, σημαίνει ότι αδιαφορείς για τους λήπτες. Ή 
ότι έχεις κακή πρόθεση.  Συνειδητοποίησε, ότι δεν είναι σωστό, ζήτα 
αληθινή συγνώμη.
Πολλές φορές η παραπάνω συμπεριφορά, γίνεται άθελα, από 
επανάληψη ψεμάτων των ΜΜΕ. Μπορεί να φαίνεται αθώο ή κάτι το 
πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν είναι μικρότερη η ζημιά που προκαλείται. 

Όταν ζητάς κάτι από το “Θεό” θα πρέπει να ζητήσεις κάτι που “δίνει ο 
Θεός”. Αν ζητήσεις κάτι από τον “Διάβολο” θα σου δοθεί κάτι που 
μπορεί να σου δώσει ο “Διάβολος”. Το θέμα είναι ότι ο “Διάβολος” δεν 
έχει πρόβλημα να σου υποσχεθεί κάτι σαν “Θεός” και να σου το 
παρέχει φυσικά σαν “Διάβολος”. Επί παραδείγματι δεν ζητάς από τον 
“Θεό” χρήματα, ούτε από τον “Διάβολο” αλήθεια! Όταν λοιπόν θέλεις 
“λύσεις”, αν θέλεις λύσεις που θα συνάδουν με το δίκαιο, το ηθικό, την 
συνύπαρξη, τότε η λύση ξεκινά από μια ματιά βαθιά μέσα σου. 
Αυτοί που πουλάνε λύσεις, καραδοκούν στην ανάγκη σου για 
“γρήγορες λύσεις”, “εύκολες λύσεις”, λύσεις που θα σε αλυσοδέσουν 
και θα σε σέρνουν δεμένο για μια ζωή, ίσως και περισσότερο, μια και 
σύμφωνα με το “νόμο” το χρέος κληρονομείται.

Υπάρχουν όμως μερικά ουσιώδη, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα 
λάβει με “απλό” τρόπο.
Όπως:
Η Γνώση
Η Αλήθεια
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Η Ελευθερία
Η Εμπιστοσύνη
Η Αγάπη
Η Μόρφωση
Η Δημοκρατία
Η Ενσυναίσθηση
Η Εκλογίκευση
Η Συνειδητοποίηση  
Οι δυνατότητες για συ-ζήτηση, συμ-φωνία, συν-απόφαση, συμ-πόρευση

Επί παραδείγματι: Όταν ένας βασιλιάς πήγε στον Αρχιμήδη και του 
έταξε το βάρος του σε χρυσό για να του δώσει τη γνώση της 
γεωμετρίας, η απάντηση ήταν: “Βασιλιά μου δεν υπάρχει βασιλική οδός
για την γεωμετρία!”.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν, αφοσίωση, προσπάθεια, δαπάνη χρόνου, 
αμοιβαιότητα και πολλά ακόμη. Δεν μπορούν να χαριστούν, ούτε να 
αγοραστούν, ούτε να αποσπαστούν βίαια.
Δεν μπορεί κανείς να τα αποκτήσει με απλό τρόπο, αλλά δεν μπορεί και
να τα μεταδώσει με απλό τρόπο. Το γιατί, το ξέρει ο Δημιουργός. Εμείς 
απλά μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Και να αναζητήσουμε όσα από 
τα παραπάνω θεωρούμε πολύτιμα για την πεπερασμένη ζωή μας, με τον
αρμόζοντα τρόπο. Στους δασκάλους και τους γονείς, εναπόκειται να 
καταδείξουν τον στόχο “νόηση” και να βεβαιωθούν, ότι οι νέοι δεν 
βλέπουν μόνο το δάχτυλο που δείχνει, αλλά αυτό που δείχνει. Βεβαίως 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δει και οι ίδιοι τον στόχο.

Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε νέος άνθρωπος, στην πορεία του για 
εξανθρωπισμό (μόρφωση), χρειάζεται πολλά από αυτά σε επαρκή 
ποσότητα, όσο και σε ποιότητα.
Το νέο άτομο, δεν γνωρίζει εκ των προτέρων, πολλών από αυτά καν την
ύπαρξη.
Η ανθρωποομάδα που το υποδέχεται θα του γνωρίσει υποσύνολα από 
αυτά και θα του επισημάνει την σπουδαιότητα τους. Όταν η εμπειρία 
του κάθε ατόμου, συμπληρώσει τα ενδιάμεσα κενά που πάντα αφήνει η 
από στήθους γνώση, τότε το κάθε άτομο ουσιαστικά “ξαναγεννιέται” 
μέσα σε ένα “ιστορικό” περιβάλλον, όπου το υλικό, το ενεργειακό και 
το πνευματικό του μέρος, θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν, 
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κατά το δυνατόν αρμονικά, προς ίδιον όφελος αλλά και προς όφελος 
της ομάδας. 
Επί παραδείγματι:
Στο παιδί του σκλάβου που μεταφέρθηκε από την Αφρική στην Αμερική
τον 16ο – 17ο αιώνα και υποχρεώθηκε με τη βία να εργάζεται στις 
βαμβακοφυτείες κάτω από άθλιες συνθήκες, δεν του παρέχεται η 
ευκαιρία να αναπτύξει ικανό πνευματικό υπόβαθρο. Απεναντίας ο 
υποσιτισμός και η υπαγωγή με την βία σε ικανοποίηση των “θέλω του 
αφεντικού”, ενώ παράλληλα ένα περιβάλλον σκλάβων και αφεντικών 
του εμφυτεύει την συνείδηση της “θέσης” του μέσα στον κόσμο, δεν 
του δίνει περιθώρια νοητικής ανάπτυξης, το αντίθετο μάλιστα. Αυτό θα 
γνωρίσει, αυτό θα μεταδώσει και στα παιδιά του. Το ιστορικό 
παράδειγμα το επιβεβαιώνει, αφού χωρίς τον Αμερικανικό εμφύλιο, 
ανεξαρτήτως κινήτρων και έκβασης, η δουλοκτησία του τύπου 
“βαμβακοφυτείας” δεν θα είχε ακόμη καταργηθεί.
Το παιδί του βασιλιά της Γαλλίας την ίδια εποχή, μεγαλωμένο σε ένα 
περιβάλλον όπου σε κάθε “θέλω” του δεκάδες υπηρέτες θα τρέξουν να 
ικανοποιήσουν ή τουλάχιστον θα δείξουν ενδιαφέρον, πιστοποιεί στην 
συνείδηση του, ότι το ίδιο είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι υπεράνω, κάτι 
διαφορετικό. Ένα περιβάλλον, δουλικής συμπεριφοράς απέναντι του, 
του επιβεβαιώνει και του εμφυτεύει την συνείδηση, ότι οι άλλοι είναι 
αναλώσιμοι, ότι υπάρχουν για χάρη του. Παίζει με την “δύναμη” του, 
και αφού διαπιστώσει ότι οι άλλοι αποδέχονται το παιχνίδι, το συνεχίζει
στην εφηβεία του, το κάνει τρόπο ζωής. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνει 
βασιλιάς, θα συνεχίσει το παιχνίδι που έμαθε, αυτό θα μεταδώσει και 
στα παιδιά του. Ακόμη κι αν συνειδητοποιήσει σε αρκετά μεγάλη ηλικία
ότι το οικοδόμημα που στην κορυφή του “στέκεται” είναι σαθρό και 
αναληθές, ούτε μπορεί (τι θα γίνει ένας βασιλιάς που παραιτείται, 
αγρότης;), ούτε και του επιτρέπεται (πόσοι και πόσοι δεν θα χάσουν 
προνόμια και εύκολη ζωή με μια βασιλική παραίτηση!), να αλλάξει ζωή
και ρότα. Το ιστορικό παράδειγμα του Λουδοβίκου το επιβεβαιώνει, 
όσο και το παντεσπάνι της Αντουανέτας, επιβεβαιώνει ότι η συνείδηση 
και η νοητική δυνατότητα και εδώ είναι κατά πολύ περιορισμένη.

Αλλά ποιος τότε λειτουργεί με συνείδηση και πλήρη νοητική 
δυνατότητα;

277



Αν εξαιρέσουμε την θεία δυνατότητα, κανείς!
Ωστόσο, η εξουσία που πολιτεύεται την Ολιγαρχία, γνωρίζοντας την 
ατέλεια της, έχει τελειοποιήσει όσο είναι δυνατόν ένα σύστημα 
καλλιέργειας Γνώσης και Κοινωνικής Οργάνωσης, αποκλειστικής της 
διαχείρισης και συγχρόνως αποκλεισμού από αυτό όσων δεν δηλώνουν 
τυφλή πίστη σ' αυτήν.

Με τον όρο  “Ελίτ”, αυτοονομάζονται μικρές ομάδες ανθρώπων, που το
περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και διαπαιδαγωγήθηκαν, τους 
εμπέδωσε ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους, ότι έχουν “θεϊκή 
άδεια και αποστολή” να “άρχουν” των υπολοίπων. Μέσα για να το 
κάνουν αυτό που τους παρέχει αφειδώς η εκάστοτε απερχόμενη γενιά 
“ελίτ”, είναι μέσα εξουσίας δηλαδή (Β-Υ-Α) και έχουν σαν στόχο την 
διαιώνιση της τάξης ελίτ!
Τα άτομα που ανήκουν στην τάξη ελίτ, δεν εργάζονται όπως όλοι οι 
άλλοι. Είναι στυλοβάτες ποικίλων ιεραρχιών και απεργάζονται την 
εφαρμογή στο ανθρωποσύνολο των αρχών επιβολής της Ολιγαρχίας, 
όπως παραπάνω εκτέθησαν. Με δικαιώματα “θεϊκής”, νομικής ή 
οικονομικής προέλευσης, ζουν μια ζωή χωρίς τον προβληματισμό 
κάλυψης αναγκών, αφού αυτά έχουν λυθεί γι αυτούς από το “σύστημα”,
αναλώνοντας τον χρόνο τους σε πολυτελείς απολαύσεις, στις οποίες 
εθίζονται, και στο πώς τα προνόμια τους θα μείνουν ως έχουν, χωρίς να 
απειληθούν ούτε κατ' ελάχιστον.

Εφαρμόζοντας συστηματικά στην μεγάλη μάζα τις τέσσερις αρχές – 
στυλοβάτες της Ολιγαρχίας, χωρίς ηθικούς φραγμούς, κατορθώνουν σε 
σύντομο χρόνο να είναι οι κύριοι αποδέκτες αιτημάτων ανάδειξης και 
διαχείρισης της καινοτομίας, αφού η διαφθορά και η νοητική 
υποβάθμιση των πολλών τους έχει καταστήσει ανίκανους (τους 
πολλούς), ακόμη και να αντιληφθούν το δόλιο παιχνίδι που παίζεται σε 
βάρος τους.
Σημαντικό είναι να αντιληφθούμε, ότι το όλο εγχείρημα, έχει σαν βάση 
του, την διαπαιδαγώγηση των γόνων της μεγάλης μάζας με μεθόδους 
διαφθοράς. 
Θυμηθείτε! Όταν ο Κολόμβος χρειάστηκε μέσα για να πραγματώσει το 
παρθενικό του ταξίδι στην Αμερική (Δυτικές Ινδίες), έφθασε μέχρι σε 
ακρόαση της βασίλισσας Ισαβέλλας.
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Φανταστείτε σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο ανθρωποσύνολο, πώς το 
αίτημα για υλική στήριξη του εγχειρήματος της εξερεύνησης θα είχε 
διατυπωθεί και υποστηριχθεί, χωρίς την ανάγκη των ευλογιών της 
εκκλησίας, κάποιου μονάρχη ή κατά το πλησιέστερο, χρηματοδότησης.
Αλλά αναλογιστείτε, ότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχε δημοκρατική 
αποδοχή του καινοτόμου αιτήματος της εποχής για αναζήτηση νέων 
θαλασσίων δρόμων, οι νέες κτήσεις έγιναν ιδιοκτησίες των “ελίτ” της 
εποχής εκείνης, περάσαμε μέσα από την αποικιοκρατία, τις γενοκτονίες 
εκατομμυρίων ανθρώπων των “νέων κόσμων” και την δουλοκτησία, 
όσο και στην εναπόθεση μεγάλου μέρους των πρακτικών της εποχής 
εκείνης στο παρασκήνιο των σημερινών “πολιτικών” της σύγχρονης 
“ελίτ”.

Μερικούς αιώνες πριν, αντίστοιχα θεοκρατικά καθεστώτα, έδωσαν 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέσω των σταυροφοριών! 
Διαστρέφοντας κάθε έννοια της “θρησκείας” και βάζοντας την 
εκκλησία, τουλάχιστον Καθολικών και Διαμαρτυρόμενων Χριστιανών, 
παρακαθήμενη αλλά και συνένοχη της τότε ελίτ, ανταποδίδοντας την 
“εκδούλευση” με αντίστοιχη συσσώρευση υλικού πλούτου. Στους 
πολλούς, δόθηκε ένας Μεσαίωνας για να μάθουν “ποιος είναι ο 
αφέντης”.

Σήμερα στην εποχή της “παγκοσμιοποίησης” με ναυαρχίδες τα διεθνή 
νομίσματα, δολάριο και ευρώ, επιχειρείται (από τις αρχές του 20ου 
αιώνα) απομύζηση κάθε παραγωγικής ικανότητας των εθνών – κρατών, 
προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατά σύμπτωση είναι 
όλες στα χέρια της διεθνούς ελίτ που αποτελείται από γόνους των 
πρώην βασιλιάδων, των πρώην σταυροφόρων, των πρώην διεθνών 
τραπεζιτών, των πρώην πειρατών, που έστησαν την αγγλόφωνη 
αυτοκρατορία.

Διαφορετική θα ήταν η πορεία αν τα πιο εύρωστα και δυνατά παιδιά 
του Λόγου, η Επιστήμη και η Τέχνη, δεν είχαν γίνει λακέδες της 
εξουσίας και των Ολιγαρχιών.
Πώς όμως να τα επαναφέρει κανείς στην αγκαλιά του Λόγου και της 
Δημοκρατίας;
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Ο μόνος τρόπος είναι η συνειδητοποίηση από τους ίδιους τους 
επιστήμονες και τους καλλιτέχνες, ότι είναι οι χαρισματικοί εκφραστές 
του Λόγου και ότι με τον εναγκαλισμό τους με την εξουσία, 
δημιουργούν ένα τεράστιο χάσμα αντίληψης – γνώσης, μεταξύ των 
ανθρώπινων πληθυσμών, πρακτικά αγεφύρωτο. Έτσι επισφραγίζουν την
πολιτική του “διαίρει και βασίλευε”, έτσι αργότερα όταν βλέπουν τα 
εγκλήματα της εξουσίας που έγιναν με όπλα που της παρείχαν αυτοί, 
αποστρέφουν το βλέμμα, των ματιών και της συνείδησης, αποδεχόμενοι
τις κοροϊδίες της εξουσίας ότι, “ο δρόμος αυτός ήταν ο μοναδικός 
πολιτικά εφικτός”. (Τρανταχτό παράδειγμα ο Οπενχάιμερ που όταν 
συναντήθηκε με τον Τρούμαν μετά την ρίψη των ατομικών βομβών στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι του είπε: “Νιώθω ότι έχω στα χέρια μου 
αίμα!”. Και τον έβαλαν στη λίστα των “κομμουνιστόφιλων”. Ή ο 
Έντουαρτ Σνόουντεν που όταν κατάλαβε τι έκανε στην NSA, και την 
CIA, δημοσιοποίησε την μαζική παρακολούθηση που κάνουν οι δύο 
αυτές “μόνο;” εταιρείες. Και από τότε παραμένει κρυμμένος και 
εξόριστος!)
Και ήδη το συνειδητοποιούν πολλοί προερχόμενοι από διάφορους 
επιστημονικούς χώρους όσο και καλλιτεχνικούς και αφιερώνουν τμήμα 
της ζωής και της ενέργειας τους στο να μεταφέρουν στους πολλούς, 
τουλάχιστον την Αλήθεια.
Σε πρώτη φάση το έργο δείχνει τεράστιο, γιατί και οι επιθέσεις της 
εξουσίας είναι σφοδρές, αλλά και γιατί ο διεφθαρμένος πολίτης 
αδυνατεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τον νέο φασισμό που 
απειλεί αυτόν και τα παιδιά του.
Ευτυχώς κάποιοι αφυπνίζονται πιο γρήγορα. Αυτοί οφείλουν να γίνουν 
πολλαπλασιαστές της προσπάθειας να καταδειχθεί το φριχτό πρόσωπο 
της εξουσίας. 
Αν και όταν η Δημοκρατία γίνει καθεστώς, θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας ώστε η διαφθορά να μην μπορεί να αποσπάσει από
την αγκαλιά του Λόγου και της Δημοκρατίας, τα παιδιά τους Επιστήμη 
και Τέχνη.

Μέχρι τότε όμως είναι πολύς ο δρόμος που έχει να γίνει.
Ήδη η εξουσία με εργαλείο το χρέος περνά όλο και μεγαλύτερα 
κομμάτια της Γήινης επιφάνειας στην ιδιοκτησία της. Φτωχοποιεί με 
τον τρόπο αυτό τεράστιες πληθυσμιακές μάζες και συγχρόνως εκτός 
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των μυριάδων άλλων διαιρέσεων εγκαθιστά ένα τεράστιο χάσμα 
νόησης μεταξύ της μεγάλης ομάδας και των περί την ελίτ ομάδων που 
την υπηρετούν. Το χάσμα αυτό είναι ήδη ανυπέρβλητο στην διάρκεια 
ζωής ενός ανθρώπου κι αν συνεχίσει να βαθαίνει θα χρειάζονται πολλές
γενιές για να ξαναφθάσει εκ νέου περίπου στο ίσο. Τότε η εξουσία θα 
έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς “ρατσισμού” στο ανθρωποσύνολο, 
σχεδόν αυτόματους και θα επιχαίρει με κακία για την αδυναμία 
συνεννόησης των πολλών μεταξύ τους.
Υπάρχουν πολλές παγίδες που πρέπει κατάλληλα καταρτισμένοι 
άνθρωποι, να καταδείξουν στους πολλούς, ώστε όλοι μαζί να 
αναλάβουμε το πολύπλοκο και δύσκολο έργο της απεμπλοκής από τα 
πλοκάμια της εξουσίας. Δεν είναι έργο που μπορούν να το αναλάβουν 
κάποιοι λίγοι χάριν όλων.
Τέτοια είναι π.χ. “Το βασικό εισόδημα” ή η “Τεχνητή Νοημοσύνη”. 
Αλλά ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος και δεν είναι αυτός ο στόχος του 
παρόντος κειμένου.

Συμπερασματικά:
Δύο είναι τα δυνατά πολιτεύματα. Δημοκρατία και Ολιγαρχία.
Καθ' ένα από αυτά έχει το δικό του σύστημα διαπαιδαγώγησης. Η 
Δημοκρατία την Παιδεία, η Ολιγαρχία την Διαφθορά. 
Η διαφθορά εθίζει τους πάντες στις συμπεριφορές (Β-Υ-Α), ώστε η 
ολιγαρχία εύκολα με τους τέσσερις πυλώνες της να επιβάλλει την 
εξουσία της. Παράλληλα αφήνει το μεγάλο πλήθος χωρίς καλλιέργεια, 
εύκολα χειραγωγήσιμο ενώ στους γόνους των ελιτίστικων ομάδων, 
παρέχει μέσω του εγκατεστημένου “συστήματος” την δύναμη να το 
ελέγχουν. Παιδεία εγκαθιστά για δική της χρήση σε κλειστούς και 
ελεγχόμενους “χώρους” και μόνο για την παραγωγή της καινοτομίας. 
Έτσι κάθε τι νέο “φαίνεται” ότι εκπορεύεται από αυτήν.
Βεβαίως μιλά για συστήματα παιδείας και εκπαίδευσης, αλλά 
ουσιαστικά πρόκειται για κοσκίνισμα της παγκόσμιας νεολαίας, ώστε 
να υφαρπάξει με διάφορες μεθόδους, όσους νέους και νέες πιστεύει ότι 
της χρειάζονται.   
Η παιδεία έχει σαν στόχο, την πολύπλευρη μόρφωση των ανθρώπων, 
την εμφύσηση δημοκρατικής συνείδησης, την πλατιά διασπορά της 
γνώσης σε όλο το ανθρωποσύνολο. 

281



Το θέμα είναι ότι σε ένα κόσμο που ποτέ δεν επεκράτησαν τόσο η 
παιδεία όσο και η δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν το όνειρο να γίνει 
πραγματικότητα, δεδομένης της αδυσώπητης αντίδρασης της 
επικρατούσας ολιγαρχίας.
Κανένα σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον συνειδητοποιημένο 
πολίτη.
Αυτόν όμως τον πολεμά η Ελίτ γιατί γνωρίζει ότι θα της αφαιρέσει τα 
προνόμια.
Ένα πρώτο ξεκίνημα θα ήταν, οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι να μην 
καταθέτουν όλο το χρόνο τους και όλη την προσπάθεια τους στον βωμό
της κίνησης και απόκτησης του χρήματος, στον βωμό της διασκέδασης 
χωρίς ψυχαγωγία, αλλά να καταθέτουν μέρος τους στην αναγέννηση 
του  Λόγου και της Δημοκρατίας, δηλαδή τόσο στη διάχυση της γνώσης
όσο και στην αφύπνιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συνανθρώπων. 
Έτσι θα πραγματωθεί, αργά ίσως αλλά σταθερά και σίγουρα το “όλη η 
πόλις σχολείο”. 
Όλοι εμείς δάσκαλοι αλλά και μαθητές. 
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              12. Το μέσον είναι το μήνυμα: Χρήμα ή Λόγος;

Με τον όρο “μέσον” εννοούμε το σύνολο του διανοητικού όσο και 
υλικού “καμβά” πάνω στον οποίο “σχεδιάζεται” η ανθρώπινη κοινωνία. 
Αυτό που οι επαΐοντες τα τελευταία χρόνια ονόμασαν “Matrix” 
(“Σύστημα”). Και αφού η κοινωνία δεν είναι κάτι το ακίνητο, όπως οι 
ζωγραφιές, κι ακόμη αφού εξ' ίσου σημαντικό αν όχι σημαντικότερο 
είναι το μη ορατό κομμάτι του Matrix που έχει να κάνει με την 
διαχεόμενη πληροφορία, την εγκατεστημένη κοινωνική συνείδηση, τα 
θέλω όσο και τα μπορώ ατόμων και ομάδων, την παραγωγή και 
διαχείριση της καινοτομίας και πολλά άλλα, σαν μέσον θα μπορούσε με
ασφάλεια να ορισθεί, στην παρούσα ιστορική στιγμή, το εγκατεστημένο
Matrix, που έχει την ευθύνη διάδοσης της κτηθείσας Γνώσης στα άτομα
και τις ομάδες, όσο και την ευθύνη Κοινωνικής Οργάνωσης των 
ατόμων σε ομάδες, των ομάδων σε κοινωνία.

Ποια είναι τα μέσα;
Τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά, ανάλογα με τον βαθμό 
ωριμότητας των ατόμων που αποτελούν την ανθρώπινη κοινωνία, είναι 
συνυφασμένα με τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τον βαθμό νοητικής 
ανάπτυξης των ατόμων και των ομάδων, την διαπαιδαγώγηση, το 
μέγεθος της αγάπης που διαμοιράζεται ανάμεσα στο “εγώ”, το “εμείς”, 
το “οι άλλοι”, καθώς και στο “οι παρελθούσες γενεές”, στο “οι 
επερχόμενες γενεές” και στο “το σύμπαν, η γη, ο άνθρωπος”.

Τέτοια, ήταν - είναι:
Η κληρονομική αυθεντία
Η αυθεντία μιλιταριστικού τύπου
Η αυθεντία του ιδανικού “εργασία”
Η φυλετικά ή εθνικά καθορισμένη αυθεντία
Η θεολογική αυθεντία
Η ιδεολογική αυθεντία
Η νομική - γραφειοκρατική αυθεντία
Η χρηματοοικονομική αυθεντία
Η επιστημονική αυθεντία
Η μιντιακή αυθεντία
Η αυθεντία των σύγχρονων ομάδων ελίτ που οδηγούν στην ΝΠΤ
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Ο Λόγος

Αυθεντία: Είναι  η ιδιότητα πράγματος, γνώμης ή προσώπου να 
θεωρείται ότι έχει αναμφισβήτητο κύρος για λόγους άσχετους ή εν 
μέρει άσχετους προς τη λογική.
Κάθε ένα μέσον από τα παραπάνω, στην ιστορική στιγμή που 
επεκράτησε (εξαιρουμένου του τελευταίου που δεν επεκράτησε ποτέ), 
στηρίχθηκε σε ένα μη αμφισβητήσιμο δόγμα και σε μια μη 
αμφισβητήσιμη ιεραρχία, η οποία αφ' εαυτής το επέβαλε. (π.χ. Δόγμα: ο
Πάπας είναι αντιπρόσωπος του Θεού επί της Γης. Ιεραρχία: ένα πλήθος 
από ιερωμένους, μοναχούς, ιεραποστόλους που επέβαλλαν το δόγμα, 
οργάνωσαν ένα πλήθος πιστών στο δόγμα, απέδειξαν την δύναμη του 
θρησκευόμενου πλήθους στην κοσμική εξουσία, εκκλησιαστική και 
κοσμική εξουσία έγιναν ένα, αφού κατάλαβαν ότι είναι απαραίτητη η 
μια στην άλλη, πατώντας πάνω στο “πλήθος”. Άλλο παράδειγμα. 
Δόγμα: το ευρώ είναι το νόμισμα – έμβλημα, της Ενωμένης Ευρώπης. 
Είναι το νόμισμα των πλουσίων! Ισχυρό όσο και το δολάριο κι ακόμη 
περισσότερο. Η Ελλάδα πρέπει να είναι στην ευρωζώνη. Ιεραρχία: το 
πολιτικό σύστημα που επέβαλε το ευρώ στην Ελλάδα, το νομικό 
σύστημα που νομοθέτησε τους νόμους που το καθιστούσαν διάδοχο της
δραχμής και την ισοτιμία με αυτήν. Από κοντά ένα τραπεζικό σύστημα, 
που είχε την ευθύνη της κυκλοφορίας, η εκκλησία της Ελλάδος που 
έστω με την σιωπή της έδειξε την συναίνεση της, πλήθος από πολιτικά 
κόμματα που τηρούσαν επίσης “σιγήν ιχθύος”. Το αποτέλεσμα είναι 
γνωστό: Κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας! Ποιος φταίει; “Μαζί 
τα φάγαμε!”)
Κάθε μέσον στην μορφή “αρχικής συσσώρευσης”, περιλαμβανομένου 
του Λόγου, είναι αυθεντία. Αν το μέσον ωθεί την εξέλιξη προς τον 
Λόγο, με στόχο την νοητική εξέλιξη των ατόμων και των ομάδων, 
πράγμα φυσικό σε ένα κόσμο όπου διαπιστωμένα η άγνοια είναι 
απείρως ποσοτικά και ποιοτικά περισσότερη από τη γνώση, τότε 
παρέχει ωφέλεια σε εαυτόν και στο σύνολο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, γίνεται τουλάχιστον τροχοπέδη ωφέλιμης 
πορείας της ανθρωπότητας.
Κάθε μέσο αυθεντίας που έχασε τον προσανατολισμό του προς τον 
Λόγο, προσπαθεί να χειραγωγήσει τον Λόγο και να τον κάνει εργαλείο 
διαιώνισης της ίδιας. 
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Κάθε αυθεντία που χάνει τον προσανατολισμό της, κυριαρχείται από 
συμπεριφορές (Β-Υ-Α), παρεμποδίζοντας ή και αποκλείοντας από την 
ανάπτυξη νόησης (συναίσθημα, λογική, συνείδηση) των ανθρώπων, σε 
μεγάλο ή στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ανθρωποομάδας. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργούνται, άλλες υπο-αυθεντίες, όπως αυτή του 
ημιμαθούς, του ξερόλα, του ηλίθιου, του βολεμένου και πλείστες όσες 
τονώνει και κολακεύει η υποκουλτούρα της εξουσίας, επιχαίροντας που 
το εργαλείο “διαφθορά” είναι “ακατανίκητο”.  
Διαμάχες μεταξύ των αυθεντιών υπήρξαν, όπως η πολυδιαφημιζόμενη 
κατάλυση της Μοναρχίας από τον “καλό καπιταλισμό”, όμως σε τελική 
ανάλυση πάντα οι αυθεντίες (πλην του Λόγου) συνασπίζονται ενάντια 
στο ανθρωποσύνολο.

Κληρονομική αυθεντία.
Κάθε οικογένεια, που μεγαλώνει παιδιά, μετέρχεται της αυθεντίας 
αυτής. Τα παλιά χρόνια ήταν η πιο διαδεδομένη αυθεντία. Όπου έχασε 
τον προσανατολισμό της, επέβαλε αταίριαστους γάμους στα παιδιά της 
ή ακόμη στέρησε προσανατολισμούς και μόρφωση στις μελλοντικές 
γενιές. Εκεί που προσπάθησε να έχει γνώση και επίγνωση της 
αποστολής της, κατάφερε να δώσει αγάπη πραγματική και σωστά 
εφόδια στους απογόνους της. Ποιος άλλος από μια σωστή οικογένεια 
μπορεί να μεγαλώσει φυσιολογικά παιδιά που θα αγαπήσουν τη ζωή και
την ανθρωποκοινωνία; Κληρονομικές αυθεντίες ήταν οι βασιλικές 
οικογένειες του παρελθόντος, κατάλοιπα των οποίων διατηρούνται σε 
πολλές κοινωνίες σήμερα με προεξάρχουσα την βασίλισσα της Αγγλίας. 
Ο Φ. Ένγκελς στο “Η Καταγωγή της Οικογένειας” αναφέρεται σε 
διάφορα μοντέλα, κληρονομικής αυθεντίας και στην “εξέλιξη” τους.  
Ο Άλβιν Τόφλερ στο “Τρίτο Κύμα” αναφέρει, την μετεξέλιξη της 
αγροτικής οικογένειας στην πυρηνική οικογένεια με σαφή 
προσανατολισμό την εξυπηρέτηση της “βιομηχανικής επανάστασης”.
Το βέβαιο είναι ότι η οικογένεια δέχτηκε και δέχεται πιέσεις από τις 
επικρατούσες κατά τόπους και κατά χρόνο αυθεντίες, ώστε να 
εξυπηρετεί συμφέροντα. Σήμερα ο προσανατολισμός φανερά είναι, η 
διάλυση της οικογένειας. 

Αυθεντία μιλιταριστικού τύπου.
Από τις κυρίαρχες αυθεντίες στην ιστορία όπως μας την διδάσκουν. Η 
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βία είναι το πιο “εύκολο” μέσο για να κυριαρχήσει κανείς σε ομάδες 
ανθρώπων και να τις πειθαναγκάσει να εκτελέσουν έργα επιθυμητά από
τους έχοντες την προσταγή, με, αλλά κυρίως παρά, την θέληση. 
Αυτοκρατορίες, βασίλεια, φέουδα, επιδρομές, κατακτήσεις, 
συγκρούσεις, αιματοχυσίες, αρπαγές, όλα αυτά και πολλά άλλα, 
βασίστηκαν σε αυθεντίες αυτού του τύπου που καλλιεργήθηκαν και 
στήθηκαν πολύ πριν τον Τρωικό πόλεμο, έως και σήμερα.
Παράλληλα, ευδοκίμησε και συνεχίζει να ευδοκιμεί, το είδος της 
αυθεντίας μιλιταριστικού τύπου που λέγεται “υπόκοσμος”. Πειρατές, 
σωματέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, χρήστες παθητικοί αλλά και 
επιθετικοί ψυχοτρόπων ουσιών, έμποροι όπλων, λαθρεμπόριο, τυχερά 
παιχνίδια ελεγχόμενα από την μαφία και άλλα πολλά.
Αυτού του είδους η αυθεντία, επειδή χρησιμοποιεί τον άνθρωπο σαν 
άβουλο εκτελεστικό όργανο, αφού απαιτεί να μην λογαριάζει ούτε τη 
ζωή του προς χάριν του αφέντη, καλλιέργησε ανά τους αιώνες την 
πορνεία, σαν υποκατάστατο της ερωτικής σχέσης, ώστε οι “στρατιώτες 
της” να μην έχουν τουλάχιστον σεξουαλικό πρόβλημα κατά τις 
εκστρατείες.
Την εξέλιξη του μέσου “πορνεία” την βιώνουμε σήμερα μέσα από την 
διάχυση του φαινομένου στο σύνολο του πληθυσμού, τις ομάδες 
LGBTU, την σε παγκόσμια κλίμακα διαφθορά των ηθών και όχι μόνον, 
με αντίστοιχο επακόλουθο την πνευματική υπονόμευση των πληθυσμών
γενικότερα.
Από παλιά ήταν γνωστή η χρήση ουσιών στους στρατιώτες (όπως 
οπιούχα σε κωπηλάτες), για να ενισχύσουν την αφοβία αλλά και την 
σκληρότητα προς τον αντίπαλο κατά την μάχη. Η εξέλιξη του μέσου, 
είναι η χρήση χαπιών, που παρήγαγε η γερμανική βιομηχανία 
φαρμάκων, για το ντοπάρισμα των στρατιωτών του Γ΄ Ράιχ κατά τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και η χρήση εξελιγμένων ουσιών από τους 
“μαχητές” του ISIS στον πόλεμο της Συρίας.
Δείτε το άρθρο του Ηλία Μιχαλαρέα: “H Ιστορία Των Ναρκωτικών 
Από Την Νεολιθική Εποχή Στον Καπιταλισμό” 
http://www.imerodromos.gr/h-istoria-ton-narkotikon-apo-tin-neolithiki-
epochi-ston-kapitalismo/
Σήμερα διατείνονται ότι έχουν εκτός από τα τεράστια οπλοστάσια, και 
μαχητές τύπου σάιμποργκ ή και ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. 
Κύριο μέλημα του μέσου μιλιταριστική αυθεντία, είναι η διασπορά του 
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φόβου στους πληθυσμούς, όσο και της φήμης του ακατανίκητου του 
αυθέντη.

Αυθεντία του ιδανικού “εργασία”.
Ανάμεσα στη διαβεβαίωση πολλών ανθρωπολόγων που μελέτησαν 
φυλές της περιοχής του Αμαζονίου που ελάχιστα έως καθόλου είχαν 
έρθει σε επαφή με τον “πολιτισμό”, ότι ο άγριος ιθαγενής, αφιέρωνε το 
πολύ μία με δύο ώρες την ημέρα για να καλύψει τις ανάγκες του, και 
στο “Arbeit macht frei” (Η εργασία ελευθερώνει) που ήταν αναρτημένο
στην είσοδο των στρατοπέδων συγκέντρωσης (εργασίας έλεγαν, αλλά η
ιστορική αλήθεια λέει εξόντωσης) της ναζιστικής Γερμανίας, υπάρχουν 
πολλών ειδών “εργασίες”.
Η εργασία του σκλάβου, η εργασία του δουλοπάροικου, η εργασία του 
μισθωτού, η εργασία του “ελεύθερου επαγγελματία”, η πνευματική 
εργασία, η εργασία του λακέ εξουσιών, οι νεοεμφανισθείσες part time 
jobs, τα Human trafficking, πλήθος παραλλαγών και αποχρώσεων 
εργασίας.
Εδώ το δόγμα είναι: “Αν δεν εργαστείς δεν θα φας!” ή “Ο πλούτος 
αποχτιέται με την εργασία!”.
Η ιεραρχίες τις εργασίας πολυάριθμες! Διευθυντές, υποδιευθυντές, 
προσωπάρχες, σύμβουλοι, συνδικαλιστές, η εξουσία έχει φροντίσει η 
ιεραρχίες αυτές να είναι πολυπρόσωπες και ισχυρές.
Η εξουσία θέλει μέσα από την εργασία να υφαρπάζει τον χρόνο, τον 
χώρο και την ικανότητα των ανθρώπων και των ανθρώπινων ομάδων. 
Το “μυστικό” της δεν είναι να κερδίζει από την εργασία των πολλών, 
απλά, αλλά να τους έχει συνεχώς απασχολημένους ώστε να μην 
σκέφτονται, ή να τους έχει άνεργους αλλά και αδύναμους.
Το θέμα είναι ότι η κυρίαρχη αυθεντία που μεταδίδεται από γονείς σε 
απογόνους όσο και από το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αυτή της 
εργασίας. Εκθειάζεται σε όλους τους νέους με το πομπώδες 
“Επαγγελματική αποκατάσταση!”. Εισάγεται και ο περίφημος 
“Ανταγωνισμός” και κάπου εκεί χάνεται ο άνθρωπος και η ανθρώπινη 
επαφή.
Το αίτημα των εργατικών διεκδικήσεων του 19ου αιώνα, για οκτάωρη 
εργασία, μόλις καθιερώθηκε για μικρό μέρος του παγκόσμιου 
πληθυσμού και για ένα περίπου αιώνα, ήρθε ο νεοφιλελευθερισμός του 
κεφαλαίου να το καταργήσει!

287



“Η δουλειά είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν
τίποτε άλλο.”
Όσκαρ Ουάιλντ  
“Μόνο αυτός που δεν τραβάει κουπί έχει χρόνο να ταρακουνήσει τη 
βάρκα.”
Ζαν-Πωλ Σαρτρ
“Πολιτισμός είναι ο ελεύθερος χρόνος.”
Μίκης Θεοδωράκης
Η σύνδεση της εργασίας με την νομισματική πολιτική, είναι ο Δούρειος 
Ίππος των ομάδων ελίτ που έχουν σαν στόχο την σκλαβοποίηση των 
μαζών, όσο και την εξόντωση των “ανεπιθύμητων – τεμπέληδων”. Η 
καινοτομίες στην περιοχή της ρομποτικής και της τεχνητής 
νοημοσύνης, έχουν αλλάξει κατά πολύ την “εργασία”. Δυστυχώς οι 
πολλοί δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις αλλαγές αυτές και 
επιμένουν σε παρωχημένους τρόπους αντίληψης και σκέψης.
Έτσι έχει γεννηθεί η “υποαυθεντία” του τύπου: “Εγώ σε πληρώνω 
ρε!..”.
Θα την συναντήσετε σε πολλές εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής.
Στον αφέντη του σπιτιού που φέρνει το “μεροκάματο”, προς την 
“άνεργη” σύζυγο και τα παιδιά του.
Στον “ελεύθερο επαγγελματία” που θεωρεί τον δημόσιο υπάλληλο, 
τεμπέλη, άχρηστο, ανίκανο, ρουφήχτρα του “εθνικού πλούτου”. Τους 
πολιτικούς όμως που πληρώνονται από το δημόσιο χρήμα, συνεχίζει να 
τους ψηφίζει δεκαετίες τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί; Μήπως εδώ 
εμπλέκεται το προσωπικό συμφέρον; Ή η πλημμελής ενασχόληση με τα
κοινά που φέρνει την άγνοια και την ημιμάθεια; Πέρασε άραγε ποτέ 
από το μυαλό του ότι η ανοησία του αυτή δυνάμωσε το ιδιωτικό χρήμα 
τόσο, ώστε να του στερήσει τα παιδιά του με τη μετανάστευση, την 
εθνική του ταυτότητα με την απεμπόληση των ιδανικών που έστησαν 
και γαλούχησαν γενεές Ελλήνων από την απελευθέρωση και δώθε, την 
δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων με την υπαγωγή της 
χώρας σε τραπεζικό έλεγχο;
Στο στήσιμο των συστημάτων “παιδείας και εκπαίδευσης”, έχει 
“περάσει” με την κατάλληλη προπαγάνδα των ΜΜΕ, ότι αυτοί που 
παράγουν και κινούν το χρήμα, έχουν και τον πρώτο λόγο στο τι πρέπει 
να διδάσκονται τα παιδιά, έως προς το πού πρέπει να στρέφεται η 
Πανεπιστημιακή έρευνα, μια και κόπηκε η κρατική χρηματοδότηση και 
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όλοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ψάχνουν για σπόνσορες που θα 
χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια τους. Τι κρίμα! Τι κατάντια!    
Δείτε την ταινία: It's a Free World (2007) 

Φυλετικά ή εθνικά καθορισμένη αυθεντία.
Είναι αυθεντίες του τύπου “Ο Λευκός άνθρωπος είναι πολιτισμένος, ο 
έγχρωμος είναι απολίτιστος” ή “Οι Εβραίοι είναι ο περιούσιος Λαός του
Θεού” ή “Ο Γερμανικός Λαός αποτελεί την Άρεια φυλή”. 
Συνδυασμένες με αντίστοιχες θεολογικές αυθεντίες έχουν επιτελέσει τις
μεγαλύτερες γενοκτονίες της ιστορίας. Όπως αυτή των Ινδιάνων της 
Αμερικής, όπως αυτή του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου.     

Θεολογική αυθεντία.
Στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί θεοί εφευρέθηκαν από τον άνθρωπο, 
λατρεύτηκαν, απεικονίστηκαν σε πέτρες, σε σπηλιές, σε πολλά 
αρχαιολογικά ευρήματα που φέρνει στο φως η αρχαιολογική έρευνα.
Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, χιλιάδες χρόνια τώρα να αναζητά 
θεούς;
Πολλοί ισχυρίζονται ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτει μεταφυσικές του 
ανάγκες που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Τον φόβο του θανάτου.
Φόβους που του εμπνέει η φύση, το άγνωστο.
Βέβαια, πίσω από κάθε ανησυχία φυσική ή μεταφυσική, βρίσκεται το 
ανθρώπινο πνεύμα. Η νόηση. Κανένα ζώο της Γήινης βιόσφαιρας δεν 
έφτιαξε έως τώρα θεούς. 
Άρα η αναζήτηση θεού είναι αναζήτηση του πνεύματος. 
Του ανθρώπινου πνεύματος που τρομάζει όταν συνειδητοποιεί τι είναι 
άνθρωπος. 
Όπως η αναζήτηση της αλήθειας και της διεύρυνσης γνώσης μέσω της 
επιστήμης.  
Στην επιστήμη είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα. Είτε γιατί έτσι 
γεννήθηκε, είτε γιατί από ανάγκη αφέθηκε να έχει τουλάχιστον 
γνήσιους σκοπούς.
Η αναζήτηση θεού, ουσιαστικά είναι η αναζήτηση τρόπου ώστε η 
ανθρώπινη συνείδηση κάθε ανθρώπινης ομάδας να βρίσκει έτοιμο 
έδαφος, ώστε να βρίσκει δρόμο στην αναζήτηση του συνανθρώπου και 
της αλήθειας. Ένα δρόμο που με τις όποιες δυνατότητες είχε, χάραξε γι 
αυτήν η απερχόμενη ανθρωποομάδα. Ουσιαστικά είναι η 
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συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας του ανθρωπίνου πνεύματος και η
προσπάθεια αναζήτησης και ερμηνείας του ίδιου του ανθρωπίνου 
πνεύματος.
Το γιατί έως τώρα βάδιζε χωριστά από την επιστήμη αναζητήστε το σ' 
αυτό που λέγεται εξουσία.
Είναι όμως και από τις πρωταρχικές προσπάθειες ομαδοποίησης των 
ανθρώπων, ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται, να αλληλοβοηθούνται, να 
συνυπάρχουν.  

Τι είναι θρησκεία;
Θρησκεία είναι το συστηματικό πέρασμα από γενιά σε γενιά, των 
θεολογικών αναζητήσεων των προηγούμενων γενεών. 
Οι παλιές θρησκείες που λάτρευαν την ύλη ή φυσικά φαινόμενα, 
εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανιστούν. Τις εξαφάνισε η 
επιστημονική γνώση.
Οι περισσότερες σύγχρονες θρησκείες έχουν αντικείμενο λατρείας το 
πνεύμα. Ο θεός είναι πνεύμα.
Αυτή είναι η εξέλιξη των θρησκειών και εδώ είναι που συναντιέται με 
την επιστήμη.
Η θρησκεία χρησιμοποίησε την γλώσσα του συναισθήματος και της 
πίστης, με αποτέλεσμα να μείνει στάσιμη και εξ ανάγκης δογματική.
Η επιστήμη χρησιμοποίησε τη λογική και την αμφισβήτηση, με 
αποτέλεσμα να επιτελέσει ένα θαύμα εξέλιξης τα τελευταία 
τουλάχιστον 500 χρόνια. Τελματώθηκε κι αυτή γιατί υποτίμησε την 
αξία της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης. Και έγινε υποχείριο της 
εξουσίας.
Σήμερα έχουν ανάγκη η μια της άλλης. Με αναγκαίο δρόμο την 
Δημοκρατία. Άρα θρησκεία και επιστήμη οφείλουν να πολεμήσουν και 
να νικήσουν την εξουσία. Πρώτα στους κόλπους τους και ύστερα στο 
πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό πεδίο.

Οι θρησκείες από πολλές χιλιάδες χρόνια πριν ήταν κύριος μοχλός 
μέσου αυθεντίας, σε πολλές, ίσως σε όλες τις ανθρώπινες ομάδες. Ο 
προφανής στόχος όλων φαίνεται να ήταν η Κοινωνική Οργάνωση των 
ανθρώπινων ομάδων. Όλες υποτίμησαν τον παράγοντα Γνώση και την 
διάδοση της γνώσης στο ανθρωποσύνολο. Όλες κάποια χρονική στιγμή 
εναγκαλίστηκαν με κάποια από τις άλλες αυθεντίες και έγιναν 
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στυλοβάτες εξουσιών.

Μια αξιομνημόνευτη εξαίρεση, ο Χριστιανισμός των πρώτων 200-300 
χρόνων, στο περιβάλλον της καταρρέουσας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
προσπαθεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τις ποικίλες δουλείες 
που τον έχουν αλυσοδέσει, θρησκευτικές, οικονομικές, μιλιταριστικές 
και άλλες αυθεντίες. 
Τότε γίνεται σαφές, ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου από εξουσίες 
και δεισιδαιμονίες, είναι δυνατή μόνον όταν ξεκινά και εσωτερικά, 
ισχυροποιεί το νοητικό του υπόβαθρο και τον κάνει ικανό κοινωνό 
συνανθρώπων και πνεύματος. 
Δυστυχώς, η τότε εξουσία με πολλή ευφυΐα, “φύτεψε” ανθρώπους της 
στο χριστιανικό κίνημα, το διαίρεσε σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, το 
κατέστησε μακρινό έως αποκρουστικό για το χειμαζόμενο από την 
φτώχεια και την ανέχεια ανθρωποσύνολο, το ενσωμάτωσε σε εξουσίες, 
το κατέστησε συνένοχο σε πλείστες όσες αιματοχυσίες και διωγμούς, 
έως ότου οι χριστιανικές εκκλησίες αγκαλιά με την αυθεντία που 
επικρατούσε την εκάστοτε χρονική στιγμή, υποδούλωσαν από κοινού 
τους πολλούς. Από τότε και μετά, η εκκλησία είναι στυλοβάτης της 
ιεραρχίας της εξουσίας.
Κύριο θέμα διχογνωμίας των θρησκειών και των δογμάτων τους, η 
φύση του θεού. Πρόκειται για ανοησία που δυστυχώς “πιάνει” και 
φανατίζει τους “πιστούς”.
Σήμερα που αποδεδειγμένα επιστημονικά, ο κόσμος μας φαίνεται να 
είναι πολλών διαστάσεων και αφού ένα ον τριών ή τεσσάρων 
διαστάσεων είναι αδύνατον να “δει” ένα ον πέντε ή έξι διαστάσεων, 
πώς είναι δυνατόν να αντιμαχόμαστε για την φύση του θεού; Πόσων 
διαστάσεων είναι ο θεός;

Πανανθρώπινο και θεολογικά όσο φιλοσοφικά και επιστημονικά 
ευσταθές, είναι:
Ο Πατέρας και Θεός είναι το άπειρο πνεύμα, μέρος του οποίου είναι 
κάτοχος κάθε ανθρώπινη μονάδα.
Υιός και Λόγος είναι η νόηση (συναίσθημα – λογική – συνείδηση), 
κάτοχος της οποίας μπορεί να είναι κάθε ανθρώπινη μονάδα, μέσω της 
αγάπης και της προσφοράς της ομάδας προς αυτήν και μέσω της 
προσωπικής προσπάθειας της κάθε ανθρώπινης μονάδας όσο και της 
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συμμετοχής της στη ομάδα. 
Άγιο Πνεύμα είναι η δυνατότητα του πνεύματος κάθε ανθρώπινης 
μονάδας, να κοινωνεί με το πνεύμα κάθε άλλης ανθρώπινης μονάδας 
(όχι μόνον τοπικά αλλά ανεξάρτητα χώρου και χρόνου, π.χ. διαβάζεις τα
πολιτικά του Αριστοτέλη άρα κοινωνείς με το πνεύμα του Αριστοτέλη), 
όσο και με το πνεύμα κοινωνικών ομάδων, όσο και με το άπειρο πνεύμα
(π.χ. επιστήμη). Τις συντριπτικά περισσότερες φορές η κοινωνία αυτή 
επιτυγχάνεται μέσω του Λόγου και της Παιδείας.     
Έτσι ο θεός γίνεται μέρος του ανθρώπου, ο σεβασμός και η αγάπη προς 
τον θεό γίνεται σεβασμός και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τον 
άνθρωπο γενικότερα, την φύση που περιέχει τον άνθρωπο και την 
ανθρωποομάδα, το σύμπαν που περιέχει όλα αυτά, το ανθρώπινο μυαλό
που έχει τη δυνατότητα να περιέχει το “σύμπαν”.
Πόσο μακριά θα φθάσει ο άνθρωπος; Ποιος μπορεί να ξέρει; Ελπίδα 
μας είναι ότι το ανθρώπινο πνεύμα κάποια στιγμή θα αξιωθεί του 
θεϊκού. Αλλά για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι το μέσον Λόγος μέσω
της Παιδείας, να στέργει κάθε ανθρώπινη μονάδα. Και οι ανθρώπινες 
κοινωνίες να στέργουν τον Λόγο.
Καμιά αυθεντία εκτός Λόγου, δεν μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα
σε αυτήν την πορεία.  

Η αθεΐα είναι μια εγωιστική αντίδραση πολλών “μορφωμένων” στην 
υποκρισία των θρησκειών, που παραγνωρίζει το ότι ο άνθρωπος δεν 
γεννιέται με λογική και συνείδηση. Ακόμη παραγνωρίζει ότι μεγάλες 
μάζες δεν απολαμβάνουν αναγκαίας παιδαγωγικής στοργής από την 
μεγάλη ομάδα. Τέλος είναι από μόνη της μια υποκρισία, αφού το 
ανθρώπινο πνεύμα είναι μια απτή αλήθεια. Η αθεΐα είναι ακόμη ένας 
τρόπος να εξωθηθεί η ανθρωπότητα στην αγκαλιά, της από την εξουσία 
επιβαλλόμενης θρησκείας του χρήματος.

Το χρήμα είναι θρησκεία. Είναι η ειδωλολατρική θρησκεία που έχει 
απλώσει τα πλοκάμια της μέσω των σύγχρονων αυθεντιών και 
επιβάλλει στους ανθρώπους μέσω εξουσιών, να το αποδέχονται χωρίς 
να εξηγείται επαρκώς τι είναι χρήμα. Βασίζεται στην πίστη. 
Χρηματοοικονομική πίστη. Βασίζεται στο ότι με το πέρασμα των 
αιώνων έχει ελέγξει την παραγωγή, την διακίνηση της παραγωγής και 
την κατανάλωση. Άρα ελέγχει τη ζωή και τον θάνατο. Παρατηρείστε 
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την σφοδρότητα με την οποία αντιδρούν οι “πιστοί” του στην 
προσπάθεια εκλογίκευσης της έκδοσης όσο και κυκλοφορίας του 
χρήματος. Παρατηρείστε την σπουδή αυτών που το ελέγχουν, να 
καταργήσουν τα έθνη, τις θρησκείες, ότι παραδοσιακά κινητοποιούσε 
τον άνθρωπο και να καταστήσουν μοναδικό κίνητρο του ανθρώπου την 
χρηματική συναλλαγή. Τον ανταγωνισμό γι απόκτηση χρήματος και 
μέσω αυτού, βιοπορισμό, εξουσία, απόλαυση.
Μόνος αξιόλογος αντίπαλος αυτής της παράλογης επιβαλλόμενης 
θρησκείας, είναι η πίστη στο πνεύμα, τον λόγο, τον μορφωμένο 
άνθρωπο με δημοκρατικές αρχές που παιδαγωγεί τους απογόνους του 
με αυτές τις αξίες και δεν τους αλυσοδένει στην αυθεντία του χρήματος.

Ιδεολογική αυθεντία.
Πρόκειται για αυθεντίες που εμφανίστηκαν μετά την Γαλλική 
Επανάσταση, όταν η κοινωνιολογία και η πολιτική επιστήμη, σε 
συνδυασμό με την οικονομία άνοιγαν νέους δρόμους μελέτης των 
ανθρώπινων κοινωνιών. Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός, 
Αναρχισμός, Φασισμός, Νεοφιλελευθερισμός, είναι οι κυριότερες. Είναι
προφανές ότι η αυθεντία καταστρέφει την ιδεολογία, αλλά οι φανατικοί 
και οι κομματικοί εγκάθετοι δεν αλλάζουν εύκολα γνώμη...
Και οι αυθεντίες αυτές κόστισαν πολύ αίμα στην ανθρωποκοινωνία. 
Και εδώ όπως και στις θεολογικές αυθεντίες, η πιο πονηρή απ' όλες, ο 
Καπιταλισμός, τοποθέτησε πράκτορες της μέσα στις αρχηγικές ομάδες 
των άλλων, διαστρέφοντας τους στόχους τους και διαλύοντας τους 
οργανωτικούς τους σχηματισμούς την κατάλληλη στιγμή.
Η μόνιμα επαναλαμβανόμενη ανά τους αιώνες “ιδέα” είναι η ιδέα ότι 
κάποιος, κάπου, κάποια στιγμή θα παράξει μια καινούργια ιδέα. Είναι 
ουσιαστικά η “ιδεολογία της Αειφορίας”.
Βέβαια κάθε κοινωνική ομάδα θα παράγει ιδέες ανάλογα με το 
πνευματικό υπόβαθρο που καλλιέργησε ή αφέθηκε από τις αυθεντίες να
καλλιεργήσει.
Κοινωνικές ομάδες, όμως, που δεν αγαπούν την ανθρώπινη 
πνευματικότητα ή που δεν στέργουν τις νέες ιδέες, είναι 
καταδικασμένες να μένουν σε στασιμότητα, αφού οι νέες ιδέες δεν θα 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για ρίζωμα και βλάστηση.
Ή οι ιδέες αυτές θα χάνονται στο διάβα του χρόνου και στην 
ανικανότητα της ομάδας να τις στηρίξει ή θα μεταφυτεύονται 
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τεχνηέντως στην αυλή άλλων κοινωνικών ομάδων άλλων αυθεντιών, 
ώστε να υπηρετήσουν εξουσίες μακριά από την ομάδα που γέννησε 
τους γεννήτορες των καινοτόμων ιδεών.   

Νομική - γραφειοκρατική αυθεντία.
Υποτίθεται ότι είναι ταγμένη να υπηρετεί την Δικαιοσύνη.
Τα παλιά χρόνια υπέρτατος “δικαστής” ήταν ο φυσικός αυθέντης της 
εκάστοτε ανθρωποομάδας. Επειδή το βάρος των “λαθών, αθέλητων ή 
σκόπιμων” ήταν μεγάλο, επικουρικά χρησιμοποιήθηκε η θεολογική 
αυθεντία (ιερά εξέταση!). Κάποια στιγμή μετά την Γαλλική 
επανάσταση, θέλοντας να ξεφορτωθούν το βάρος αυτό οι πολιτικές και 
θεολογικές αυθεντίες, ίδρυσαν στα νεογέννητα τότε Πανεπιστήμια, τον 
κλάδο της Νομικής επιστήμης, με σαφές αντικείμενο την θέσμιση 
δίκαιων νόμων. Και μερίμνησαν τρόπους επιβολής των νόμων αυτών.
Τελικά ο νόμος εξυπηρετεί το δίκαιο;
Το Ελληνικό “πείραμα” από το 2010 και μετά (ίσως από το 2001 και 
μετά) λέει, σαφώς ΟΧΙ!
Αγγλικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο, περιορισμός των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας, νόμιμο ξεπούλημα της ελληνικής δημόσιας 
περιουσίας σε εξωχώριες επιχειρήσεις, νόμιμη φτωχοποίηση του 
ελληνικού λαού. 
Τελικά είναι η Νομική επιστήμη;
Η μέχρι τώρα πορεία της όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον 
παγκόσμιο χώρο λέει ΟΧΙ!
Όταν θ' αποφασίσει να ακολουθεί την δικαιοσύνη με οποιοδήποτε 
κόστος, ναι, τότε θα γίνει ίσως επιστήμη. Μέχρι τότε θα είναι λακές της 
εκάστοτε αυθεντίας.
“Το δικηγορικό επάγγελμα δημιουργεί ανθρώπους ψυχρούς, σκληρούς, 
ισχυρογνώμονες και χωρίς αρχές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, 
παραμένουν σε ένα απρόσωπο και καθαρά νομικό επίπεδο. Συνηθίζουν 
να εκμεταλλεύονται τα πάντα, σε όφελος της υπεράσπισης (θέσεων) και
όχι για το κοινωνικό καλό.” (Πρωτόκολλα Των Σοφών Της Σιών).  

Η αυθεντία αυτή, συνεπικουρούμενη από την μιντιακή και άλλες, είναι 
η κύρια υπεύθυνη για την αποδυνάμωση έως ακύρωση του μέσου 
εκλογές ως δυνατότητα απαλλαγής από άχρηστες, ανίκανες, προδοτικές
ομαδοποιήσεις, ατόμων χωρίς συνείδηση, αλλά και ταυτόχρονα 
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παρεμπόδισης της ανάδειξης των ικανών και αδιάφθορων σε θέσεις 
διοικητικές, με γνώση αντικειμένων και θέληση προσφοράς.
Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η δημοκρατική αρχή της 
“ισονομίας”, όταν το κόστος συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και 
οι κάθε είδους “δεσμεύσεις”, είναι απαγορευτικά; Ποια ισονομία 
υπάρχει όταν άρθρο του συντάγματος, καθιστά αρμόδια αρχή 
παραπομπής βουλευτών και πολιτικών για αδικήματα τους την ίδια τη 
Βουλή; Ποια δικαιοσύνη υπαγορεύει το “μπόνους” των 50 εδρών; Ποια 
εμπιστοσύνη να έχει κανείς σε ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν 
την καταμέτρηση των ψήφων; Πώς να υπερβεί κανείς το φράγμα της 
ιδιωτικής ενημέρωσης, ώστε να φθάσει η αλήθεια σε όλα τα αυτιά που 
θα είχαν διάθεση να την ακούσουν; Και πολλά άλλα!..
 
Χρηματοοικονομική αυθεντία.
Κάποια στιγμή, το 2010, ο Γ.Α.Παπανδρέου, αφού εκλέχτηκε 
πρωθυπουργός με το περίφημο “Λεφτά υπάρχουν!”, μας έφερε το 
Δ.Ν.Τ. και στην Ελλάδα.
Γιατί “και”;
Γιατί πριν το 2010, το Δ.Ν.Τ. είχε πάει σε πάρα πολλές χώρες και 
“χάρισε” την “σοφία” του! Αλλά εμάς δεν μας ένοιαξε! Ούτε καν το 
ξέραμε, οι περισσότεροι!

Βέβαια η προετοιμασία είχε γίνει πολλά χρόνια πριν.
Η πληροφόρηση είχε περάσει ήδη σε “δικά μας” χέρια, η βιομηχανία 
και η βιοτεχνία της χώρας είχαν αποδομηθεί, η Ελληνική κοινωνία είχε 
διαφθαρεί μέχρι το μεδούλι...

Αξιοπρόσεκτο είναι το ότι υπήρξε αντίδραση!
Ονομάστηκε “Κίνημα των Πλατειών” αλλά η εξουσία προετοιμασμένη, 
με διάφορες τεχνικές και ανίερες συμμαχίες, κατέστειλε την οργή και 
εγκατέστησε τον φόβο και την κατάθλιψη.
“Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ 
το ξυνεστηκός”, δηλαδή: “Ο λαός σώπαινε, και κανείς δεν μιλούσε… 
γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι συνωμότες ήταν πολλοί”. 
Θουκυδίδης.

Με ποιο μέσον οι αντιδρώντες προσπάθησαν να ανατρέψουν την από το
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ντόπιο και ξένο κεφάλαιο επιβαλλόμενη “τραπεζική κατοχή”;
Όσο κι αν ψάξετε, αυτό που θα βρείτε σαν μέσο αντίστασης είναι 
“Λόγος”.

Λόγος που προσπαθεί να μιλήσει στο συναίσθημα των Ελλήνων, να 
τους θυμίσει τίνων απόγονοι είναι, να τους υποδείξει ποιο είναι το 
πραγματικό τους χρέος σε ιστορία και προγόνους, σε αντιδιαστολή με 
το “ευρωχρέος” που τους υποδεικνύουν συνδυασμένα όλα τα 
συστημικά Μ.Μ.Ε.

Λόγος που προσπαθεί να μιλήσει με τη γλώσσα της λογικής, να 
αποδείξει ότι το χρέος που φορτώσανε στους Έλληνες δεν είναι 
αληθινό, είναι παράνομο και έχει στόχο να υφαρπάξει τον πλούτο της 
Ελλάδας υλικό και πνευματικό, όσο και να σβήσει την Ελληνική 
παράδοση και κουλτούρα.

Λόγος που προσπαθεί να κάνει τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν 
ότι: «Εάν τους νικήσουμε (τους Πέρσες) αυτοί έχουν πατρίδα να 
επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν, εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε.» 
Λόγος του στρατηγού των Αθηναίων Μιλτιάδη στον στρατό του, πριν 
από την μάχη στον Μαραθώνα. Διαβάστε το ως εξής: “Εάν διώξουμε το 
Δ.Ν.Τ. και τον λακέ του την Ευρωζώνη, με όλους αυτούς τους 
δοσίλογους “Έλληνες” που μας τα κουβάλησαν, αυτοί έχουν καταθέσεις
σε άλλες χώρες να πάνε. Αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν το 
πατριδοκτόνο έργο τους, εμείς θα χάσουμε την Ελλάδα μας και κάθε 
αξιοπρέπεια!”

Πολλοί είναι οι επιφανείς που χειρίστηκαν τον λόγο, σαν μέσον 
αντίστασης και ανατροπής της εγκατεστημένης μνημονιακής τάξης των 
τραπεζιτών και των πολιτικών μαριονετών τους:
Ο Γ. Κασιμάτης
Ο Μ. Θεοδωράκης
Ο Γ. Κοντογιώργης
Ο Δ. Καζάκης
Ο Δ. Κωνσταντακόπουλος
Ο Σ. Λαβδιώτης
Ο Σ. Στάλιας
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Ο Δ. Πατέλης
Ο Π. Γεννηματάς
Η Ζ. Γεωργαντά
Ο Μ. Δανέζης
Η Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Ο Μαξ Κάιζερ
Ο Μάικλ Χάντσον
είναι οι πιο γνωστοί από τον μακρύ κατάλογο αυτών που με τον λόγο 
τους προσπάθησαν να αφυπνίσουν, να καταδείξουν την προδοσία, να 
ξεσκεπάσουν την απάτη, να υποδείξουν τον δρόμο της αναγέννησης. 
Από κοντά, ταινίες και ντοκιμαντέρ των Χατζηστεφάνου, Κούλογλου, 
Αυγερόπουλου, Βαξεβάνη και άλλων, δείχνουν τι έγινε, τι συμβαίνει, τι 
μας περιμένει, με πιο γλαφυρό τρόπο.

Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής!

Γιατί;

Μήπως το μέσον “Λόγος” δεν ήταν το κατάλληλο;
Αλλά αν υπήρχε άλλο μέσον δεν θα είχε εμφανιστεί 7-8 χρόνια τώρα;
Έχει άλλο μέσον, αυτός που εναντιώνεται στην Ολιγαρχία;
Έχει άλλο μέσον, αυτός που θέλει να κατακρημνίσει τα ψεύδη και τις 
απάτες ώστε να λάμψει η Αλήθεια;
Έκαναν τίποτε, οι διαδηλώσεις, οι απεργίες, οι στημένες οδομαχίες, οι 
φωνές απόγνωσης;

Η ιστορία δείχνει ότι ο Λόγος είναι η επανάσταση! Ο Λόγος είναι η 
ανάσταση!
Ο Λόγος είναι το μέσον που χρησιμοποίησε ο Χριστός!
Ο Λόγος είναι το μέσον που χρησιμοποίησαν στην Γαλλική 
Επανάσταση!
Ο Λόγος είναι το μέσον που χρησιμοποίησαν οι Φιλικοί ώσπου να 
φθάσουμε στο 1821!
Ο Λόγος είναι το μέσον που χρησιμοποίησαν ο Πλάτωνας, ο 
Αριστοτέλης, ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας, οι Μαρξ, Έγκελς!
Ο Λόγος γέννησε την Επιστήμη και την Τέχνη! Και όλες τις 
επαναστάσεις που αυτές έκαναν!
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Ο Λόγος είναι το μέσον που χρησιμοποίησαν οι πρωτεργάτες του 
Ε.Α.Μ. στην γερμανική κατοχή!
Τον Λόγο είναι που αποστρέφεται η Εξουσία!
Τον Λόγο είναι που φοβάται η Εξουσία και με μισθωμένους λακέδες 
πρακτορεύει ψεύδη, απειλές, σπέρνει τη σύγχυση και το φόβο!

Ποιο μέσον είναι ο αντίπαλος του Λόγου; Μα το Χρήμα!

Ακριβέστερα, τα ιδιωτικά νομίσματα, που τρεις - τέσσερις μεγάλες 
διεθνείς τράπεζες εκδίδουν από το τίποτε, τα μεταπωλούν στις πολλές 
ιδιωτικές τράπεζες και αυτές με τη σειρά τους τα πωλούν στα κράτη, 
στις επιχειρήσεις, στους ιδιώτες. Είναι κυρίως το δολάριο, το ευρώ, η 
λίρα, το γουάν και κάποια άλλα μικρότερης σημασίας, με προεξάρχοντα
τον χρυσό, χιλιάδες χρόνια τώρα.
Τα εγχειρίδια για τις λειτουργίες του χρήματος λένε ότι είναι:
Μέσο Συναλλαγών
Το χρήμα είναι το μέσο συναλλαγής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 
Είναι αποτελεσματικότερο από τον αντιπραγματισμό που κάνει 
σπατάλη πόρων.
Μονάδα Μέτρησης
Το χρήμα είναι μονάδα στην οποία εκφράζονται οι τιμές και 
καταγράφονται οι λογαριασμοί.
Μέσο Διαφύλαξης Αξιών
Το χρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση 
μελλοντικών αγορών.
Μέσο Πραγματοποίησης Μελλοντικών Πληρωμών
Το χρήμα είναι διαχρονική μονάδα μέτρησης: Δίνει τη δυνατότητα 
δανείων και πιστώσεων. 

Δεν λένε όμως όλη την αλήθεια:

Το χρήμα είναι Χρέος
Δείτε πώς διογκώθηκε το χρέος της Ελλάδος από το 2002 και μετά. 
Δείτε πώς διογκώνεται το παγκόσμιο χρέος.

Το χρήμα είναι βία
Πόσες δολοφονίες, με κορυφαίες των Ι. Καποδίστρια, Α. Λίνκολν και 
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Τ.Φ. Κένεντι έχουν γίνει για χάρη του; (Και οι τρεις και πολλοί άλλοι, 
δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με νεότερες ιστορικές έρευνες, επειδή 
θέλησαν να “κόψουν” εθνικό νόμισμα και να απεμπλέξουν το έθνος 
τους από την κυριαρχία των ιδιωτικών νομισμάτων.)
Ποιος πόλεμος, από την αρχαιότητα ακόμη, δεν είχε σαν κίνητρο αλλά 
και μέσον διεξαγωγής, την αφεντιά του;
Γιατί οι πληθυσμοί της Αφρικής, μιας πλούσιας σε αγαθά ηπείρου, 
λιμοκτονούν; Εκεί δεν είναι που οι συνταγές του Δ.Ν.Τ. σαν φάρμακο ή 
σαν δηλητήριο, έχουν εφαρμογή δεκάδες χρόνια τώρα;
Ποιο το κίνητρο των αστυνομικών που ξυλοκοπούν και ψεκάζουν 
συμπολίτες τους;
Ποιο το κίνητρο των στρατιωτικών που εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά
από την πατρίδα τους ενεργούν πολέμους με εκατόμβες θυμάτων;
Αν δεν πάνε για το χρήμα, γιατί πάνε; Αν σταματήσουν να τους 
πληρώνουν θα πάνε;

Το χρήμα είναι νόμιμη απάτη
Νόμιμη γιατί το νόμισμα καθιερώνεται και επιβάλλεται με νόμο. 
Ανθρώπινο νόμο.
Απάτη γιατί εκατομμύρια νέοι πείθονται ότι με την εργασία και την 
τιμιότητα θα ευημερήσουν και θα ευτυχήσουν. 
Η Ναόμι Κλάιν όμως, ερευνήτρια και δημοσιογράφος, βεβαιώνει ότι το 
57% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος προέρχεται από μη 
νόμιμες ενέργειες και συμφωνίες. Πορνεία, εμπόριο όπλων και 
ναρκωτικών, τζόγος, λαθρεμπόριο ποτών και τσιγάρων, δολοφονίες, 
ανθρώπινα όργανα, εργασία υπό μορφή δουλείας, παιδική 
εκμετάλλευση και τόσες άλλες. 
Χωρίς να μπορεί να υπολογίσει το μέρος που αντιστοιχεί σε ποσά που 
αφορούν δωροδοκίες, εξαγορά πολιτικών, δικαστών, επιχειρηματιών 
και άλλων. Όπως γίνεται φανερό, η χαρά των κομπιναδόρων του 
χρήματος είναι η απάτη. Απολαμβάνουν μια σχεδόν απόλυτη εξουσία, 
αφού έχουν βάλει στο τσεπάκι τους και το περίφημο σύστημα 
“δικαιοσύνης”, εθνικό και υπερεθνικό. Ύστερα νομιμοποιούν τα 
“μαύρα” χρήματα με χιλιάδες παραθυράκια που τους βρίσκουν τα 
σαΐνια οι δικηγόροι τους και όλα “μέλι – γάλα”.
Για όποιον θέλει να το ψάξει πιο πολύ ας κοιτάξει τι είναι οι εξωχώριες 
εταιρείες, πώς λειτουργούν, τι μεγέθους απάτη είναι το χρηματιστήριο 
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και οι “Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης”. Τίνος “μαγαζάκι” είναι η Τράπεζα 
της Ελλάδος!
“Είναι καλό ότι ο λαός του έθνους μας, δεν κατανοεί το τραπεζικό και 
νομισματικό μας σύστημα, γιατί εάν το είχε κατανοήσει, εγώ πιστεύω 
ότι θα είχε γίνει επανάσταση πριν αύριο το πρωί.” Henry Ford

Το χρήμα είναι αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και για το περιβάλλον 
(φυσικό και κοινωνικό) 
Παρακάμπτοντας την προφανή αδιαφορία των επτακοσίων 
εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, για τα 
υπόλοιπα περίπου επτά δισεκατομμύρια των εκτός του  ΝΑΤΟ 
ανθρώπων της Γης, θα σταθώ σε τούτο:
Παλιότερα μια δουλειά ήταν και αυτή του Δήμιου. Αυτού δηλαδή που 
έκοβε κεφάλια κατ' εντολήν της εξουσίας. Κάνω τη δουλειά μου έλεγε, 
και ζούσε μαζί με τους υπόλοιπους χωρίς προβλήματα και ενοχλήσεις.
Ο καταμερισμός της εργασίας, σήμερα, κάνει πιο εύκολη τη 
διεκπεραίωση της εργασίας αυτής.
Ο πολιτικός ψηφίζει, ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που 
έχει δικό του σπίτι. Άρα πρέπει να τους τα πάρουμε.
Ο νομικός και ο δικαστής εφαρμόζουν τον νόμο και βάζουν 
αβάσταχτους φόρους.
Ο συμβολαιογράφος εκτελεί τον πλειστηριασμό.
Ο αστυνομικός βγάζει με τη βία την οικογένεια στο δρόμο.
Ο πατέρας της οικογένειας, χρόνια άνεργος, άστεγος τώρα, αυτοκτονεί.
Η μητέρα μη έχοντας άλλους πόρους, ζητά εργασία σαν πόρνη.
Τα παιδιά μη έχοντας πια οικογένεια να τα φροντίσει, μπλέκουν με ότι 
μπορεί να φανταστεί κανείς.
Ιδού το έγκλημα: “Κάνω τη δουλειά μου!”.  Δηλαδή: “Δεν μου καίγεται 
καρφάκι για σένα, αρκεί να μην ακουμπάει εμένα!”.
Γραμματείς και Φαρισαίοι της σύγχρονης εποχής: Πολιτικοί, Νομικοί, 
Γιατροί, Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Οικονομολόγοι και οικονομολογούντες, 
Δημοσιογράφοι και δημοσιολόγοι, Παιδαγωγοί, Έμποροι, Στρατιωτικοί 
και κάθε λογής ένστολοι, η πολιτεία, σας σπούδασε και σας έβαλε εκεί, 
να “Φυλάττετε το Σύνταγμα!”. Κι εσείς με το: “Κάνω τη δουλειά μου!” 
το κουρελιάσατε και συνεχίζετε σαν να μην συμβαίνει τίποτε! Ουαί! 
Ανταλλάξατε την πατρίδα σας την Ελλάδα, με το “ευρώ”; Αυτό σας 
έδωσαν για παράδειγμα οι πρόγονοι σας; Αλίμονο στα παιδιά τέτοιων 
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γονέων! 
Το χρήμα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας καταστροφής της φύσης. 
Είναι αυτό που προκαλεί την οικολογική καταστροφή. Σαν κάτι 
αφύσικο, προκαλεί αφύσικα συναισθήματα στους ανθρώπους, όπως 
ακόρεστη επιθυμία για εύκολο πλουτισμό. Έτσι δάση καταστρέφονται 
για υλοτόμηση, η φώκια της Αρκτικής κινδυνεύει με εξαφάνιση από 
τους κυνηγούς γούνας, οι φάλαινες από τους φαλαινοθήρες, η 
βιοποικιλότητα από τις καλλιέργειες μεταλλαγμένων και τόσα άλλα!.. 

Το χρήμα είναι τζόγος
Το παιχνίδι είναι μια ευχάριστη ανθρώπινη δραστηριότητα και στα 
παιδιά άκρως ψυχαγωγική, αλλά ο εθισμός του παιχνιδιού στους 
μεγάλους είναι βλαβερός κοινωνικά. Γιατί το παιχνίδι γενικώς όταν 
περνάει στον εθισμό και τον φανατισμό, αφαιρεί το σημαντικό κομμάτι 
της ανθρώπινης νόησης που λέγεται συνείδηση.
Κοιτάχτε πώς γεμίζουν τα γήπεδα ποδοσφαίρου τις Κυριακές και πόσο 
άδειες είναι οι πλατείες και οι χώροι συζητήσεων.
Το ίδιο γίνεται με τα καζίνο, τις χαρτοπαιχτικές λέσχες, τις 
πορνοταινίες, τον αγοραίο έρωτα.
Η εξουσία με κατάλληλες νομοθεσίες, κατάφερε να περάσει τον τζόγο 
στο Χρηματιστήριο. Και οι εθισμένοι σ' αυτό, σκοτώνουν για πλάκα. 
Αφαιρούν πλούτο και δυνατότητες από πληθυσμούς, γελώντας και 
κάνοντας παιχνίδι. Η τοκογλυφία στην πιο επιστημονική αλλά και 
δολοφονική μορφή της.

Το χρήμα είναι μέσον άσκησης πολιτικής
Η πολιτική μπορεί να είναι δύο ειδών:
   Εμείς, είμαστε ξεχωριστοί και διαφορετικοί από τους άλλους. Είμαστε
οι Ελίτ. Οι άλλοι οφείλουν να είναι σκλάβοι μας και να μας υπηρετούν. 
Θα χρησιμοποιήσουμε τη βία, την υποκρισία και την απάτη για να 
επιβάλλουμε την θέληση μας. Η μάζα, μας είναι αδιάφορη.      
  Ή
   Άνθρωπος είναι κάθε ον με δυνατότητα ανάπτυξης νόησης. Όλοι οι 
άνθρωποι με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική κληρονομιά, 
έχουν τη δυνατότητα και την θέληση να ζήσουν Μαζί, να χαρούν Μαζί, 
να δημιουργήσουν Μαζί. Για να γίνει αυτό η βία, η υποκρισία και η 
αδιαφορία οφείλουν συνειδητά, από κάθε ανθρώπινη μονάδα, από κάθε 
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ανθρώπινη ομάδα, να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό, ώστε κάθε 
άνθρωπος να αναπτυχθεί σαν υλική αλλά και σαν πνευματική 
υπόσταση, αρμονικά ενταγμένος σ' αυτό που ονομάζουμε 
Ανθρωπότητα.  

   Κάθε πολιτική έχει τα μέσα της και τον τρόπο πολιτείας της.

Η πρώτη έχει μέσον το Χρήμα, τους Στρατούς, τα ΜΜΕ και 
συστηματικά διαφθείρει τους πληθυσμούς. Όσους θεωρεί άχρηστους ή 
επιζήμιους, τους αφανίζει.

Η δεύτερη έχει μέσον τον Λόγο και προτείνει σαν σύστημα την 
Παιδεία, με στόχευση το κάθε άτομο να αναπτύσσει αρμονικά το 
συναίσθημα, τη λογική και τη συνείδηση. Ο Λόγος ξέρει, ότι δεν 
υπάρχουν άχρηστοι.

Η πρώτη έχει όραμα μια παγκόσμια δικτατορία, την Νέα Παγκόσμια 
Τάξη. 

Η δεύτερη έχει όραμα την Δημοκρατία.

Το χρήμα είναι μέσον διαφθοράς
Ορίζοντας σαν διαφθορά, το είδος εκείνο της διαπαιδαγώγησης που 
απομακρύνει από τον Λόγο και εθίζει τους νέους και όχι μόνον, σε μη 
σκέψη και στοχασμό, εγωιστικό βιοπορισμό, καταναλωτική 
συμπεριφορά, αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, την πατρίδα, την 
ανθρώπινη κοινωνία, έως την κραιπάλη, τα ψυχοδιεργερτικά, την 
αποβλάκωση μέσω ποδοσφαίρου, τζόγου και άλλων, είναι προφανές ότι
κύρια αποστολή του χρήματος είναι η διαφθορά των νέων και συνολικά 
των ανθρώπων.
Η διαπαιδαγώγηση που ευνοεί τον Λόγο, και αναπτύσσει συμμετρική 
ανταπόκριση της νοητικής δύναμης κάθε ανθρώπου στα συναίσθημα, 
λογική, συνείδηση, είναι η Παιδεία.
Η εξουσία μισεί την Παιδεία και με αιχμή το Χρήμα, προσπαθεί να την 
περιορίσει σε κολέγια, ερευνητικά κέντρα και αλλού, πλήρως 
ελεγχόμενα από αυτή. 
Το μέσον διαπαιδαγώγησης που λανσάρει το λέει “εκπαίδευση” αλλά 
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είναι διαφθορά με μανδύα.
Άλλωστε όπως το λουλούδι δεν μπορεί να φυτρώσει στην έρημο, έτσι 
και η Παιδεία δεν μπορεί να αποδώσει σε μια κοινωνία ολιγαρχική έως 
φασιστική.  

Το χρήμα διαιρεί τους ανθρώπους σε αντίπαλα στρατόπεδα
Η διαίρεση των ανθρώπων σε αντίπαλες ομάδες, είναι κάτι που είναι 
εμφανέστατο γύρω μας.
Από την διαίρεση “Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός” έως την διαίρεση 
“Χριστιανοί – Μωαμεθανοί” ή την διαίρεση “Δυτικός Κόσμος – Όλοι 
οι άλλοι”.
Όλες οι διαιρέσεις που πραγματοποιεί η εξουσία με μέσον το χρήμα 
αποσκοπούν στο να αποκρυβεί  η ουσιαστική διαίρεση “Πλούσιοι – 
Φτωχοί” που ισοδυναμεί με την “Κλέφτες – Θύματα” ή την “Ελίτ – 
Πλέμπα ή Πληβείοι”.
Και όλες στοχεύουν στην δημιουργία μιας πιο σταθερής διαίρεσης που 
θα έχει σαν βάση την ικανότητα πνευματικής ή μη, ανέλιξης κάποιων 
ανθρώπινων ομάδων. Για τον λόγο αυτό σπέρνεται η διαφθορά στις 
μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ παράλληλα, αποστερείται – 
αποκόπτεται, απ' αυτές το πιο ικανό δυναμικό σε πνευματική ανέλιξη. 
Αυτή η διαίρεση πρέπει πάση θυσία να αποσοβηθεί!..

Το χρήμα προσπαθεί να γίνει θεός. Ο θεός που σε κάθε βήμα σου, θα σου
λέει: “Την Ζωή σου ή την Ψυχή σου;” 
Και είναι και άδικο και κρίμα και αχαριστία, να πιστεύει κανείς σε 
τέτοιο θεό, αφού ούτε την ζωή ούτε την ψυχή σου δίνει. Απλά μπορεί με
την συγκατάθεση σου ή την συγκατάθεση έως αδιαφορία των πολλών, 
να σου τα αφαιρέσει.
Και πολλοί λένε: “Γιατί ο θεός που σου τα δίνει δεν κάνει κάτι;” και η 
προφανής απάντηση είναι: “Εσύ γιατί δεν κάνεις κάτι;”. Τι; 
“Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ!”.
Είναι δυνατόν μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, ένα ον όπως ο Άνθρωπος
να επιστρέφει στην λατρεία ενός ειδώλου που λέγεται νόμισμα, όποιο 
νόμισμα και αν είναι, και να εναποθέτει την ζωή και την αξιοπρέπεια, 
τη δική του και των παιδιών του σ' αυτό; 
Κατασκεύασμα ανθρώπων είναι το νόμισμα! 
Πρόσφατα μια μελέτη του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αποκαλύπτει 
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ότι έθεσαν σε κυκλοφορία όχι ένα, όχι δύο, αλλά εικοσιένα 
τρισεκατομμύρια δολάρια! Μόνο σε δύο υπουργεία των Η.Π.Α.! 
Φανταστείτε τι γίνεται Παγκόσμια! Και σεις αγωνίζεστε καθημερινά για
πενταροδεκάρες!
Όπως οι άνθρωποι απέσυραν την πίστη τους από τα τοτέμ και τα 
αγάλματα, τους μάγους, τους μάντεις, τις καφετζούδες, κάθε λογής 
σαλτιμπάγκους, έτσι οφείλουν να γκρεμίσουν και το ξόανο “ιδιωτικό 
νόμισμα”. Αλλιώς είναι άξιοι της μοίρας που τους επιφυλάσσει ο “θεός 
Χρήμα”. 
Η επιστήμη, που μπορεί να βασιστεί σε μια Δημοκρατική Κοινωνία, 
έχει πολλούς τρόπους να αντικαταστήσει το νόμισμα με ποιο τίμια και 
δίκαια μέσα συναλλαγής.  

Σαφώς και θα είχε διαφορά αν το νόμισμα δεν ήταν ιδιωτικό, αλλά το 
εξέδιδε και είχε την ευθύνη του μια Δημοκρατικά εκλεγμένη Διοίκηση με 
δυνατότητα ανάκλησης της
Αλλά βλέπετε εσείς πουθενά στον κόσμο Δημοκρατία;
Πιστεύετε ότι χωρίς ανθρώπους με λόγο, χωρίς παιδεία, χωρίς την 
συμμετοχή όλων, μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία;
Πιστεύετε ότι μια μικρή Δημοκρατία χωρίς τους πολίτες της στις 
επάλξεις, θα μπορούσε να επιβιώσει ανάμεσα σε δεκάδες, εκατοντάδες, 
Ολιγαρχίες;

Όμως ας μη γελιόμαστε!
Το Νόμισμα, που παράγεται από το τίποτε, επιβάλλεται από αυθεντίες 
και πωλείται πανάκριβα στους πολλούς, είναι κάτι άψυχο. 
Έχει τις παραπάνω ιδιότητες, γιατί σαν Χρήμα, αντιπροσώπευσε την 
Ανθρώπινη Ανάγκη. Η οποία δεν μπορεί να είναι μόνον υλική. Πολύ 
περισσότερο οφείλει να είναι πνευματική. 
“Ουκ επ' άρτω ζήσεται μόνον άνθρωπος”. 
Έτσι οι πολλοί εναπόθεσαν την πίστη, την ελπίδα, την πληροφόρηση, 
την ελευθερία, την ευημερία τους, σ' αυτό. Οποία Ύβρις! 
Επίσης γιατί είναι εργαλείο μιας μοχθηρής Ολιγαρχικής Ελίτ, που θέλει 
τους πολλούς σκλάβους της, υπηρέτες της, παιχνίδια της. 
Και γιατί μέσα από το εργαλείο χρήμα, οι πανίσχυρες δυνάμεις, Γνώση 
και Κοινωνική Οργάνωση, πέρασαν στα χέρια της.
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Ο Λόγος, μιλάει στον Άνθρωπο με τρεις τρόπους:
Με το συναίσθημα
Με τη λογική
Με τη συνείδηση
Ένας πλήρης Λόγος μιλάει και με τους τρεις παραπάνω τρόπους, ενώ αν
λείπει κάποιος απ' αυτούς τότε είναι στρεβλός ή λειψός. Δηλαδή ο 
άνθρωπος είναι πλησιέστερα στην Αλήθεια, και τη σωστή Απόφαση, 
όταν υπάρχει αρμονική συνύπαρξη συναισθήματος, λογικής και 
συνείδησης.
Ο Λόγος δεν επιβάλλεται με τη βία, δεν εξαπατά και δεν αδιαφορεί για 
τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία.   
Αλλά ο Λόγος για να μεταφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, χρειάζεται 
μία ικανή γλώσσα, σε ικανό ποσό και ποιότητα, αφομοιωμένη 
εκατέρωθεν. Χρειάζεται “στόματα” που θα την χειρίζονται με τρόπο 
ώστε να μεταφέρονται όλα τα συστατικά του Λόγου (συναίσθημα, 
λογική, συνείδηση), και “αυτιά” που θα μπορούν μέσα από τις λέξεις να
προσλάβουν και τα τρία αυτά συστατικά και να τα αντιστοιχίσουν σε 
ψυχοπνευματική ουσία. 
Η εξουσία μπορεί να χρηματοδοτήσει και να φτιάξει “λόγο” που θα 
μοιάζει με Λόγο, αλλά δεν θα είναι!
Η εξουσία ξέρει ότι στις εξαθλιωμένες μάζες δεν φυτρώνει ο Λόγος.
Η εξουσία ξέρει ότι υπό τον ήχο των κανονιών και την κλαγγή των 
όπλων, ο Λόγος είναι ανίσχυρος.
Η εξουσία προσπαθεί χιλιάδες χρόνια τώρα, να κάνει τον Λόγο 
αποκλειστικό σκλάβο της αλλά αποτυγχάνει. Γιατί ο Λόγος δεν 
λειτουργεί υπό συνθήκες δουλείας!
Η εξουσία θέλει με την ελάχιστη καλλιέργεια λόγου, να έχει την 
επιστήμη, πειθήνιο “μάγο”, που θα θέτει την μαγική του ράβδο στην 
υπηρεσία της, την τέχνη, πειθήνια θεά δίπλα στον θρόνο της, να 
προσελκύει όλα τα ανθρώπινα βλέμματα, κρύβοντας συγχρόνως το 
φριχτό της εξουσίας πρόσωπο.
Η εξουσία ξέρει ότι αν ο Λόγος φωτίσει τα μυαλά και τις ψυχές των 
πολλών, θα σημάνει το τέλος της!
Η εξουσία έβαλε απέναντι στον Λόγο, το δικό της μέσον, το Χρήμα! 
Και με αυτό προσπαθεί να διαφεντέψει!

Φαίνεται, ότι βρισκόμαστε στο όριο του χρόνου που οι πρόγονοι μας το 
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έθεσαν με την απλή ρήση: “Νυν υπέρ πάντων αγών!”. Αγώνας υπέρ του 
Λόγου και του Ανθρώπου, με μέσον τον λόγο και την Παιδεία, για να 
πραγματώσουμε μια Γήινη Δημοκρατική Κοινωνία.
Ο καθένας από μας που αντιλαμβάνεται τα παραπάνω, ας πράξει κατά 
συνείδησιν!

Πολλά στοιχεία για την φύση του νομίσματος, όσο και για το άσχημο 
παιχνίδι που παίχτηκε από το 2010 και μετά σε βάρος της Ελλάδας 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Σπύρου Λαβδιώτη:

https://spiros26.wordpress.com/

Για όσους θέλετε και κάτι πιο φανταιζί υπάρχει στο διαδίκτυο το 
ντοκυμαντέρ (The Money Masters) του 1996 και με ελληνικούς 
υπότιτλους. Όπως και πολλά άλλα, ομιλίες, κείμενα, ταινίες...

Επί τέλους οικονομία δεν είναι η επιστήμη που ασχολείται με την υγεία 
του νομίσματος και των μεγαλοτραπεζιτών. Η Οικονομία αν θέλει να 
είναι επιστήμη είναι ο χώρος έρευνας που ερευνά και γνωρίζει τις 
παραγωγικές δυνατότητες του έθνους ή της Γης, σε ποικίλους τομείς, 
και προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο  να τις διαχειριστεί ώστε ο 
άνθρωπος να απελευθερωθεί από την σκλαβιά της ύλης και να γνωρίσει
την ελευθερία του πνεύματος, όσο και την ομορφιά της συμπόρευσης 
ύλης – πνεύματος.

Επιστημονική αυθεντία.
Κανονικά επιστήμη και αυθεντία είναι έννοιες αντίθετες. Η 
επιστημονική αλήθεια εφόσον αναγνωρίζεται σαν τέτοια, μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να αποδειχθεί με επιχειρήματα και λογική στον κάθε ένα 
που θα ήθελε να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο και κόπο, ώστε να 
αντιληφθεί, να γνωρίσει να κατανοήσει το υπό αμφισβήτηση θέμα.
Έχουμε ήδη όμως τονίσει ότι ειδικά η επιστήμη είναι από τα βασικά 
ζητούμενα της εξουσίας.
Γιατί της παρέχει την καινοτομία.
Γιατί της παρέχει όλο και πιο σύγχρονα αλλά και πιο αποτελεσματικά 
μέσα χειραγώγησης των πολλών.
Γιατί χειραγωγώντας την επιστήμη, φαντάζει στα μάτια του πλήθους 
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σαν τον μάγο που με το μαγικό ραβδί του επιτυγχάνει τα πάντα.
Εισάγοντας τον νεολογισμό της πατέντας οικειοποιείται ακόμη και το 
νερό ή τους σπόρους των φυτών.
Αλλά η εξουσία δεν μένει εκεί!
Αφού αλλοιώσει την αποστολή και το νόημα της επιστήμης, αναγκάζει 
τους επιστήμονες να στηρίξουν το ανόσιο έργο της.
Παράδειγμα, η πυρηνική τεχνολογία σαν πολεμικό όπλο.
Παράδειγμα, η βιολογία στην υπηρεσία της εξουσίας, γέμισε την αγορά 
με μεταλλαγμένα τρόφιμα. Έτσι θα ελεγχθεί η παραγωγή των τροφίμων
με ανυπολόγιστη ζημιά για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων του 
πλανήτη Γη. 
Παράδειγμα, η χημεία έγινε εφευρέτης και του πλαστικού και των 
ψυχοτρόπων ουσιών. Σήμερα που οι δύο αυτές εφευρέσεις έγιναν αιτία 
να θησαυρίσουν εκατοντάδες τσανάκια της εξουσίας, ξεκίνησε ο 
πόλεμος κατά της “ρύπανσης” του πλανήτη από τα πλαστικά, 
χρεώνοντας τις πλαστικές σακούλες στον καταναλωτή. Πάλι κέρδος 
δηλαδή για κάποιους. Όσο για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών μόνο 
σαν ανέκδοτο ακούγεται.
Παράδειγμα, τα μαθηματικά και ειδικότερα η στατιστική. Η αλλοίωση 
στατιστικών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπό τον Γεωργίου, 
οδήγησε την Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο.
Παράδειγμα, η αρχιτεκτονική που με την απαίσια κατακόρυφη δόμηση 
των τελευταίων εκατό το πολύ διακοσίων χρόνων έγινε αιτία να 
δημιουργηθούν οι πόλεις τέρατα, που μόνο ψυχασθένειες φέρνουν 
στους κατοίκους των.
Παράδειγμα, η ιατρική που με τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις και 
τις χιλιάδες παράνομες μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων οργάνων, κανείς 
δεν μπορεί να φανταστεί πού θα φθάσουμε.
Παράδειγμα, η πληροφορική που με την “τεχνητή νοημοσύνη” πριν 
ακόμη γίνει κατανοητό τι και πώς και σε ποια έκταση, απειλεί με 
ανεργία και αχρήστευση του μεγάλου μέρους του ανθρώπινου 
πληθυσμού.
Για την νομική την οικονομία και τις πολιτικές επιστήμες, 
αναφερόμαστε αλλού. Απλά να τονίσουμε ότι αυτές είναι οι ναυαρχίδες 
της επιστημονικής διαφθοράς.
Το θέμα είναι ότι ο πολύς κόσμος σέβεται την επιστήμη και κοντά σ' 
αυτήν τον επιστήμονα. Το να ξεχωρίσει όμως τον πραγματικό 
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επιστήμονα από τον έμπορο επιστήμης ή ακόμη χειρότερα από το 
τσανάκι της εξουσίας που εκτελεί εντεταλμένο έργο, δεν είναι εύκολο. 
Μόνο αν το κίνητρο χρήμα, λείψει από την διαδικασία επιστημονικής 
έρευνας και εφαρμογής θα ομαλοποιηθεί ο επιστημονικός χώρος. Αλλά 
αυτό προϋποθέτει πολίτες με γνώση και δημοκρατική συνείδηση.

Μιντιακή αυθεντία.
Με τον όρο μιντιακή αυθεντία, εννοούμε κυρίως το σύγχρονο λόγο, που
διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ. 
Βέβαια και το έντυπο μέσο, εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει στον 
έλεγχο της εξουσίας, αλλά ο στόχος της εξουσίας, μεγάλο μέρος των 
πληθυσμών, να μην είναι εξοικειωμένο με το μέσο αυτό, να μην μπορεί 
δηλαδή να διαβάσει με ικανοποιητικό βαθμό αφομοίωσης πάνω από 
μισή σελίδα ή να ακούσει αντίστοιχα διάλεξη ή συζήτηση πάνω από 
δέκα λεπτά, έχει στρέψει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου 
πληθυσμού στα ηλεκτρονικά μέσα.
Είναι και η διαφθορά που σπρώχνει τους πληθυσμούς στο εύκολο, το 
άμεσο, το εύπεπτο.
Έτσι ακούς την ανοησία: “Είναι αλήθεια, το είπε... η τηλεόραση!”
Δείτε την ταινία: Το δίκτυο (1976) Network (original title). 
Ή την: Παγιδευμένη στο Δίκτυο (1995) The Net (original title). 
Αναλογιστείτε, χωρίς την προπαγάνδα των ιδιωτικών μέσων 
ενημέρωσης, χωρίς το κλείσιμο της ΕΡΤ, χωρίς το φίμωμα των φωνών 
αντιμνημονιακής άποψης, θα ήταν δυνατή η απεμπόληση της εθνικής 
κυριαρχίας της Ελλάδας μέσω των μνημονίων;
Αναλογιστείτε, χωρίς την πανελλαδική (μέσω ραδιοφώνου και 
εφημερίδων και με την συνδρομή των ανθρώπων των γραμμάτων και 
της τέχνης) κινητοποίηση των πολιτών το 1940, θα είχαμε την εποποιία 
του Ιταλοελληνικού πολέμου στην Αλβανία;
Ο δημοκρατικός έλεγχος της πληροφόρησης είναι εξ ίσου σημαντικός 
με τον δημοκρατικό έλεγχο του νομίσματος, της παιδείας και πολλών 
άλλων χώρων.

Η αυθεντία των σύγχρονων ομάδων ελίτ που οδηγούν στην ΝΠΤ.
Φαίνεται ότι προετοιμαζόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είναι 
κληρονόμοι όλων των αυθεντιών που κυριάρχησαν χιλιάδες χρόνια πριν
και έχουν συσσωματώσει όλες τις άλλες αυθεντίες, χρησιμοποιώντας 
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αυτές κατά περίπτωση και κατά ομάδα πληθυσμών ή και όλες μαζί, με 
στόχο την καθιέρωση παγκόσμιας κυβέρνησης, υπό τον έλεγχο ομάδων 
που είναι προφανείς (πολιτικοί, τραπεζίτες, υπερεθνικές επιχειρήσεις...),
αλλά και ομάδων που οι στόχοι τους έχουν κρατηθεί μυστικοί από τους 
πολλούς, για μεγάλο χρόνο (διάφορες μυστικές εταιρείες, Τριμερής, 
Μπίλντερμπεργκ...). 
Φαίνονται πανίσχυροι την στιγμή αυτή, αφού εφαρμόζοντας το δόγμα 
του σοκ σε πλήθος χωρών, μεταξύ αυτών την Ελλάδα και την πρώην 
Σοβιετική Ένωση, κατάφεραν να σπείρουν τον φόβο και τον πανικό σε 
όλη την υδρόγειο.
Στόχος τους διακηρυγμένος η Παγκόσμια δικτατορία.
Το μίσος τους για τον Λόγο, την Αλήθεια, την Δημοκρατία, πασιφανές.
Με την αυθεντία αυτή δεν μπορεί κανείς να κάνει πως δεν καταλαβαίνει
ούτε μπορεί να μην πάρει θέση. 
Δείτε την ταινία: Ζουν ανάμεσα μας (They Live 1988) 
Δείτε την ταινία: V for Vendetta (2005)

Ο Λόγος.
Το μέσον είναι το μήνυμα:

Το μήνυμα είναι, Εξουσία ή Λόγος.

Το αν δηλαδή:
Η ανθρώπινη κοινωνία θα συνεχίσει την πορεία της με ταγό την 
Εξουσία.
Ή αλλάζοντας πορεία, θα συνεχίσει με οδηγό τον Λόγο.

Τα πάντα είναι επαφή ή μη επαφή.
Η επαφή με τον συνάνθρωπο, είναι ίδια επαφή με το θείο.
Η επαφή με τον συνάνθρωπο γίνεται με τις συμπεριφορές. Δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος.

Συμπεριφορά, είναι στον κοινωνικό χώρο, ότι στον φυσικό, η δράση - 
αντίδραση.

Στον κοινωνικό χώρο πάντα, τέσσερα είναι τα είδη της συμπεριφοράς: 
βία, υποκρισία, αδιαφορία, λόγος. 
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Οι τρεις πρώτες είναι οι συμπεριφορές που ενυπάρχουν σε κάθε 
άνθρωπο. Ομαδοποιημένη χρήση των συμπεριφορών αυτών γιγαντώνει 
το κάστρο της Εξουσίας. 
Ο Λόγος αναδεικνύει την ανθρώπινη νόηση. 
Οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν μείγμα τυχαίο ή 
στοχευμένο των συμπεριφορών αυτών, προωθώντας την 
πραγματοποίηση κάποιου θέλω τους ή αντιδρώντας στο θέλω κάποιου 
άλλου.

(Εξουσία, είναι ο κοινωνικός χώρος που επιβάλλει την άποψη και την 
θέληση του στους άλλους με τη βία, την υποκρισία, την αδιαφορία, ενώ 
ο κοινωνικός χώρος στον οποίο επιβάλλεται η εξουσία, σκλαβοποιείται, 
υποβαθμίζεται σε υλικό και πνευματικό επίπεδο, αντιδρά με φοβικά 
ένστικτα, οδηγείται στην παραίτηση και την κατάθλιψη. Ενυπάρχει σαν 
δυνατότητα μέσα στον καθένα μας. Η μακροχρόνια χρήση της σκοτώνει
την συνείδηση και τότε επενεργεί σαν ισχυρό ναρκωτικό, αφού 
εθίζονται σε αυτήν εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι.).

(Λόγος, είναι η κοινωνική συμπεριφορά που θεωρεί ότι κάθε ανθρώπινο
ον, έχει δικαίωμα κτήσης και χρήσης του υλικού και του πνευματικού 
περιβάλλοντος της ανθρώπινης κοινωνίας. Κύρια όμως, η κοινωνική 
ομάδα που στέργει και καλλιεργεί τον Λόγο, θεωρεί ότι έχει υποχρέωση
να δίνει σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να αναπτυχθεί συναισθηματικά, 
λογικά και με συνείδηση. Σε αρμονική συνύπαρξη και των τριών στον 
ψυχικό του κόσμο. Ο Λόγος αναγκαστικά περιλαμβάνει κάθε άνθρωπο, 
αφού σε αντίθετη περίπτωση, οι εξαιρούμενοι θα αποτελέσουν εστία 
ανα-γέννησης της εξουσίας. Ο Λόγος δεν μπορεί να οδηγηθεί σε 
εθισμούς, αφού η καλλιέργεια του απαιτεί συνεχή εγρήγορση της 
νόησης.).

Ο αρχέγονος πόλεμος είναι ανάμεσα στην Εξουσία και τον Λόγο.
Τα κύρια μέσα που αντιπαλεύουν τη στιγμή αυτή, είναι:

Από την μεριά της Εξουσίας: Το χρήμα!
Μέσω αυτού η εξουσία προσπαθεί να οικειοποιηθεί κάθε υλική και 
πνευματική υποδομή, καθιστώντας τους “πιστούς” της αφεντικά, με 
κάποια θέση στην ιεραρχία της, ενώ τους υπόλοιπους σκλάβους. Πολύ 
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περισσότερο, μέσω του χρήματος, ο πόλεμος απέκτησε αποδεκτή 
μορφή (ανταγωνισμός), η απάτη έγινε εξυπνάδα (νόμοι των αγορών), η 
αδιαφορία για πνευματική αναζήτηση και συγχρόνως η φανατική 
προσκόλληση στο υλικό, παράλογη ειδωλολατρεία (ευρώ πάση θυσία!).

Από την μεριά του Λόγου: Η δημόσια δημοκρατική συζήτηση!
Μια συζήτηση που απευθύνεται σε όλους, αφορά όλους και είναι σε 
θέση να αλλάξει την πορεία της κοινωνίας μας. Μια συζήτηση που 
φυσικό λίκνο της δεν μπορεί παρά να είναι η οικογένεια. Από το 
ξεκίνημα της “κρίσης”, το 2009, ποιο άλλο μέσον χρησιμοποιείται ώστε
να καταδειχθεί το δόλιο παιχνίδι της εξουσίας; Υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις ώστε το μέσον λόγος να αντιπαρατεθεί με πιθανότητες 
νίκης έναντι του μέσου χρήμα; Και αυτό δεν αφορά μόνον την 
δυνατότητα εκπομπής λόγου, αλλά και την θέληση και την ικανότητα 
λήψης του!

Η δημοκρατική συζήτηση έχει δύο προϋποθέσεις:
Την Ισηγορία και την Παρρησία!
Δηλαδή να υποστηρίζονται όλες οι απόψεις το ίδιο όσο και να μην 
διστάζεις αλλά ούτε και να εμποδίζεσαι να πεις την Αλήθεια.
Και τις δύο προϋποθέσεις τις έχει ναρκοθετήσει η εξουσία.
Τα ΜΜΕ, υποταγμένα στην εξουσία, επαναλαμβάνουν διαρκώς την 
άποψη της εξουσίας, αποκλείοντας τις άλλες απόψεις. Σπέρνουν 
συνεχώς ψέματα, ανακρίβειες, χρησιμοποιούν τόνο βίαιο, ακατάληπτο, 
κάνοντας τον ακροατή ή τον αναγνώστη, να νιώθει τουλάχιστον 
ηλίθιος. Άλλωστε δεν είναι η κατανόηση ο στόχος τους. Στόχος τους 
είναι η υποταγή!
Όποιος τολμά να πει την αλήθεια, λοιδορείται, αποκλείεται από τον 
δημόσιο λόγο, οδηγείται σε υλικό και πνευματικό αφανισμό.

Τα δύο αυτά μέσα αντιπαλεύουν ώστε να καταστήσει το καθένα από 
αυτά, υπηρέτη του το άλλο.
Το χρήμα θέλει υπηρέτη του τον λόγο. Πλήρως υποταγμένο.
Ο λόγος διεκδικεί φυσικώ δικαιώματι, το χρήμα να είναι υπηρέτης του.
Ο χώρος στον οποίο παίρνει μέρος ο πόλεμος αυτός, αναγκαστικά, είναι
η ανθρώπινη νόηση.
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Ο καθένας από μας θα πάρει θέση.
Η εξουσία, επιβάλλει να πάρεις θέση.
Αν είσαι με το μέρος της θα στηρίζεις τη βία της, θα επαναλαμβάνεις σε
όλους τους τόνους και όλες τις αποχρώσεις τα ψέματα της σαν την μόνη
“εφικτή” λύση, θα αδιαφορείς για τους συνανθρώπους σου αν πεινούν, 
αν ασθενούν, αν πεθαίνουν και ένας πακτωλός χρημάτων θα είναι στη 
διάθεση σου. Αν δεν είσαι ενεργός υποστηρικτής της, δεν πειράζει. Το 
σκλαβοπάζαρο πάντα θα μπορεί να σου βρει μια θέση 
“ημιαπασχόλησης” “ημιπληρωμής” “ημιασφάλισης” “ημιζωής”. Και 
βέβαια όπως διατυπώθηκε στο συνέδριο για την απασχόληση στο Σαν 
Φραντσίσκο (1995) από τον Μπρεζίνσκι, μόνο το ένα έβδομο των 
ανθρώπων είναι χρήσιμο στην εξουσία!...
Η εξουσία απειλεί: “Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας!”

Και ο Λόγος σε καλεί να πάρεις θέση.
Αν θέλεις να σκέπτεσαι, να συναισθάνεσαι, να συνειδητοποιείς και να 
γνωρίζεις, να εκφράζεσαι με γνώση και ελευθερία, τότε θα στηρίξεις 
τον Λόγο. Αλλά θα το κάνεις με ατομική απόφαση. Με αγώνα θα τον 
κατακτήσεις. Θα διαθέσεις πολύ από τον χρόνο σου για να 
συνειδητοποιήσεις τον εαυτό σου, τους ανθρώπους που βρίσκονται 
κοντά σου, την συμπαντική θέση του όντος άνθρωπος, όσο και να 
μεταδόσεις τη γνώση σου στους άλλους. Αυτός είναι ο δρόμος της 
Αρετής!
Ο Λόγος παιδαγωγεί: “Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας!”

Αν βαριέσαι να μάθεις καινούργια πράγματα, αν παιδεία θεωρείς ότι 
είναι κάτι που αφορά τα παιδιά μόνον, αν θέλεις την ησυχία σου και 
κοιτάς μόνο τη δουλειά σου, αν δεν σε νοιάζει που σε τσαλαπατούν 
αφού μπορείς κι εσύ να κάνεις το ίδιο σε κάποιους άλλους, αν 
αδιαφορείς για ότι συμβαίνει γύρω σου που δεν σε αγγίζει, αν σου είναι 
αδιανόητο να ξεχωρίσεις από την μάζα και να υποστηρίξεις την αλήθεια
ακόμη και ενάντια σε όλους, τότε το χρήμα θα είναι το μέσον που θα 
στηρίξεις. Και ο δρόμος σου θα είναι ο δρόμος της Κακίας!

Ο δρόμος του χρήματος και κατ' επέκτασιν της εξουσίας είναι ο 
εύκολος δρόμος. Ο δρόμος που προτιμούν όσοι θέλουν το άμεσο και το 
εύκολο. Ο λάθος δρόμος. Ο δρόμος που μετά από λίγο είτε είσαι ταγός 
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της εξουσίας, είτε σκλάβος καταπιεζόμενος, θα σε καταστήσει δίποδο 
που αντιδρά μόνο με το ένστικτο, χωρίς νόηση.

Ο δρόμος του λόγου, της ανοικτής συζήτησης, ο δρόμος του ακούω την 
άλλη άποψη, και συγχρόνως κατακτώ δική μου άποψη, που την 
εκφράζω, θα μεταφέρει σε όλους μας τα συναισθήματα των άλλων, 
ώστε να γίνουμε αλληλέγγυοι, στη χαρά και στον πόνο. Θα μεταφέρει 
την λογική του αναγνωρίζω μια κατάσταση, αντιλαμβάνομαι το 
αδιέξοδο, αναλαμβάνω την ευθύνη να απαλλαγώ απ' αυτήν. Θα 
μεταφέρει την συνειδητοποίηση του ότι “όλοι εμείς μαζί μπορούμε”. 
Μόνο που είναι ο δύσκολος δρόμος. Θέλει καλλιέργεια, θέλει να τον 
διδάσκεις, αλλά και να τον κάνεις πράξη ώστε να γίνεσαι ο ίδιος 
παράδειγμα προς μίμησιν. Θέλει αρετή και τόλμη.

«Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο 
Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. πάντα δι' αυτού εγένετο, και 
χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν......»
Έτσι ξεκινά το “κατά Ιωάννην ευαγγέλιο” και είναι ότι πιο όμορφο και 
ότι πιο μεστό υπάρχει από θρησκευτικής άποψης, αφού τοποθετεί τον 
θεό σαν δυνατότητα μέσα σε κάθε άνθρωπο και εναποθέτει την μεταξύ 
τους επικοινωνία (θεού – ανθρώπου, αλλά και των ανθρώπων μεταξύ 
τους), στην βούληση του καθενός να μετέχει του Λόγου, αλλά και στην 
βούληση της ανθρωποομάδας να μετεξελιχθεί σε κοινωνία Λόγου.

Εμείς, εσύ κι εγώ αναγνώστη μου, ποιο μέσον χρησιμοποιούμε αυτή τη 
στιγμή; Σου ζήτησα χρήματα για να σου μιλήσω; Μου ζήτησες χρήματα
για να με ακούσεις; Αν αντιστραφούν οι ρόλοι, χρειαζόμαστε χρήματα; 
Αντιλαμβάνεσαι όμως, όπως κι εγώ, ότι λόγος  χωρίς τα συστατικά 
κόπο και χρόνο είναι “κύμβαλον αλαλάζον”; Αντιλαμβάνεσαι ότι ο 
μόνος που έχει την αδιαπραγμάτευτη δύναμη να ξεχωρίσει και να 
πιστοποιήσει τον μεστό λόγο από τον παραπλανητικό, είσαι εσύ ο ίδιος;
Γίνεται αυτό χωρίς καλλιέργεια;

Γιατί είναι δυστυχισμένος ο Έλληνας;
Γιατί πρόδωσε το λόγο!
Το μέσον που η Ελλάδα καλλιέργησε όσο καμία άλλη εθνική 
πληθυσμιακή ομάδα. Όχι μόνον η αρχαία Ελλάδα. Και η σκλαβωμένη 
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Ελλάδα των δύο περιόδων, της προβυζαντινής και της μεταβυζαντινής 
εποχής, και το “Βυζάντιο”, και η σύγχρονη Ελλάδα, έχουν να 
επιδείξουν θαυμαστά και ζωντανά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια, 
θέατρο, πολιτισμό, παραδόσεις, φιλοσοφία.
Προς όφελος τίνος;
Προς όφελος του ευρώ.
Το ξέρει αυτό ο Έλληνας; Υποσυνείδητα το γνωρίζει. Ξέρει ότι της 
προδοσίας των πολιτικών και των κρατικών θεσμών του, προηγήθηκε η 
προδοσία των πολλών στον Λόγο. Για πολλές γενιές πριν. Σε μας 
εναπόκειται να του το κάνουμε ολοφάνερο. Σ' αυτόν εναπόκειται να 
προσπαθήσει να εργαστεί προς την κατεύθυνση: “Το χρήμα οφείλει να 
είναι υπηρέτης του λόγου!”. Αυτό που οφείλουν να κάνουν οι πολλοί, 
δεν μπορούν να το αναλάβουν λίγοι!

Γιατί ο Έλληνας πρόδωσε τον λόγο;
Γιατί ενέδωσε στην διαφθορά.
Τι είναι διαφθορά;
Η απομάκρυνση από τον Λόγο. Γίνεται με ίδια ευθύνη, αλλά γίνεται και
σκόπιμα με την παροχή ερεθισμάτων που οδηγούν στον εθισμό του 
ανθρώπου σε συνήθειες που δεν επιτρέπουν την ισόρροπη ανάπτυξη της
νοητικής του δύναμης. Οδηγεί σε υποτίμηση της ανάπτυξης της 
ανθρώπινης νόησης ατομικά και συλλογικά σαν ύψιστο σκοπό, και 
κατανάλωση της προσπάθειας και του χρόνου μας σε κάλυψη υλικών 
αναγκών, όσο και αναζήτηση όλο και περισσότερων υλικών 
απολαύσεων.
Τζόγος, πορνοσυμπεριφορές, αλκοολισμός, ναρκωεξάρτηση, ζύγισμα 
του άλλου ανάλογα με το πόσα χρήματα έχει, διαρκές κυνήγι του 
χρήματος, παραμέληση των νέων σε ξενικά πρότυπα. 
Και εκεί είναι που γίνεται το μπόλιασμα της διαφθοράς! Στους νέους!
Με την κοντόθωρη αυτή προοπτική η Ελλάδα ξεπούλησε ήδη χιλιάδες 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς.
Γιατί:
Η επιστήμη είναι παιδί του λόγου και της αλήθειας.
Η τέχνη είναι παιδί του λόγου και της αισθητικής.
Η παιδεία είναι παιδί του λόγου και της ανάγκης του ανθρώπου για 
πλατιά και βαθιά επικοινωνία.
Αφέθηκαν δηλαδή οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες και οι παιδαγωγοί 
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να είναι έρμαια της εξουσίας. Όταν αυτό που παράγεις με την εργασία 
σου, δεν το θέλει ο λαός σου, αναγκάζεσαι να μεταναστεύσεις να βρεις 
αλλού τρόπους επιβίωσης.
Η εξουσία, θέλει την επιστήμη, την τέχνη, την εκπαίδευση, υπό τις 
διαταγές της, γιατί αυτές είναι το μαγικό ραβδάκι που θα 
χρησιμοποιήσει για να καθυποτάξει τις μάζες.
Ο αυτάρεσκα αυτοονομαζόμενος “απλός άνθρωπος”, δεν 
αντιλαμβάνεται ότι χωρίς επιστήμη, τέχνη, παιδεία, λόγο, θα είναι για 
πάντα σκλάβος;
Από την άλλη, ο επιστήμονας, ο καλλιτέχνης, ο παιδαγωγός, δεν 
αντιλαμβάνονται ότι η ικανότητα τους ξεπουλιέται αντίστοιχα στην 
εξουσία για διαφθορά και αφανισμό των πολλών; Σαν όπλο διατήρησης 
της κατεστημένης εξουσίας και μέσο σκλαβοποίησης δισεκατομμυρίων 
ανθρώπινων υπάρξεων; Ποια η ευθύνη τους; Μήπως η άνευ όρων 
υποταγή τους στο χρήμα, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να γίνουν οι 
Γραμματείς και οι Φαρισαίοι του 21ου αιώνα;

Και κάποτε πρέπει να τελειώσουμε με την φόλα που η εξουσία ταΐζει 
στον κάθε ανόητο.
Απλός άνθρωπος δεν υπάρχει.  Ο Άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο 
βιοπνευματικό ον. Ή μαθαίνεις μέσω του λόγου να λειτουργείς σωστά, 
ή γίνεσαι σκυλάκι, γατάκι, προβατάκι, ποντικάκι, ανάλογα με την κλίση
σου, και ανάλογα με το πού η εξουσία θέλει να σε  χρησιμοποιήσει.

Υπάρχει λύση;
Σαφώς και υπάρχει!
Ο Λόγος σαν κοινωνικός χώρος έχει κάτι που δεν το έχει και δεν μπορεί
να το έχει η εξουσία.
Λέγεται Μετάνοια.
Όσοι από μας βρεθήκαμε στα γρανάζια της εξουσίας και, με κάποιον 
τρόπο, στο βαθμό που είναι δυνατό, βγάλαμε λίγο κεφάλι κι 
αναπνεύσαμε, ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή, όταν δεις και 
αναγνωρίσεις το λάθος, στον χώρο του λόγου υπάρχει και μετάνοια και 
συγνώμη.
Οι πολλοί, που δεν έχουν δει ακόμη τον λόγο, που το μόνο που έχουν 
δει και βιώσει είναι η εξουσία, δεν μπορούν να αντιληφθούν την 
δυνατότητα αυτή. Και η εξουσία κάνει ότι μπορεί για να την κρύψει, 
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κραδαίνοντας τον πέλεκυ της τιμωρίας στο παραμικρό 
“παραστράτημα”.

Αλλά είναι πέρα για πέρα ανθρώπινο να μπορείς να πεις:

«Συγνώμη μετάνιωσα, βλέπω το λάθος και θέλω να αλλάξω τρόπο 
σκέψης, τρόπο ζωής. Η ζωή χωρίς τον λόγο, η ζωή με “αφεντικό” το 
χρήμα, δεν είναι ζωή. Ο δρόμος χωρίς τον Λόγο, είναι αδιέξοδος. Θα 
σταματήσω να έχω θεό το χρήμα τους και θα βάλω στη ζωή μου οδηγό, 
δρόμο και προορισμό, τον Λόγο. Την δημόσια και ειλικρινή συζήτηση. 
Την βάση για μια δημοκρατική κοινωνία.» 
Όπως κάθε τι στον σύμπαν που ζούμε χρειάζεται: 
Χώρο: άρα πατρίδα. 
Χρόνο: άρα ιστορία. 
Η Δημοκρατία χρειάζεται στους ανθρώπους που την δέχονται και την 
υπερασπίζονται: άρα τον Λαό. 
Συνεπώς Λαός – Πατρίδα – Παιδεία – Δημοκρατία, πάνε μαζί ή γίνονται
Μάζα – Χώρος – Διαφθορά – Ολιγαρχία.

Σύνοψη Στοχασμών
          Δύο είναι οι πανίσχυρες δυνάμεις που με την χρήση τους ο 
άνθρωπος διαχρονικά κατέκτησε το Γήινο περιβάλλον του και 
επεκτείνεται στο εξωγήινο: Κοινωνική Οργάνωση – Γνώση
          Τέσσερις οι τρόποι δράσης αντίδρασης (συμπεριφορές) των 
ανθρώπων και των ανθρώπινων ομάδων σε δράσεις - αντιδράσεις του 
περιβάλλοντος όσο και των άλλων ανθρώπινων ομάδων:
Βία – Υποκρισία – Αδιαφορία – Λόγος 
          Οι τρεις πρώτες συμπεριφορές αποτελούν ένα ενιαίο χώρο με το 
όνομα, Εξουσία και μπορούν να επιβάλλονται ανεξαρτήτως 
συναίνεσης, σε αντίθεση με την τέταρτη. Σε κάθε περίπτωση, οι 
χρήστες των τριών πρώτων συμπεριφορών έχουν την αίσθηση ψευδή ή 
αληθή, “ανωτερότητας”.
          Τρεις οι πνευματικές ικανότητες – δυνατότητες του ανθρώπου 
που τον αναδεικνύουν σε φορέα νόησης: Συναίσθημα – Λογική – 
Συνείδηση 
          Συμπεριφορά που ευνοεί την ανάπτυξη από τους ανθρώπους και 
τις ανθρώπινες ομάδες, της νόησης σε ποιοτικά όσο και ποσοτικά 
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χαρακτηριστικά είναι: Ο Λόγος
Άρα Λόγος είναι η συμπεριφορά μέσω της οποίας επιδιώκεται η 
ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ανθρώπινης νόησης και όχι απλά η
δυνατότητα επικοινωνίας με προφορικό ή άλλο λόγο. 
Ωστόσο χωρίς την ουσιαστική επικοινωνία αυτή, δεν αναπτύσσεται ο 
Λόγος. 
Οι συμπεριφορές εξουσίας, όταν ασκούνται σε πλάτος χώρου και βάθος 
χρόνου, καθιστούν τα άτομα ανδράποδα, τις ομάδες άβουλα υποχείρια.
          Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι άνθρωποι, είτε σε μικρές 
ομάδες λίγων ατόμων, είτε σε μεγαλύτερες κοινωνίες, όσο και ο τρόπος 
με τον οποίο γίνεται παραγωγή, διαχείριση και διαχέεται η ευθύνη 
χρήσης των πανίσχυρων δυνάμεων, δηλαδή της κοινωνικής οργάνωσης 
και της γνώσης, αλλά και η ωφέλεια από τα κέρδη που προκύπτουν από 
την χρήση αυτών, λέγεται: Πολιτική. 
Η πολιτική μπορεί να είναι δύο ειδών:
Ολιγαρχία, (επιβάλλεται) όταν οι πανίσχυρες κοινωνικές δυνάμεις 
εκπορεύονται από λίγους (πατριαρχία, ομάδες ελίτ, αφεντικά...) με 
συμπεριφορές εξουσίας, προς όφελος λίγων, καθιστώντας τους πολλούς
“υπηκόους”.
Δημοκρατία, (επιλέγεται) όταν  οι πανίσχυρες κοινωνικές δυνάμεις 
εκπορεύονται από όλους με συμπεριφορά τον Λόγο, προς όφελος όλων. 
Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν “υπήκοοι”, μόνο πολίτες.
Ό,τι δεν είναι δημοκρατία, είναι ολιγαρχία.
          Διαπαιδαγώγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η γονική ομάδα 
μεταφέρει γλώσσα, γνώση, ήθη, έθιμα, δεξιότητες, οράματα, ελπίδες, 
στα άτομα και κατ' επέκταση στην ομάδα που γέννησε και γαλουχεί. 
Η διαπαιδαγώγηση μπορεί να είναι δύο ειδών:
Διαφθορά – Παιδεία 
Παιδεία είναι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης που με συμπεριφορά τον 
Λόγο, προσπαθεί να αναδείξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατ' 
άτομο, τα, συναίσθημα – λογική – συνείδηση, χωρίς να παραβλέπει την 
ποιοτική και αρμονική συνύπαρξη τους στην ομάδα. Μόνο με Παιδεία 
ευνοείται η καινοτομία.
Διαφθορά είναι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης που με συμπεριφορές 
εξουσίας αντιστρατεύεται στην ποσοτική όσο και ποιοτική νοητική 
ανάπτυξη των ατόμων, πολύ δε περισσότερο στην αντίστοιχη νοητική 
αναβάθμιση των ανθρώπινων ομάδων, όπου επιβάλλεται ο 
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ανταγωνισμός. Κύριο μέσο διαφθοράς, το ιδιωτικό χρήμα!
Η εκπαίδευση, είναι εργαλείο παροχής κεκτημένων γνώσεων, 
δεξιοτήτων, πεποιθήσεων που στερεώνουν την διαπαιδαγώγηση των 
διαπαιδαγωγούμενων είτε προς την διαφθορά είτε προς την παιδεία.
Δεν μπορεί να υπάρξει μία και μόνη διαπαιδαγώγηση ανεξαρτήτως 
πολιτικής.
Το μέσον διαπαιδαγώγησης στην Ολιγαρχία είναι η Διαφθορά.
Το μέσον διαπαιδαγώγησης στην Δημοκρατία είναι η Παιδεία.
          Οι αρχές της Ολιγαρχίας είναι:
Καθιέρωση ιεραρχίας.
Διαίρεση του ανθρωποσυνόλου σε αντιμαχόμενες ομάδες, με στόχο την 
αποδυνάμωση τους, όσο και την ενίσχυση της κυρίαρχης ομάδας. 
(Διαίρει και βασίλευε!)
Διαπαιδαγώγηση των πολλών μέσω της διαφθοράς, ενώ παράλληλα σε 
στενό και απαραβίαστο κύκλο καλλιεργείται ο δέσμιος Λόγος που θα 
παράξει επιστήμη και τέχνη προς όφελος της κυρίαρχης ομάδας.
Φορολογία των πολλών μέχρις εξαντλήσεως, υφαρπαγή του χώρου και 
του χρόνου τους με διάφορες μεθόδους. Λεηλασία, της υγείας των 
υλικής και πνευματικής, της δυνατότητας τους στην πληροφόρηση, όσο 
και της δυνατότητας σύμπτυξης ομάδων έξω από αυτές που επιτάσσει –
επιτρέπει, η κυρίαρχη ομάδα.
Εξόντωση με κάθε μέσο των ατόμων ή των ομάδων που ανθίστανται 
στο έργο επιβολής της ολιγαρχίας.
          Οι αρχές της Δημοκρατίας είναι:
Ισηγορία, δηλαδή να εκφράζονται όλες οι απόψεις, να συζητιούνται εξ 
ίσου, να συμφωνούνται οι βέλτιστες, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
σεβαστές από όλους.
Ισονομία, δηλαδή οι αποφάσεις που από όλους κρίνονται σαν οι 
βέλτιστες και κοινωνούνται σαν “νόμοι”, δεν έχουν εξαιρέσεις. Ισχύουν 
το ίδιο για όλους.
Ισοπολιτεία, δηλαδή όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 
αναδεικνύονται για κάποιο διάστημα στις θέσεις ευθύνης της πολιτείας, 
με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται αλλά και απόδοση ευθυνών όταν 
καταχρώνται της θέσης των. Θέσπιση δυνατότητας αποπομπής ατόμων 
που κρίνονται ακατάλληλα, πριν την λήξη της θητείας των.
Παρρησία, δηλαδή η αλήθεια οφείλει να κοινωνείται προς κάθε 
κατεύθυνση με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι χρέος του κάθε πολίτη 
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που έχει εμπιστοσύνη στην πνευματική φύση του ανθρώπου και 
πολιτεύεται την δημοκρατία. 
Στο σημερινό σύνταγμα περιγράφεται στο άρθρο 120.
Ο Λόγος είναι το κυρίαρχο μέσο καθιέρωσης και άσκησης της 
Δημοκρατίας. Μέσον διαπαιδαγώγησης στη δημοκρατία είναι η 
Παιδεία και σχολείο όπως αναφέρει ο Περικλής στον “Επιτάφιο” είναι 
το σύνολον της πόλης. Επομένως η ροή της πληροφόρησης πρέπει να 
είναι αντικειμενική και να φθάνει σε κάθε άτομο όσο απομακρυσμένο 
κι αν είναι. Δικαίωμα των πολιτών είναι, η άρνηση ακόμη και της ίδιας 
της δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η μη 
δημοκρατία ισοδυναμεί με ολιγαρχία.
          Οι αρχές αυτές της Ολιγαρχίας και της Δημοκρατίας έχουν 
διατυπωθεί από την αρχαιότητα, μπορεί κανείς να τις βρει στην αρχαία 
Ελληνική γραμματεία, και η πλήρης άγνοια των αρχών αυτών από τους 
απόφοιτους των Λυκείων, αλλά και από την πλειονότητα των “ώριμων”
πολιτών, επιβεβαιώνει την σκέψη ότι κάτι λάθος, στην καλύτερη 
περίπτωση, υπάρχει στο σύστημα διαπαιδαγώγησης που ακολουθείται 
παγκόσμια. Από γονείς, δασκάλους και πολιτεία! Η ιστορικότητα, 
δηλαδή η γνώση που προκύπτει από λάθος και σωστές προσπάθειες των
προηγούμενων γενεών, είναι κάτι που προσπαθείται στην εποχή μας να 
αποκρυβεί και να νοθευτεί ώστε οι νεώτερες γενιές να μένουν έρμαιες 
του ψεύδους και της απάτης ολιγαρχιών. 
          Ο εικοστός πρώτος αιώνας, βρίσκει την ολιγαρχία σε πλεονεκτική
θέση η οποία με μέσον το ιδιωτικά νομίσματα που παράγουν από το 
τίποτε, μια χούφτα οικογένειες σε παγκόσμια κλίμακα, τα μεταπωλούν 
με υπέρογκους τόκους και πανωτόκια μέσω των ιδιωτικών τραπεζών 
τους σε κράτη, επιχειρήσεις και “πολίτες”, προσπαθώντας να 
οικειοποιηθούν μέσω των ψευδεπίγραφων “αγορών” και του 
Παγκόσμιου Χρέους, την κοινή κληρονομιά μας, τη Γη, όσο και την 
Γνώση που έχει παραχθεί με τον κόπο και το αίμα των παρελθόντων 
γενεών. Αυτό εννοούν πραγματικά, όταν μιλούν για “ιδιωτικοποίηση”! 
Όπου αυτό δεν επιτυγχάνεται λόγω αντιδράσεων, εφαρμόζεται το 
“Δόγμα του Σοκ” ή ακόμη και η παλιά συνταγή του πολέμου. Από το 
οπλοστάσιο της δεν λείπουν πυρηνική τεχνολογία, χημικές και 
βιολογικές ανακαλύψεις, εμφυτεύσεις άλλων τεχνολογικών 
εφευρέσεων, μεταλλάξεις, ψυχοτρόπα φάρμακα, έλεγχος των τροφίμων,
του νερού, της ενέργειας και της πληροφόρησης, έως την πρόσφατα και 
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με ανησυχία από πολλούς διατυπωμένη είδηση, της τεχνολογίας της 
τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. 
Δυστυχώς η διαφθορά των μαζών, έστειλε τα πιο γνήσια παιδιά του 
Λόγου, Επιστήμη και Τέχνη στην αγκαλιά της εξουσίας. Οι πραγματικοί
επιστήμονες και καλλιτέχνες όμως, έχουν επίγνωση του γεγονότος. Από
μας τους πολλούς περιμένουν ένα χώρο να σταθούν. Θα τους τον 
παρέχουμε; Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η έκδοση νομίσματος 
δημοκρατικά ελεγχόμενου, όσο και η αντικειμενική και πλουραλιστική 
διάδοση της πληροφορίας, με ουσιαστική συζήτηση του “τι μέλλει 
γενέσθαι”.
Η δημοκρατία από πολύ παλιά έχει ένα μόνον μέσον για να αμυνθεί. 
Τον Λόγο! Η παραγωγή, η ανάπτυξη και η διάδοση του Λόγου, 
επαφίεται στον ανθρωπισμό του καθενός από μας και στην συνειδητή 
κοινωνική του ένταξη. 
          Ποιο από τα δύο μέσα θα νικήσει; Μα αυτό που θα εμπιστευτούν 
οι πολλοί. Αν εμπιστευτούμε το χρήμα τους, την νέα Παγκόσμια 
ειδωλολατρία, ψηφίζουμε την σκλαβιά μας και την κυριαρχία τους.
Αν εμπιστευτούμε τον Λόγο, ψηφίζουμε ανατροπή της ολιγαρχίας και 
ξεκινάμε την ανηφόρα της αναμόρφωσης του ανθρώπου, του πολίτη, 
της δημοκρατίας. 
Στοχάσου: Η Ελευθερία είναι μια πολυσύνθετη έννοια, έχει σχέση με 
τον χώρο σου, με τον χρόνο σου, πάντα σε σχέση με τον χώρο και τον 
χρόνο των άλλων, με το νοητικό σου υπόβαθρο σε γνώση και 
ωριμότητα, με την δυνατότητα σου να έρχεσαι σε επαφή, να συ-ζητάς, 
να συν-εννοείσαι, να συμ-φωνείς και να συμ-πράττεις με άλλους.
Η Αλήθεια είναι πληροφορία και σαν πληροφορία υπόκειται στους 
νόμους της πληροφορίας. Η αντίληψη της απομάκρυνσης από αυτήν, 
απαιτεί ανθρώπους με γνώση και συνείδηση.
Η Δημοκρατία είναι κοινωνική οργάνωση βασισμένη στην αλήθεια και 
την ελεύθερη συμμετοχή.
Η ελευθερία, η αλήθεια και η δημοκρατία, δεν μπορούν να υπάρξουν 
χωρίς τον Λόγο. Και ο Λόγος δεν μπορεί να υπάρξει και να διαδοθεί, 
χωρίς την αποφασιστική θέληση της ομάδας να διαπαιδαγωγεί τους 
νέους στον Λόγο, όσο και χωρίς την ανυποχώρητη θέληση του κάθε 
ατόμου να είναι “παιδί” του Λόγου.
Θέλει Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία! Θέλει ελεύθερα και αυτόνομα 
σκεπτόμενους πολίτες με παιδεία στον Λόγο η Δημοκρατία! Θέλει 
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ενδιαφέρον, γνώση, ελευθερία, αλήθεια, η Αγάπη. Και περιβάλλον 
Λόγου για να φυτρώσει, να βγάλει φύλλα, κλώνους και καρπούς. Θέλει 
Δημοκρατία η παραπέρα πορεία του Ανθρώπου! Είθε! 
Υ.Γ.
Στοχαζόμενος την ιστορία, βρέθηκα μπροστά στην έκπληξη, ότι πάντα, 
τα πράγματα ήταν λίγο πολύ έτσι.
Θέλω να πω ότι οι Αρχαίοι Έλληνες όταν μιλούσαν για αρετή και 
κακία, εννοούσαν τη διαφθορά και την παιδεία.
Ακόμη, ο Χριστιανισμός ήταν ένα πολιτικοκοινωνικό κίνημα με στόχο 
την απελευθέρωση του Ανθρώπου.
Το ότι ταυτίζεται ο Χριστός, στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο με τον Λόγο, 
του δίνει επάξια τον ρόλο του Μεσία!
Αφού το μέσον Λόγος (συναίσθημα – λογική – συνείδηση) ήταν το 
μέσο με το οποίο προσπάθησε ο Χριστιανισμός, σε καιρούς πολύ πιο 
φριχτούς και δύσκολους, να αφυπνίσει τους πολλούς και να αφοπλίσει 
τους κάθε είδους Αυτοκράτορες, Μονάρχες, Κοτσαμπάσηδες κ.τ.λ.
Ο σαφής διαχωρισμός από το μέσον χρήμα, φαίνεται καθαρά στο 
περιστατικό του Χριστού με τους αργυραμοιβούς. Διαχωρισμό που όλες
οι σύγχρονες συστημικές εκκλησίες κάνουν πως δεν βλέπουν! Και 
πουλάνε επί χρήμασι το τυπικό, αδυνατώντας να καταδείξουν το 
ουσιαστικό, αφού απαγορεύεται από την εξουσία. Έτσι η μέθεξη της 
χριστιανικής διδασκαλίας, καταντά πληρωμένο σεξ, αλλά ποτέ έρωτας, 
πολύ περισσότερο αγάπη. 
Οι κάθε λογής πονηροί πράκτορες της εξουσίας, αντιλαμβάνονται ότι ο 
Μεσίας είναι ο Λόγος.
Αλλά τον θέλουν σκλάβο στο νόμισμα που αυτοί ελέγχουν. Αυτό είναι 
ο Μεσίας τους.
Αντιλαμβάνονται επίσης ότι ο Λόγος είναι δυνατότητα όσο και 
ικανότητα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, 
γεωγραφικής καταγωγής, αρκεί να τύχει παιδείας. Και ότι η διάδοση 
του, θα τους αφαιρέσει τα προνόμια.
Αντιλαμβάνονται ακόμη ότι η επιστήμη και η τέχνη είναι αποκλειστικά 
παιδιά του Λόγου. Σε κάθε χρονική περίοδο, σε κάθε γεωγραφική θέση.
Καλλιέργησαν λοιπόν την διαφθορά στη μεγάλη μάζα, ώστε οι 
επιστήμονες και οι καλλιτέχνες που καλλιεργούν τον Λόγο υπό την 
εποπτεία της, να αδυνατούν να έρθουν σε επαφή με τους πολλούς. 
Αναγκαστικά έπεφταν στην αγκαλιά της εξουσίας.
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Τα παραδείγματα πολλά. 
Γαλιλαίος: “Και όμως γυρίζει!”. 
Οπενχάιμερ: (Απευθυνόμενος στον Χάρι Τρούμαν). “Πώς μπορείς και 
κοιμάσαι τα βράδια;” 
Παρ' όλα αυτά μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει: Ακόμα και μέσα 
από τα δίχτυα της εξουσίας, ακόμη και σκλάβος ο Λόγος μεγαλουργεί, 
φτιάχνει πολιτισμό και εξανθρωπίζει. Πόσα και πόσα επιτεύγματα της 
επιστήμης δεν μας έκαναν τη ζωή πιο εύκολη και άνοιξαν τα μάτια μας 
διάπλατα από την έκπληξη μπροστά στην αντίληψη, του, σε τι 
θαυμαστό φυσικό κόσμο ζούμε! Πόσα και πόσα επιτεύγματα της τέχνης
δεν γίνονται αντικείμενο θαυμασμού των εξοικειωμένων μ' αυτήν! 

Έτσι, το μαγικό ραβδάκι “επιστήμη – τέχνη” κάνει τους εξουσιαστές 
θαυματοποιούς και θεούς στις μεγάλες μάζες. Το να τους το 
αφαιρέσουμε, είναι υπόθεση καθενός από μας και όλων μαζί. 
Η λύση νομίζω βρίσκεται κάπου σε όσα παραπάνω παρέθεσα. Η πιο 
γενναία και συγχρόνως η πιο δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρει 
καθένας από μας, είναι να αποδεχθεί ότι έχει εξαπατηθεί σε έσχατο 
βαθμό, από το στημένο Matrix της εξουσίας και ότι αδιαφορώντας, 
εξαπατούμε ηθελημένα ή άθελα, τα παιδιά μας και τους γύρω μας. 
Ο σιωπών δοκεί συναινείν!
Συζήτηση – συνεννόηση – συμφωνία – σύμπραξη – οργάνωση – 
παιδεία – ανάληψη ευθυνών, είναι, ίσως ο μακρύς, αλλά στέρεος 
δρόμος, αναγέννησης του Λόγου και αποκάλυψης του αισχρού έργου 
της Εξουσίας. 
Σε μικρές τοπικές ομάδες με δημοκρατική οργάνωση. Δεν χρειάζεται 
αρχηγός. Ο Λόγος είναι αναγκαίος, ικανός και επαρκής!  
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              13. Νους Ορά και Νους Ακούει.

Η συμμετοχή και η συναίνεση.

Κανένας άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης.  Όλοι έχουν ανάγκη την 
προσφορά μας.  

Η Ανεξαρτησία σε απόλυτο βαθμό είναι μια ουτοπία. Είναι μια 
καταδίκη μοναξιάς. Όλοι έχουμε την ανάγκη όλων.

Η ομαδοποίηση των ανθρώπων είναι ανάγκη σε υλικό και πνευματικό
επίπεδο. Η ικανότητα ενός εκάστου ατόμου στη δημιουργία “σχέσεων” 
με την έννοια του “πλησίον”, δεν ξεπερνά τα διακόσια άτομα. Η ανάγκη
όμως καθ' ενός χωριστά να “συμμετέχει” στον Γήινο πληθυσμό των 
δισεκατομμυρίων, είναι απόλυτα δυνατή σε πνευματικό επίπεδο και 
είναι αυτή που καθιστά το άτομο συναισθηματικά έτοιμο να δώσει και 
να πάρει. Σε περιπτώσεις σκόπιμου και αθέλητου αποκλεισμού ατόμων 
ή ομάδων από την προοπτική αυτή (βλέπε τρομοκρατία), αφού η φύση 
δεν προνοεί για τέτοιου είδους αποκλεισμούς, τα άτομα ή ομάδες που 
υφίστανται τον άδικο αποκλεισμό, σπρώχνονται σε πράξεις βίας ή σε 
κατάθλιψη (βλέπε Έλληνες μετά το 2010).  

Το θέμα είναι, η συμμετοχή να μην είναι αποτέλεσμα επιβολής δια 
της βίας, εξαπάτηση δια της υποκρισίας και φυσικά να μην υπάρχει 
αδιαφορία για τον κοντινό μας συνάνθρωπο, όσο και για την 
ανθρωπότητα γενικά. Η συμμετοχή να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης.

Δύο είναι τα μοντέλα που μπορούν να σταθούν σαν βάση κοινωνικής 
οργάνωσης, με προφανείς στόχους την υγεία, την ομαλή ανάπτυξη και 
συνεργασία των ατόμων, αλλά και την διεύρυνση της γνώσης σαν 
αγαθό που παράγεται από την ομάδα και είναι ζωτικής σημασίας για 
την ίδια όσο και για κάθε άτομο χωριστά.

  Το ένα είναι το μοντέλο που ιστορικά έχει επικρατήσει και το 
προβάλει η εξουσία σαν το μοναδικό ικανό να επιτύχει «ανάπτυξη» και 
«πρόοδο» όπως τα εννοεί αυτή. Άνθρωποι σ’ αυτό το μοντέλο είναι 
λίγοι. Οι υπόλοιποι μπορεί να φέρουν τον τίτλο του ανθρώπου αλλά 
ουσιαστικά είναι υπάλληλοι, υποζύγια, εργάτες, δούλοι.

  Το άλλο, το δημοκρατικό, έχει πολλές φορές αναπτυχθεί στη σφαίρα
του ιδεατού, αλλά όσες προσπάθειες έγιναν να εφαρμοστεί, οδηγήθηκαν
σε αποτυχία. 
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Η εξουσία, παρουσιάζει την αποτυχία αυτή, σαν επιχείρημα ότι 
όντως το μοναδικό δυνατό μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης είναι αυτό 
που η ίδια προβάλει. Είναι όμως εξ’ ίσου γνωστό ότι η ίδια ποτέ δεν 
άφησε να γεννηθεί και να ωριμάσει κάτι διαφορετικό. Αλλά πάντα σαν 
άλλος Ηρώδης σκότωνε στη γέννηση της κάθε προσπάθεια που θα 
απέβαινε στο να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την απάτη που 
εξυφαίνει αιώνες τώρα σε βάρος του. Άλλωστε, η όποια προσπάθεια 
δημοκρατικής ομαδοποίησης τελεσφορήσει, λειτουργεί πάντοτε σαν 
καθρέφτης μέσα στον οποίο βλέπει το απαίσιο πρόσωπο της και 
φρίττει! Στο μοντέλο αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα 
που έχει οποιοσδήποτε συνάνθρωπος τους. Κανένας δεν περισσεύει. 
Όλοι απολαμβάνουν τα ίδια με όλους, όλοι προσφέρουν με βάση τη 
συνείδηση και όχι τον νόμο της εκάστοτε εξουσίας. 

Είναι σαφές.
Η εξουσία θέλει ένα πυραμιδοειδές μοντέλο. Τα μέσα για να το 

επιβάλει είναι η βία και η υποκρισία, η αδιαφορία για τους πολλούς. 
Στην κορυφή του η δύναμη, ο πλούτος, η γνώση, η δυνατότητα 
οργάνωσης της κοινωνίας σε τάξεις και η παροχή σε κάθε τάξη ανάλογα
μ’ αυτό που επιτάσσει η κορυφή. Τα ενδιάμεσα στρώματα ελεγχόμενα 
με σιδηρά πυγμή ώστε να επιτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί και 
μόνον αυτό. Στα χαμηλά πολυπληθή στρώματα, πόνος, φτώχεια, 
αμάθεια, δυστυχία, ανεργία, αποπροσανατολισμός, αποστέρηση των 
βασικών αγαθών ώστε να λειτουργούν χωρίς κόστος, με τον φόβο, την 
απειλή και την ψεύτικη ελπίδα. Για τα στρώματα αυτά υπάρχει πλήρης 
αδιαφορία.

Η οργάνωση ομάδων εξουσίας που εντέλλονται την αποστολή αυτή 
είναι:

Ομάδες ελέγχου μέσω βίας: Στρατοί, Αστυνομίες, Ομάδες του 
λεγόμενου “υπόκοσμου” που λειτουργούν με δομή και μέσα, 
στρατιωτικά, έξω και σε αντίθεση με το “νόμιμο” όταν αυτό δεν μπορεί 
να φέρει το επιθυμητό για την εξουσία αποτέλεσμα, ιδιωτικοί στρατοί, 
στημένα δικαστήρια ώστε να τηρείται η νομιμοφάνεια και πολλά άλλα.

Ομάδες ελέγχου μέσω αδιαφορίας: Πρόκειται για ομάδες που 
ελέγχουν την πληροφόρηση, διαστρέφουν την αλήθεια ή την καθιστούν 
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δυσπρόσιτη έως απεχθή, διαφημίζουν το επουσιώδες μειώνοντας το 
ουσιώδες, αποσύρουν την ευθύνη από τους διαχειριζόμενους τις θέσεις 
ευθύνης, με ευφυολογήματα του τύπου “όλοι μας φταίμε” ή “μαζί τα 
φάγαμε”, καθιστούν το πλήθος “μάζα” χωρίς επίγνωση, αδιάφορο για 
τους συνανθρώπους και το περιβάλλον. Δεν πρόκειται μόνο για 
δημοσιογράφους και τους ποικίλους δημοσιολόγους, αλλά και για 
πολλούς “κοινούς ανθρώπους” που σκορπισμένοι ανάμεσα μας έχουν 
σαν στόχο την σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό “επ' αμοιβή” 
βέβαια. Ο Λαός τους λέει “ρουφιάνους” και “κομματόσκυλα”! 

Ομάδες ελέγχου μέσω υποκρισίας: Είναι η ομάδα, με το μεγαλύτερο 
κομμάτι ατόμων που δεν έχουν επίγνωση της υποκρισίας τους. Είναι 
κυρίως ομάδες ατόμων που υπηρετούν πιστά το “τυπικό” μέρος κάποιας
κοινωνικής λειτουργίας, αγνοώντας ή παραγνωρίζοντας το 
“ουσιαστικό”. Είναι οι ποικίλες ομάδες των “κάνω τη δουλειά μου!” και
αδιαφορώ για τις κοινωνικές επιπτώσεις του λανθασμένου τρόπου που 
επιτελείται αυτή. Σ' αυτές ανήκουν οι έμποροι που αισχροκερδούν ή 
διαθέτουν ακατάλληλα εμπορεύματα, οι λαθρέμποροι, οι έμποροι μη 
νόμιμων ουσιών, οι έμποροι σεξουαλικής επαφής, οι τζογαδόροι, οι 
έμποροι όπλων και πολλοί άλλοι του τομέα αγοραπωλησίας. Από κοντά
δημοσιογράφοι που γράφουν ότι θέλει αυτός που πληρώνει, νομικοί που
καταδικάζουν τον μικροπωλητή που δεν είχε άδεια, αλλά παραβλέπουν 
τον επιχειρηματία που χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια, εφοριακοί, 
παπάδες, εκπαιδευτικοί, οδηγοί οχημάτων δημοσίας χρήσης, 
εισπρακτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, είναι τεράστιος ο κατάλογος.  

Πώς θα συνεχίσει η ανθρωπότητα;
Το πώς θα συνεχίσουμε έχει δύο βασικές παραμέτρους. Το 

συνειδησιακό Matrix και το “δει πρακτέον”. 

Η εξουσία υπαγάγει κάθε ικανοποίηση ανθρώπινης ανάγκης 
πραγματικής ή πλασματικής στην συναλλαγή μέσω του νομίσματος που
αυτή εκδίδει και ελέγχει. Το συνειδησιακό Matrix της επομένως είναι, 
θεοποίηση του χρήματος, πράγμα που εν πολλοίς το έχει καταφέρει, με 
επόμενο στόχο την Παγκόσμια Δικτατορία. Ελέγχοντας το υλικό, θα 
ελέγχει και το πνευματικό! Ήδη από τώρα η ατάκα “Και χωρίς χρήμα τι 
θα φας;!” είναι η προσφιλέστερη ατάκα του κάθε υποκριτή, του κάθε 
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αδιάφορου που δεν θέλει ούτε να σκεφτεί ούτε να κάνει κάτι. Το να 
πάμε στο τσιπάρισμα κάθε ανθρώπου, ελάχιστη απόσταση έχει! Το 
πρακτέον αυτού του συνειδησιακού Matrix για τους πολλούς είναι: 
“Δεν μπορεί να γίνει τίποτε, άρα γιατί να κουραστώ να σκεφτώ ή να 
κάνω κάτι;...”

Ένα άλλο συνειδησιακό Matrix είναι αυτό που θα καταδείξει στους 
πολλούς ή σε όσο το δυνατόν περισσότερους το τι απεργάζεται η 
εξουσία και θα υποδείξει την αναγκαιότητα αλλαγής πορείας. Το μέσον 
αυτής της προσπάθειας δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Λόγο. 

Η εξουσία είναι ανήθικη.
Η εξουσία μισεί τον Λόγο και κατ' επέκταση τον Άνθρωπο. Το χρήμα 

της πάει παντού, σε δίκαιους και άδικους. Ο Λόγος δεν πάει ποτέ στους 
άδικους! Μπορείτε να το παρατηρήσετε;

Η εξουσία δεν μπόρεσε ποτέ και δεν θα μπορέσει ποτέ να ελέγξει τον 
Λόγο. Γι αυτό μέσω της διαφθοράς ελέγχει τον άνθρωπο, ώστε να μην 
είναι καλός δέκτης του Λόγου.

Η επαναφορά του Λόγου στην πλειονότητα των ανθρώπων μπορεί να
γίνει μόνον μέσω της ατομικής προσπάθειας προσέγγισης του καθ' ενός 
από μας στη συνείδηση μας και στον πλησίον, σε πρώτη φάση, ομαδικά
σε δεύτερη.

Το πρακτέον του συνειδησιακού αυτού Matrix δεν μπορεί παρά να 
είναι, η απόσυρση της πίστης των πολλών στο υπάρχον 
χρηματοοικονομικό σύστημα, με παράλληλη δημιουργία δημοκρατικά 
ελεγχόμενων συστημάτων συναλλαγής, στα οποία το χρήμα, σε όποια 
μορφή, θα είναι απλά εργαλείο και όχι θεός. Η επιτυχία αυτού του 
εγχειρήματος θα δώσει ώθηση στην περαιτέρω προώθηση του εν λόγω 
συνειδησιακού Matrix. Ο στόχος του θα είναι η Δημοκρατία και η πίστη
στη ανθρώπινη συνείδηση. Βεβαίως είναι αφελές να νομίζει κανείς ότι 
η εξουσία δεν θα αντιδράσει. Αλλά αφαιρώντας την πίστη στο νόμισμα 
της, της αφαιρείται ένα σοβαρό όπλο.

Ουσιαστικά, με την αφαίρεση του χρήματος σαν βασικό κίνητρο, θα 
αποδεσμευτούν εκατομμύρια ανθρώπινες μονάδες από το θανάσιμο 
σφιχταγκάλιασμα της. Κι άλλες πολλές που διενεργούν για χάρη του 
αυτό το σφιχταγκάλιασμα. Όλοι αυτοί και πολλοί περισσότεροι, όταν 
φωτιστούν, θα αποτελέσουν από στηρίγματα εξουσιών, πολέμιοι 
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εξουσιών, με μεγαλύτερη επίγνωση από πολλούς στο “πώς” και “με 
ποιο τρόπο”.  

Πιθανόν η εξουσία να καταφύγει σε αιματηρούς πολέμους. Αλλά το 
διαμειβόμενο αυτής της μάχης είναι, άνθρωπος ζόμπι ή άνθρωπος 
Άνθρωπος. Πιθανόν να υπάρξουν πολλοί νεκροί στον πόλεμο που θα 
γίνει και πολλή δυστυχία, αλλά: “Νυν υπέρ πάντων αγών!” και 
“Ελευθερία ή Θάνατος!”. Εδώ που η α-νοησία μας άφησε να φθάσουν 
τα πράγματα, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν!     
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Ιδιωτικό – Δημόσιο.
Μια ακόμη πρόστυχη διαίρεση των ανθρώπων προς όφελος της

εξουσίας!
Στην τριλογία του Κόπολα “Ο Νονός” με τους Μάρλον Μπράντο και 

Αλ Πατσίνο, σε κάποια από τις τρεις ταινίες, προσκαλείται ο 
αρχιμαφιόζος Πατσίνο στην Κούβα λίγο πριν την επανάσταση των 
Φιντέλ Κάστρο και Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, για να διαπραγματευτεί την 
χρηματοδότηση του καθεστώτος με αντίδωρα από το καθεστώς, καζίνο,
ξενοδοχεία, και συμφωνίες για τον έλεγχο του τζόγου, της πορνείας, του
λαθρεμπορίου ποτών, τσιγάρων και ναρκωτικών στην Κούβα.

Στην διαδρομή για το ξενοδοχείο που θα γινόταν η συνάντηση, ένας 
Κουβανέζος καμικάζι ζωσμένος εκρηκτικά επιτίθεται στην 
αυτοκινητοπομπή φωνάζοντας “Ζήτω η Επανάσταση”.

Ο Πατσίνο μένει κίτρινος σαν το κερί. 
Σώζεται βέβαια, για τις ανάγκες της ταινίας, και φθάνει στον χώρο 

της συνάντησης όπου είναι αξιωματούχοι του καθεστώτος της Κούβας 
και μερικοί άλλοι αρχιμαφιόζοι, από τον τρόπο όμως που μιλούν, 
φαίνεται καθαρά ότι ο Πατσίνο είναι το πρόσωπο κλειδί.

Αρχίζει η συζήτηση όπου οι αξιωματούχοι, προδότες του 
Κουβανικού Λαού ξετυλίγουν την πραμάτεια τους. Οι πολλοί 
αρχιμαφιόζοι δείχνουν ευχαριστημένοι και όλοι στρέφουν τα βλέμματα 
στον Πατσίνο.

Αυτός, κάτωχρος ακόμη, περιγράφει το περιστατικό με την επίθεση 
και τους λέει ότι κατά τη γνώμη του οι επενδύσεις που συζητούν για τον
χώρο της Κούβας, έχουν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα.

Οι άλλοι τον ειρωνεύονται και του λένε έλα μωρέ φοβήθηκες εσύ ο 
αρχιμαφιόζος! Αφού ξέρεις ότι θα έχουμε την στήριξη του “θείου 
Σαμ!”.

Και τότε ο Πατσίνο εκρήγνυται και τους λέει φωνάζοντας, ότι 
κανένας στρατός μαφιόζων δεν μπορεί να νικήσει ένα λαό 
συνειδητοποιημένο που παλεύει για ελευθερία, ανεξαρτησία, 
αξιοπρέπεια. Ένα λαό που ο καθένας από μόνος του, σαν τον καμικάζι, 
χωρίς εντολές και χρηματικά κίνητρα, γίνεται θυσία για την ελευθερία 
όλων. Και σηκώνεται και φεύγει. 

Και δικαιώνεται στην ταινία, αλλά και ιστορικά, αφού η επανάσταση 
των Τσε Γκεβάρα και Κάστρο επικρατεί στην Κούβα εκείνης της 
εποχής. 
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Στην ταινία, αναμφίβολα, και σημειώστε το αυτό, η ιδιωτική 
πρωτοβουλία είναι   οι   μαφιόζοι  Αμερικανοϊταλοί και Κουβανέζοι, και ο 
δημόσιος τομέας κι ας μην υπάρχει κράτος ακόμη, είναι ο κουβανέζος 
καμικάζι, ο Κάστρο, η επανάσταση.

Ετυμολογία
Μιλώντας για Ιδιωτικό και Δημόσιο χώρο, θα πρέπει να εξετάσουμε 

ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτών των λέξεων.

Η λέξη “idiot” που στα αγγλικά σημαίνει “ηλίθιος”, χαρακτηρίζει 
όπως και στην Ελληνική τα άτομα χαμηλού νοητικού επιπέδου, και 
προέρχεται από την Ελληνική λέξη Ιδιώτης.

Η λέξη “ιδιώτης” προέρχεται από τη λέξη “ίδιος” που σήμαινε στην 
αρχαιότητα ότι και σήμερα. Στα λατινικά μεταφέρθηκε ως “idiota” και 
αρχικά σήμαινε “μέσος άνθρωπος” ενώ αργότερα “αμόρφωτος, 
απαίδευτος άνθρωπος”. Την ίδια σημασία (του αμόρφωτου ανθρώπου) 
είχε η λέξη αρχικά και στην Αγγλική γλώσσα, ενώ σήμερα σημαίνει 
απλώς ηλίθιος, δηλαδή άτομο πολύ χαμηλού νοητικού επιπέδου ενώ η 
ηλιθιότητα (idiocy) χαρακτηρίζει το προσόν του ηλίθιου δηλαδή τη 
μεγάλη βλακεία.

Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του χρησιμοποίησε τον όρο “ιδιωτικός” 
για να περιγράψει τις προσωπικές υποθέσεις των πολιτών, σε 
αντιδιαστολή με τον όρο “πολιτικός” που χρησιμοποίησε για να 
περιγράψει τις δημόσιες υποθέσεις (του δήμου, αυτό που ονομάζουμε 
σήμερα “τα κοινά”).

Στην αρχαία Αθήνα, η σημαντικότερη αποστολή της πολιτείας, ήταν 
η μετατροπή των ιδιωτών (δηλ. των εγωκεντρικών ατόμων που 
ασχολούνταν με τις προσωπικές τους υποθέσεις) σε πολίτες (δηλ. σε 
άτομα που ασχολούνται και συμμετέχουν στα κοινά). Θεωρούσαν ότι η 
ιδιότητα του ιδιώτη είναι μια φυσική ιδιότητα την οποία διαθέτουν όλοι
οι άνθρωποι από τη φύση τους, ενώ η ιδιότητα του πολίτη είναι 
επίκτητο χαρακτηριστικό που διαμορφώνεται μέσω της παιδείας που 
παρέχεται από την πολιτεία. Συνεπώς το άτομο που παρέμενε “ιδιώτης” 
ήταν άτομο απαίδευτο και αμόρφωτο, αφού δεν είχε εκπαιδευτεί 
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επαρκώς στην ενασχόληση με τα κοινά.

Σε προηγούμενες σελίδες, αναλύσαμε, ότι δύο είναι οι πανίσχυρες 
δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο μας: 

Η κοινωνική οργάνωση και η γνώση. 
Το πώς, αυτές οι δύο δυνάμεις διατίθενται και σε τίνος την υπηρεσία 

μπαίνουν, οδηγεί σε συγκεκριμένη μορφή, δόμησης της 
ανθρωποομάδας.

Όταν οι πολίτες αρνούνται να συμμετέχουν και να οργανώνονται, 
αρνούνται να γνωρίσουν την αλήθεια και να έχουν σοβαρή και 
υπεύθυνη άποψη, οδηγούμαστε στην δόμηση του χώρου της Εξουσίας 
που οδηγεί σε Ολιγαρχία

Όταν συμμετέχουν, είναι αλληλέγγυοι, οργανώνονται με δική τους 
πρωτοβουλία, χωρίς να διαβλέπουν σε χρήματα και θέσεις, ψάχνουν την
αλήθεια, δεν φοβούνται να την γνωρίσουν και αναλαμβάνουν ευθύνες, 
τότε οδηγούμαστε την δόμηση του χώρου του Λόγου που οδηγεί στην 
Δημοκρατία.

Πηγαίνοντας πίσω στον Αριστοτέλη πάλι, του Πλούταρχου, 
μαθαίνουμε ότι το ολιγαρχικό πολίτευμα έχει για στήριγμα, τέσσερις 
πανάρχαιους, κανόνες – συνταγές, που το κάνουν να διατηρεί 
διαχρονικά την θέση ισχύος του: (βλέπε προηγούμενα)

Απερίφραστα λοιπόν το ιδιωτικό και το δημόσιο είναι ένα 
κατασκεύασμα της εξουσίας που στόχο έχει, το διαίρει και βασίλευε. 
Ένα κατασκεύασμα, που κινητοποίησε λαούς και έθνη, να κάνουν τη 
“βαριά δουλειά” της κοινωνικής οργάνωσης (δρόμοι, επικοινωνίες, 
ηλεκτροδότηση, παιδεία, υγεία...) και ύστερα αφού “χρεοκόπησε” τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τις “αγόρασε” κοψοτιμής, από το “δημόσιο” και 
τις έκανε κερδοφόρες επιχειρήσεις σε χέρια πάντα δικών μας παιδιών! 

Θυμάστε στην αρχή της κρίσης δημοσιογράφους σαν τον Καψή, τον 
Πρετεντέρη και άλλους, την επίθεση που έκαναν ενάντια στον 
υπερμεγέθη τάχα δημόσιο τομέα της Ελλάδας;

Θυμάστε, πόσο μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού πληθυσμού είχε 
ταυτιστεί μαζί τους, πιστεύοντας ότι  με τις ιδιωτικοποιήσεις το 
κεφάλαιο θα τους έκανε συνεταίρους; 

Μήπως το ίδιο δεν έγινε με το παιχνίδι των λέξεων αριστερά - δεξιά;
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Και δώστου εμείς να ρίξουμε τον δεξιό Καραμανλή να βγάλουμε τον 
αριστερό Παπαντρέου.

Κι ύστερα να ρίξουμε τον αριστερό Παπαντρέου να βγάλουμε τον 
δεξιό Σαμαρά.

Και ξανά να ρίξουμε τον δεξιό Σαμαρά να βγάλουμε τον αριστερό 
Τσίπρα.

Ειλικρινά πιστεύετε, ότι αν η εξουσία δεν ήταν σίγουρη για την 
έκβαση, θα άφηνε κάποιον απ' αυτούς να γίνει πρωθυπουργός;

Ας κρίνουμε αυτό που βιώνουμε 7 χρόνια τώρα με βάση τον 
Αριστοτέλη:

Αυτό που κυριαρχεί στα συστημικά δελτία ραδιοφώνου και 
τηλεόρασης, αλλά και ο λόγος που εκφράζεται στην Βουλή βρίθει από 
οικονομικούς όρους νομοθεσίες που αφορούν το χρέος, το χρήμα 
(ουσιαστικά το νόμισμα ευρώ), ενώ αποκλείεται οτιδήποτε δεν έχει 
σχέση με ευρώ, πολύ περισσότερο όταν το αντιστρατεύεται.
1. Το ευρώ, σαν Έλληνες, μας έχει μονιάσει ή μας έχει διαιρέσει; 
Αν μας έχει διαιρέσει και μας έχει βάλει να τρωγόμαστε μεταξύ μας, 
δημοκρατία θέλει να φέρει στους Έλληνες ή την υποδούλωση τους σε 
μια ολιγαρχία του πλούτου;
2. Η μεγάλη φορολογία, η κατάργηση των εργασιακών νόμων, η 
επιβολή διοδίων και η αύξηση των λογαριασμών όλων των 
οργανισμών, ευνοούν την δημοκρατική συμπεριφορά του πολίτη ή τον 
αναγκάζουν να φέρεται σαν πληγωμένο και φοβισμένο ζώο;
3. Η παιδεία έχει παραμεριστεί χάριν της γενικής επιδίωξης όλων 
των οικογενειών να επιβιώσουν. Κανείς γονιός πλέον, εκτός από τους 
πλούσιους δεν έχει την διάθεση να διαθέσει χρόνο και κόπο, ώστε το 
παιδί του να μορφωθεί σωστά. Άλλωστε και η σκόπιμη υποβάθμιση 
σχολείων και Πανεπιστημίων, στοχοθετεί σε ένα μόνο: “Νέε τελείωνε 
και μπες στον κύκλο του χρήματος”. Δυστυχώς ο Ελληνικός λαός 
στερείται και γνώσης και δημοκρατικής παιδείας. Όποιος δεν το βλέπει 
αυτό, μάλλον εθελοτυφλεί.
4. Το ότι εξοντώνεται φυσικά και ηθικά κάθε τι που εναντιώνεται 
στην κρατούσα άποψη το βλέπετε και μόνοι σας. Πρώτη φορά μετά από
διακόσια χρόνια από την ελληνική επανάσταση ο ιθαγενής ελληνικός 
πληθυσμός της χώρας μειώνεται σταθερά. Αν δεν ανακαλύψουμε 
εγκαίρως το “μαζί” η μοίρα του Ελληνικού λαού θα είναι παρόμοια με 

331



αυτήν του λαού της Συρίας.

Το είχε πει και ο Κάρολος Κουν: «Λένε πως δεν υπάρχει χειρότερο 
απ το βλάκα. Κι όμως υπάρχει. Θα το καταλάβετε όταν εμφανιστεί στη 
παρέα ο βλάκας με άποψη».

Αφού, όσο εμείς κοιτάζαμε προς την κατεύθυνση του άχρηστου 
Δημόσιου Υπάλληλου, αυτοί: 

πέταξαν στα σκουπίδια το εργατικό δίκαιο, 
κατάργησαν το οχτάωρο, 
εφηύραν την ελαστική απασχόληση, 
έφεραν στην εργασία τις συνθήκες γαλέρας,
διέλυσαν εντελώς το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης,
ίδρυσαν εταιρείες διαχείρισης (βλέπε ιδιωτικοποίησης) της δημόσιας 

περιουσίας, αλλά και συστηματικά περνούν, ότι, με τον κόπο ενός λαού 
φτιάχτηκε, σε “δικούς” τους ανθρώπους.

Τώρα θα αλλάξουν λέει και το σύνταγμα προσθέτοντας μέσα ένα 
άρθρο που θα λέει “ζήτω οι μνημονιακοί Πρωθυπουργοί!”

Μπράβο μας! 

Σαφώς και πρέπει να υπάρχει ο ιδιωτικός χώρος. 
Ποιος θα ήθελε ο οποιοσδήποτε να εφορμά μέσα στο σπίτι του την 

ώρα που κοιμάται; 
Ποιος θα ήθελε να τον παίρνουν από τη δουλειά ή από το σπίτι και 

να του λένε, ξέρεις αποφασίσαμε ότι η καρδιά σου θα είναι πιο χρήσιμη
στον τάδε, άρα σήμερα κιόλας σου την αφαιρούμε και την δίνουμε στον
τάδε. 

Σαφώς και δεν γίνεται να λειτουργήσει η κοινωνία με δημοκρατία αν 
γίνουν όλα ιδιωτικά. 

Το ιδιωτικό τελειώνει, είναι ανάγκη να τελειώνει, εκεί που 
σταματάει, η δημοκρατία να είναι δημοκρατία, και μετατρέπεται σε 
ολιγαρχία.

Μπορείς να θέλεις ένα πλούσιο τραπέζι φορτωμένο με ότι πιο 
εκλεκτό, φερμένο από κάθε γωνιά της Γης. Αλλά δεν μπορείς και δεν θα
έπρεπε να το έχεις, όταν έστω και ένα παιδί στη Γη πεθαίνει από πείνα. 
Δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι ανθρώπινο. Δεν είναι χριστιανικό.

Παιδιά του χωροχρόνου είμαστε όλοι. Το ότι ο χώρος που μας ανήκει
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είναι ένα διαμέρισμα είκοσι τετραγωνικών, και ο χρόνος που μας ανήκει
είναι ένας εξάωρος ύπνος, δεν μπορεί να είναι μόνο κατόρθωμα της 
κατεργαριάς της εξουσίας. Προφανώς είναι κατόρθωμα και της δικής 
μας ανοησίας, άγνοιας, αμορφωσιάς! 

Τι είναι λοιπόν ο ιδιωτικός χώρος που εισέβαλε ξαφνικά στη ζωή μας,
και μας έβαλε να βλέπουμε με καχυποψία τον διπλανό μας;

Είναι η εξουσία φίλοι μου. Το χρήμα!
Το χρήμα που είναι ιδιωτικό. Ναι φίλοι, λάθος νομίζουμε ότι το 

χρήμα είναι δημόσιο. Το χρήμα εδώ και περισσότερο από εκατό χρόνια,
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, σχεδόν σε όλες, είναι ιδιωτικό.

Αυτό το ιδιωτικό χρήμα λοιπόν, εδώ και πολλές δεκάδες χρόνια 
έβαλε στόχο να γίνει θεός μας κι εμείς πειθήνιοι σκλάβοι του.

Πρώτη ιδιωτικοποίηση που επέβαλλε ήταν η ιδιωτικοποίηση του βίου
μας. 

Σταματήσαμε να ενδιαφερόμαστε. Να ενδιαφερόμαστε για οτιδήποτε 
συμβαίνει έξω από την αυλή μας.

Ακούγαμε ότι το ΔΝΤ πήγε σε χώρες της Αφρικής και επέβαλλε τους 
όρους του και ο λαός δυστυχεί.

Και λέγαμε: Καλά να πάθουν, οι απολίτιστοι.
Ακούγαμε ότι το ΔΝΤ πήγε στη Σοβιετική Ρωσία και ο ρώσικος λαός 

έγινε δυστυχισμένος. 
Και λέγαμε: Καλά να πάθουν οι κομμουνιστές.
Ακούγαμε για το ΝΑΤΟ που διέλυσε την Γιουγκοσλαβία και την 

έκανε κομμάτια. 
Πάλι παπαγαλάκια του συστήματος μας αποπροσανατόλιζαν. 

Έφταιγε ο Μιλόσεβιτς, έλεγαν, ο οποίος μετά θάνατον αθωώθηκε!
Τώρα το ΝΑΤΟ το ΔΝΤ ο ΕΜΣ, όλα μαζί, είναι ανάμεσα μας. Αφού 

διέφθειραν τις συνειδήσεις μας, αφού μας έκαναν εχθρούς μεταξύ μας,, 
τώρα απαιτούν την Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες.

Το έλεγε καθαρά μια διαφήμιση της Εθνικής Τράπεζας παλιότερα 
που διαφημιζόταν σαν τη μεγάλη μας φίλη. Τότε ήταν που είπε ο 
διοικητής της ότι οι τράπεζες δεν είναι κοινωφελή ιδρύματα και 
νοιάζονται μόνο για το κέρδος. Δεν είναι είπε, ελληνική η εθνική 
τράπεζα, τα χρήματα όμως που πήρε για την ανακεφαλαιοποίηση της, 
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ήταν του ελληνικού λαού. Και σήμερα όλες οι τράπεζες ανήκουν σε 
πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τότε δεν φαινόταν καθαρά τι εννοούσε. Σήμερα όμως που έχουμε 
κάπιταλ κοντρόλ, που οι πλειστηριασμοί παίρνουν τα σπίτια των 
συμπολιτών μας, που οι τράπεζες έγιναν ο κύριος μοχλός διαφθοράς 
του λαού και πώλησης της δημόσιας περιουσίας, δεν φαίνεται καθαρά, 
ποιοι ήταν ο ιδιωτικός χώρος που απαιτούσε να διαλύσει τον δημόσιο, 
γιατί τάχα αυτός είναι παραγωγικότερος;

Είναι μαφία, απατεώνες και λωποδύτες που ξεγέλασαν τον 
περιπτερά, τον χασάπη, τον μπακάλη, τον ταξιτζή, τον ασφαλιστή, τον 
μικρέμπορα. Τους έβαλαν στο κεφάλι το σκουλήκι του διχασμού και 
διέλυσαν την οικονομική δύναμη της χώρας που ήταν κυρίως η μικρή 
επιχείρηση και η μικρή βιοτεχνία. Πόσες μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις 
έκλεισαν; Προς όφελος τίνων, αν όχι προς όφελος των μεγάλων 
πολυεθνικών;!

Και η τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία είναι. 
Το χρήμα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 
Ένας, η πολιτεία που το εισάγει, το όποιο χρήμα, στην προκειμένη 

περίπτωση το ευρώ. 
Δεύτερος, η δικαιοσύνη με τους μηχανισμούς της (Αστυνομία - 

δικαστήρια) που το επιβάλλει.
Τρίτος και κυριότερος, η πίστη των πολλών σ' αυτό. 
Οι δύο πρώτες είναι δυστυχώς διεφθαρμένες από το χρήμα. Δεν είναι 

δυνατόν να μην κατάλαβαν ότι η Ελλάς πωλείται, και ο Λαός της 
αφανίζεται. Απλά όταν οι θέσεις του δικαστή του εφοριακού του 
βουλευτή και τόσες άλλες είναι αντικείμενα αγοραπωλησίας, παύει η 
εθνική συνείδηση, πωλείται το έθνος, ο εθνικός πλούτος του, και 
αφανίζεται ο πολίτης, γιατί ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει αν 
ξυπνήσει!

Ο τρίτος, η πίστη του πολίτη, μπορεί να ανατρέψει τους άλλους δύο 
με ένα μόνο τρόπο. Αν δηλαδή ο κάθε πολίτης χωριστά και όλοι μαζί, 
αποφασίσουν να άρουν την εμπιστοσύνη τους από το νόμισμα που τους 
απειλεί, ζωή και αξιοπρέπεια, παρόν και μέλλον. Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει να λειτουργήσει ο Λόγος. Ο λόγος που θα υπενθυμίσει στον 
πολίτη τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει Έλληνας, ποιοι ήταν οι 
πρόγονοι του, τι σημαίνει να μάχεσαι “υπέρ βωμών και εστιών”.
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Το ιδιωτικό χρήμα φίλοι μου, σκεφτείτε το, από την φύση του, δεν 
μπορεί παρά να είναι, μαφιόζος, δουλέμπορος, κλέφτης, δολοφόνος, 
δικτάτορας, παραγωγός και διακινητής ναρκωτικών, προαγωγός και 
διακινητής πορνείας, και όπως λένε οι χριστιανοί “λατρεία του 
σατανά”. Όπως έλεγε και η Ναόμι Κλάιν, το 57% του παγκόσμιου 
ακαθάριστου προϊόντος, προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες!

Το χρήμα, το ιδιωτικό χρήμα, είναι λάθος.
Ξέρετε τι άλλο είναι ιδιωτικό; Το χρέος! Κοιτάξτε τον πίνακα χρέους.

Τι βλέπετε; Όλες οι χώρες είναι χρεωμένες. Όχι απλώς χρεωμένες 
υπερχρεωμένες! Σε ποιον χρωστούν; Μα στους ιδιώτες δανειστές. Καλά
οι χώρες χρωστούν σε άτομα; Ναι σε άτομα, σε τράπεζες, σε 
χρηματιστηριακούς οίκους ιδιωτικούς. Αυτό κι αν είναι λάθος. 
Αφήσαμε το χρήμα να είναι ιδιωτικό, και έγινε η Γη ιδιωτική περιουσία.
Αυτό κι αν είναι ολιγαρχία, αυτό κι αν είναι δικτατορία, αυτό κι αν 
είναι μαφία!

Και είναι ένα λάθος που το κάναμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και 
δικαστικοί και ακαδημαϊκοί επιστήμονες καλλιτέχνες και λαός. Δώσαμε
στο χρήμα μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή, από την 
ανθρώπινη πνευματική αξία.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την μετάνοια, την ειλικρινή αποδοχή 
του λάθους και των συνεπειών του και την υπεύθυνη χωρίς άλλους 
ενδοτισμούς μεταστροφή της κοινωνίας.

Το ιδιωτικό χρήμα λοιπόν, και το ιδιωτικό χρέος, χρειαζόταν κι ένα 
συρφετό ανόητων, ιδιοτελών, αχόρταγων, αλαζόνων, αδίστακτα βίαιων,
μοχθηρών, φιλάργυρων. 

Τους έφτιαξε! 
Τους ονομάζει, δανειστές, γκόλντεν μπόις, επιχειρηματίες, 

οικονομολόγους της σχολής του Σικάγου, οίκους αξιολογήσεων, 
οικονομικούς δολοφόνους, πολιτικούς έτοιμους να προδώσουν κάθε 
ιερό και όσιο, δικαστές τελείως τυφλούς και χωρίς συνείδηση. Ύστερα 
έδωσε και λαμπερή όψη στην παγκόσμια απάτη. Εφηύρε το ΔΝΤ, την 
Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον ΟΗΕ 
και πολλά ακόμη. Σας φαίνεται λογικό το ότι όλα αυτά είναι στην 
Αμερική; Όταν λοιπόν το ιδιωτικό χρήμα, με τα εύσημα των διεθνών 
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οργανισμών που χρηματοδοτούσε, ένιωσε ότι πατάει γερά, αποφάσισε 
ότι πρέπει να επεκτείνει δραστηριότητες, εφηύρε το ευρώ και με 
ναυαρχίδα πρώτα τη Βρετανία, αργότερα τη Γερμανία, επεξέτεινε τον 
νεοφιλελεφθερισμό στην Ευρώπη.

Ένα κύριο επιχείρημα των πρακτόρων της παγκοσμιοποίησης είναι 
ότι σε ένα κόσμο όπου έχει επικρατήσει ο ιμπεριαλισμός του χρήματος 
και των αγορών δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο και αναγκαστικά θα 
υποκύψεις.

Πρώτον είναι αναληθές ότι η παγκοσμιοποίηση που επιχειρούν οι 
μαφιόζοι έχει επικρατήσει.

Κοιτάξτε το ταρακούνημα που έπαθαν όταν ο Παπανδρέου μίλησε 
για δημοψήφισμα. 

Τον πανικό που είχαν με το δημοψήφισμα του Τσίπρα. 
Το γλωσσικό μπέρδεμα που τους έπιασε με το δημοψήφισμα της 

Αγγλίας και το Brexit. 
Το ξεσήκωμα του κόσμου στο Παρίσι.
Τους φοβούνται, και πολύ μάλιστα τους λαούς.
Έπειτα φίλε συμπολίτη σε ρωτώ: Είσαι έτοιμος να αποδεχθείς ότι το 

χιόνι είναι μαύρο, και η θάλασσα κόκκινη ή όπως έλεγαν οι παλιότεροι, 
ότι ο γάιδαρος πετάει; Μόνο και μόνο επειδή κάποιοι άλλοι, πολλοί 
ίσως, το αποδέχτηκαν;

Βεβαίως η εξουσία γνωρίζει ότι η ανοησία είναι μεταδοτική και κάνει
ότι μπορεί για να νοθεύσει με κάθε τρόπο τις συνειδήσεις: 

Παράδειγμα:
 «…το BBC μετέδωσε την είδηση ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στη 

Γη που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια θα 
κοστίσει 5,5 τρισεκατομμύρια ευρώ…»

   Η είδηση μεταδόθηκε στα δελτία ειδήσεων της 31/10/2006.

   Το ενδιαφέρον στην είδηση είναι ο τρόπος μέτρησης της 
καταστροφής: ΣΕ ΕΥΡΩ!

Λες κι αν είχαμε 5,5 τρις ευρώ περίσσευμα, θα τα δίναμε στο Θεό 
που πιστεύουμε, κι αυτός σαν καλός έμπορος – επαγγελματίας, ότι 
προτιμάτε, θα χτυπούσε, ευχαριστημένος από την αμοιβή, το μαγικό 
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ραβδάκι του και θα επανέφερε το ένα συστατικό του διοξειδίου του 
άνθρακα, στα φύλλα των δέντρων των καμένων δασών του ανθρώπινου
παραλογισμού, και το άλλο, το οξυγόνο, θα το απέδιδε ελεύθερο στην 
ατμόσφαιρα, για να το αναπνέουν όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς τέλη και 
ΦΠΑ. (Παρ’ όλο που οι βιομήχανοι και οι έμποροι θα το προτιμούσαν 
συγκεντρωμένο σε δεξαμενές, ώστε να πάρουν τα δικαιώματα διάθεσης 
και εμπορίας, όπως το πετρέλαιο, και να τα κονομήσουν δεόντως.) 

   Η αποτίμηση σε χρήμα μιας τέτοιας έκτασης ζημιάς, που καλύπτει 
ολόκληρο τον πλανήτη, έχει προκληθεί στο συντριπτικά μεγαλύτερο 
μέρος της, από αυτούς που κατέχουν και διαχειρίζονται το χρήμα, και 
θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις, στο επίσης συντριπτικά μεγαλύτερο 
μέρος της, σ’ αυτούς που παραδοσιακά «δεν έχουν στον ήλιο μοίρα», 
αποδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής που έχει επέλθει στην 
ανθρώπινη συνείδηση και που είναι γενεσιουργός αιτία των άλλων 
καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του φαινομένου του 
θερμοκηπίου.

Η καταστροφή της ανθρώπινης συνείδησης δεν έγινε από την μια 
μέρα στην άλλη. 

Αιώνες τώρα, η Εξουσία με το γνήσιο τέκνο της το Χρήμα, 
δηλητηριάζουν το ανθρώπινο πνεύμα, δολοφονούν την αλήθεια, 
παρουσιάζουν το ψέμα σαν κάτι παραπάνω από φυσιολογικό, ωθούν 
τον άνθρωπο σε μια μίζερη αποπνευματικοποιημένη ζωή, με 
δυνατότητα επιλογής δράσης, αποκλειστικά ανάμεσα στις δουλειά – 
κατανάλωση. 

   Η αλαζονεία, της εξουσίας που κατέχει, η πλανηταρχίνα Αμερική, 
είναι που την ξεχωρίζει σαν την μόνη χώρα που δεν υπογράφει την 
συνθήκη του Κιότο (αφορά τη μείωση εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα).

Το χρήμα είναι που λαδώνει τους Δημόσιους Ελεγκτές ώστε να 
κάνουν τα στραβά μάτια όταν αφαιρούνται τα φίλτρα από τις καμινάδες
των εργοστασίων. 

Η εξουσία που πηγάζει από την κατοχή και διαχείριση του 
πετρελαίου σαν πηγής ενέργειας, είναι που κάνει τις χώρες που έχουν 
την δυνατότητα εξαγωγής και εμπορίας του, να λαδώνουν τους 
δημόσιους υπαλλήλους των χωρών παραγωγής του, ν’ ανεβοκατεβάζουν
τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών σαν να είναι υπάλληλοι επιχείρησης,
να σπέρνουν διχόνοιες ακόμη και πόλεμο στους λαούς που τις 
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κατοικούν, να κρατούν τους λαούς αυτούς σε χαμηλό πνευματικό 
επίπεδο και οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση των κερδών σε χρήμα των ιδιοκτητών των 
πετρελαιοφόρων είναι που τους κάνει ν’ αδιαφορούν για τα πληρώματα 
των πλοίων, για τις διατάξεις που επιβάλουν τα πετρελαιοφόρα να 
έχουν πολλές στεγανές δεξαμενές ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να 
περιορίζεται η οικολογική καταστροφή κι ένα σωρό άλλα.

Είπε κανείς στους κατοίκους των χωρών εξόρυξης του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου ότι οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν το 
γέμισμα των πηγαδιών εξόρυξης μετά την εξάντληση του κοιτάσματος 
με θαλασσινό νερό, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενο 
σεισμό και αν οι εταιρείες που έχουν αυτήν την υποχρέωση την τηρούν;
Ή μήπως κάνουν την παλαβή γλυτώνοντας το κόστος, που όμως το 
έχουν συνυπολογίσει στην τιμή διάθεσης του προϊόντος;

Δεν είναι άραγε το χρήμα και η εξουσία η βασική αιτία όλων των 
πολέμων; 

Ας το δούμε αλλιώς:
   Όταν χαλάσει το αυτοκίνητο σας λέτε: «η ζημιά είναι π.χ. 1000€»,  

υπονοώντας ότι η επισκευή του θα κοστίσει το ποσό αυτό.
Όταν τρακάρετε και το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται, οπότε το 

πετάτε, λέτε ότι μου κόστισε π.χ. 10000€ η αγορά του, συν 300€ τα 
έξοδα για να το πετάξω σύνολο 10300€. Άντε αν είστε πολύ του 
οικονομικού να βάλετε και την αγορά του νέου, σύνολο 20300€.

Η ζημιά του πλανήτη μας ποσού 5.500.000.000.000 € τι σημαίνει;
Προφανώς η λογική του πρώτου παραδείγματος δεν στέκει γιατί δεν 

μιλάει η είδηση για αποκατάσταση της ζημιάς. Άλλωστε πώς θα 
μπορούσε αφού η καταστροφή απλά συνεχίζεται;

Δεν στέκει όμως και η λογική του δεύτερου παραδείγματος, αφού τον
πλανήτη μας ούτε να τον πετάξουμε γίνεται για να πάρουμε καινούργιο.

Τότε τι σημαίνει αυτή η βαρυσήμαντη αποτίμηση;
Περιλαμβάνει μέσα καταστροφές σπιτιών, επιχειρήσεων, υποδομής, 

δασών, χωραφιών, δέντρων, θανάτους ζώων που δεν θα ξέρουν πώς ν’ 
αποφύγουν το επερχόμενο, ως και θανάτους ανθρώπων;

Λοιπόν δύο πράγματα ευσταθούν:
Ή ότι οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι είναι ηλίθιοι και αερολόγοι.
Ή ότι είναι εντεταλμένοι, εκόντες ή άκοντες, να εμπεδώσουν στην 

συνείδηση των γήινων ότι ακόμη μια φορά θα πληρώσουν ένα μεγάλο 
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ποσό με την εργασία τους χωρίς να προσδιορίζεται το γιατί. 
Αφού τα χρήματα αυτά ακόμη και να πληρωθούν, η ζημιά δεν 

διορθώνεται και αφού οι έχοντες και κατέχοντες ούτε καν περνάει από 
το μυαλό τους να σταματήσουν την ρυπογόνο δραστηριότητα. 

Τότε γιατί; 
Μα είναι απλό. Ακόμη και η καταστροφή του πλανήτη μπορεί να 

αποτελέσει ένα πεδίο κερδοσκοπίας για τους «έξυπνους».  
Ιδού η λύση για το διοξείδιο και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Φόρος διοξειδίου του άνθρακα!, αν δεν το πιστεύετε κοιτάξτε τον 

λογαριασμό σας της ΔΕΗ. 
Δεν τον πληρώνουν μόνο οι Έλληνες, όλοι το πληρώνουν! 
Ποιοι εισπράττουν; 
Μα φυσικά οι αφέντες του ιδιωτικού χρήματος.
Επίσης βάζουν πρόστιμα σε χώρες που τάχα ρυπαίνουν, αλλά αφού 

τα χρήματα τα πληρώνουν οι λαοί, τι τους νοιάζει τους κυβερνήτες; 
Ποιοι εισπράττουν; Μα οι ίδιοι!

Κι υπόλοιποι τι κάνουν; Μα βλέπουν τηλεόραση! Άνθρωποι χωρίς 
συνείδηση που περιμένουν να δουλέψουν, να καταναλώσουν, να 
ξοφλήσουν τα 5,5 τρις σ’ αυτούς που προκάλεσαν την καταστροφή, σ' 
αυτούς που τυπώνουν χρήμα από το τίποτε, χωρίς κανένα κόστος κι 
ύστερα το δανείζουν με απάνθρωπα πανωτόκια, σε τράπεζες, σε κράτη, 
σε όλους μας. Που επιδιώκουν να πεθάνουν οι πολλοί για να αραιώνει 
πληθυσμιακά ο πλανήτης όταν θα έρθουν τα δύσκολα, αφήνοντας 
περισσότερο χώρο στους καπάτσους. 

   Όσο Χριστιανοί – Μουσουλμάνοι – Βουδιστές και κάθε είδους 
«πιστοί», συνεχίζουν να προσκυνούν από το πρωί, ως το άλλο πρωί, 
Ευρώ – Δολάριο – Γιεν και κάθε είδους είδωλο αξίας (δηλαδή χρήμα) 
που δεν ελέγχεται από αληθινές δημοκρατίες, τόσο οικονομολόγοι και 
δημοσιογράφοι της δεκάρας (για να δώσουμε κάποια αξία στην 
δραχμούλα που πέθανε), θα κάνουν αποτίμηση των καταστροφών και 
των χιλιάδων νεκρών σε χρήμα με ανομολόγητους στόχους. 

Παρόμοιου τύπου νοθεία συνείδησης ήταν και η κατά ριπάς 
επαναλαμβανόμενη επίθεση του ιδιωτικού τομέα ενάντια στον δημόσιο.

Σκεφτείτε:
Γιατί από τα πρώτα που έκανε ο Παπανδρέου ήταν το κλείσιμο του 

ΙΓΜΕ;
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Γιατί ανανέωσε την σύμβαση Cooper 31/12/2010;
Ο Μητσοτάκης (ο Κωνσταντίνος) σαν πρωθυπουργός γιατί επέβαλε 

με νόμο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων να πηγαίνουν στην
Τράπεζα της Ελλάδος; 

Ο Σημίτης γιατί επέβαλε με νόμο τα αποθεματικά αυτά να 
αξιοποιούνται σε ομόλογα στο χρηματιστήριο;

Στο μεγάλο φάγωμα του χρηματιστήριου, που ο κάθε Έλληνας 
πίστεψε ότι θα κερδίσει μερικές δεκάρες εύκολες, αυτοί ξεκοκάλισαν 
δισεκατομμύρια από τις ασφαλιστικές εισφορές όλων μας!

Σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν τις συντάξεις.
Πιστεύετε ότι δεν ήταν συνεννοημένοι ΠΑΣΟΚ και Νέα 

Δημοκρατία; Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκτός συνεννόησης; Αν ναι 
τότε είστε “ιδιώτης” με την αρχαία έννοια. 

Άλλο παράδειγμα:
Εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει πάλι η συζήτηση για την 

ιδιωτικοποίηση της  ΔΕΗ. Μάλιστα θα περάσει με νόμο λέει από τη 
Βουλή.

Η ΔΕΗ ως επιχείρηση είναι μία τελειωμένη υπόθεση από την εποχή 
που ο Σημίτης την έβαλε στο χρηματιστήριο (χωρίς να υπάρχει ουδεμία 
αντίδραση από πουθενά, από κανένα κόμμα όπως θα ήταν φυσικό) το 
2001, αλλά και πέρασε την δημόσια γη, στην Επιχείρηση ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 σε μια κατεστραμμένη από παγκόσμιο και 
εμφύλιο πόλεμο (με χρήματα και μηχανήματα της Αμερικανικής 
Ευρωπαϊκής Ανασυγκρότησης και των Ιταλικών επανορθώσεων, 
βγάζοντας “λάδι” την Γερμανία, αφού το 1953 αποδέχτηκε οι 
γερμανικές αποζημιώσεις να μεταφερθούν αόριστα στο μέλλον) 
καταργώντας το δικαίωμα στους ιδιώτες που μέχρι τότε παρήγαγαν και 
πουλούσαν ενέργεια και είχε σκοπό να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό και 
υδάτινο πλούτο της χώρας απαλλοτριώνοντας ιδιωτικές ελληνικές 
εκτάσεις για έργα Κοινής Ωφελείας. 

Να φθάσει ρεύμα μέχρι και στην τελευταία στάνη. Και ο λαός 
συμφώνησε, δίνοντας με μηδαμινές χρηματικές απολαβές τον ίδιο του 
τον τόπο, για το Κοινό Συμφέρον. 

Ολόκληρα χωριά μετεγκαταστάθηκαν για την ανόρθωση και 
εκπολιτισμό της χώρας.

Βλέπουμε το κόλπο; Το κράτος μπαίνει μπροστά για να κάνει τη 
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βαριά δουλειά. Απαλλοτριώσεις, δίκτυο διανομής, ότι έχει μεγάλο 
κόστος. 

Μετά ιδιωτικοποίηση! Κέρδος χωρίς κόπο και ρίσκο! 
Το κόλπο που χρησιμοποιήθηκε στην Εγνατία Α.Ε, στην Ιωνία Οδό, 

στην Ολυμπία Οδό, όλων των δημοσίων ακινήτων που τώρα πωλούνται
- τα οποία έγιναν με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για έργα Κοινής 
Ωφέλειας και περνούν σε χέρια ιδιωτών -.

Μετά χαρακτήρισαν το νερό ως προϊόν προς πώληση και όχι αγαθό 
κοινό τοις πάσι. 

Δεν αφορά τον Έλληνα, αν πωλείται η επιχείρηση ΔΕΗ οι 
επιχειρήσεις ΕΥΔΑΠ -ΕΥΑΘ -ΕΛΒΟ;  

Δεν πρέπει να τους αφορά τους Έλληνες, ότι πωλείται, με υποχθόνια 
νομικά τερτίπια η ίδια τους η ζωή;

Δεν πρέπει να κάνουν φράγμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση όλοι οι 
Έλληνες την συνείδηση τους; 

Τελικά η Ελλάδα δεν πουλάει καμία "μικρή ΔΕΗ", αντιθέτως η ΔΕΗ 
με όλο αυτό το κόλπο που δρομολογήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις , 
πουλάει την Ελλάδα.

Ακούσατε τι λέει ο καθηγητής Φώσκολος για την πώληση της ΔΕΗ; 
Την θεωρεί μεγάλη απάτη!

[https://www.youtube.com/watch?v=Ax-gJ1N-zG0]
Ακούσατε τι καταμαρτυρεί η κυρία Παπαδέδε, για το ίδιο θέμα; Πώς 

η δημόσια επιχείρηση που έφερε τον πολιτισμό σε κάθε μικρό χωριό 
της Ελληνικής επικράτειας, κατατεμαχίστηκε σε κομμάτια και πωλείται 
πολύ κάτω του κόστους σε ιδιώτες;

[https://www.youtube.com/watch?v=d8ULsZwY6WM]

Άξιο προσοχής είναι και τούτο:
Η προσπάθεια δυσφήμησης του δημόσιου πριν γίνει ιδιωτικό.
Έτσι μιλάμε για κακό νοσοκομείο, για κακό σχολείο, για κλέφτες 

συνταξιούχους, απαξιώνουμε στη συνείδηση των πολλών, δημόσιους 
χώρους και υπηρεσίες, που χρόνια πολλά έστησαν κυριολεκτικά αυτό 
το έθνος – κράτος. Η απαξίωση όλων αυτών θα ρίξει τις αξίες τους και 
θα περάσουν στα χέρια των αετονύχηδων τσάμπα (ιδιωτικοποίηση). 
Όταν θα τα ιδιωτικοποιήσουν θα είναι αργά για δάκρυα. 

Ποιος σπέρνει τη διαφθορά σε ιδιωτικό και δημόσιο; 
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Το χρήμα!
Το χρήμα είναι, που έσπρωξε τον δημόσιο υπάλληλο να τα πάρει.
Το ίδιο χρήμα που έσπρωξε τον ιδιώτη επιχειρηματία να λαδώσει. 

Αλλά και να δώσει μισθούς πείνας στους εργάτες του ή τους 
υπαλλήλους του, αφού η υπερεργασία τους, έπρεπε να πληρώσει και τα 
λαδώματα.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένας πίνακας με το ποσοστό των δημοσίων 
υπαλλήλων επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού. Η Ελλάδα 
κατέχει τη προτελευταία θέση, πάνω, μόνο από την Ιαπωνία. Όλες οι 
άλλες χώρες ακόμη και η Γερμανία και η Αμερική έχουν μεγαλύτερο 
ποσοστό. Με πολύ μεγάλο βέβαια αυτό των Σκανδιναβικών χωρών. 
Άρα το δημόσιο στην Ελλάδα διογκώθηκε με ψευτιές των λαδωμένων 
δημοσιογράφων.

[http://www.ert.gr/dimosii-ypallili-se-ellada-ke-evropi-video/]
Αλλά κύριοι και κυρίες δημόσιοι υπάλληλοι, ως πότε θα 

στρουθοκαμηλίζετε κάνοντας πως δεν βλέπετε ότι κινείτε την μηχανή 
που κομματιάζει την ελληνική κοινωνία; Την μηχανή που οδηγεί σε 
απόγνωση εκατομμύρια συμπολιτών σας; Νομίζετε ότι εσείς θα μείνετε 
στο απυρόβλητο; Γι αυτό σιωπάτε; Πάλι το ιδιωτικό συμφέρον υπεράνω
του δημόσιου; Αιδώς Αργείοι! 

Κυρίες και κύριοι, επιχειρηματίες και επενδυτές, και όλοι οι 
υποστηριχτές του ιδιωτικού χρήματος, έχετε αντιληφθεί τίνος θεού 
πιστοί είστε; Τυφλοί υπηρέτες του Μαμμωνά; Αίσχος!

Βλέπετε πώς η εξουσία σας έστρεψε τους μεν εναντίον των δε, μέχρι 
να σας βάλει στο χέρι όλους; 

Ένας τομέας που είναι, και θα μείνει για πάντα ιδιωτικός, είναι αυτός 
της ανάγκης όλων μας για πρόσβαση στην αλήθεια. Στον καθένα μας 
εναπόκειται να ασκήσουμε αυτό μας το δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση,
με ευσυνειδησία, αφού αφορά το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών
μας.

Συμπολίτη αν σε παραπληροφορούν, αν σε γεμίζουν τερατώδη 
ψέματα, αν σε εξαπατούν, έχεις κι εσύ ευθύνη. Μην αμφιβάλλεις! Πώς 
να φτάσει ο Φώσκολος και η Παπαδέδε σε σένα, όταν η ενημέρωση έχει
παραδοθεί σε ιδιώτες μεγαλοεργολάβους; 

Κάνε κι εσύ μια προσπάθεια να φθάσεις στην αλήθεια. Εκτός κι αν το
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ψέμα έγινε η απαραίτητη καθημερινή δόση σου. Κλείσε την πρόστυχη 
τηλεόραση! Το μεγαλύτερο όπλο αυτών που έφεραν τα μνημόνια στην 
Ελλάδα ήταν η τηλεόραση! Ναι δεν φταίει το μέσο, αλλά όταν ένα μέσο
έχει παραδοθεί εξ' ολοκλήρου στην εξυπηρέτηση συμφερόντων 
αντίθετων με τα δικά σου, συμπολίτη, τι να την κάνεις τη θεωρία! Η 
πράξη την ανατρέπει!

Έχεις συμπολίτη μου ακουστά για τις συνθήκες TTIP ,TISA , CETA; 
Αν όχι κακώς! Μην περιμένεις να το πουν στην τηλεόραση! Δεν 

πρόκειται!

Η  TISA αφορά την ιδιωτικοποίηση νερού, παιδείας και υγείας.
Ξαναγυρνώντας πάλι πίσω στον παππού Αριστοτέλη, μαθαίνουμε ότι 

το νόμισμα και το σχολείο δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ιδιωτικά, γιατί 
αυτό θα σήμαινε ότι το διαίρει και βασίλευε της εξουσίας θα  καταφέρει
βαθιά διαίρεση στον κοινωνικό ιστό. Τόσο βαθιά που θα είναι πολύ 
δύσκολα αναστρέψιμη.

Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει κανείς εύκολα. Όταν το μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού υποβαθμίζεται συνεχώς πνευματικά, κάποια 
στιγμή θα υπάρχει άβυσσος ανάμεσα στους μεν και τους δε.

Στην εποχή του Αριστοτέλη δεν υπήρχε δημόσιο νοσοκομείο και 
δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Και το νερό ήταν καθαρό και γάργαρο 
στα πάμπολλα ποταμάκια και στην διάθεση του καθένα.

Είμαι βέβαιος ότι αν ήξερε, θα τα συμπεριελάμβανε στον κατάλογο 
των αγαθών που θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά η 
ιδιωτικοποίηση τους.

Σκέψου:
Η ιστορία που γνωρίζουμε είναι ένα σύνολο από εθνικές ιστορίες, 

ιστορίες λαών!
Ποια η ιστορία του ιδιωτικού τομέα; 
Ποιος προσπαθεί σήμερα να παραποιήσει ή να εξαφανίσει την 

γνωστή ιστορία;
Ποιο το όραμα του ιδιωτικού τομέα; Τι έχει να προτείνει εκτός από 

την αύξηση των κερδών των λίγων και την φτωχοποίηση των πολλών;
Πότε άλλοτε στην ιστορία, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού 

κατείχε το 50% του παγκόσμιου πλούτου;
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Εν κατακλείδι το ιδιωτικό και το δημόσιο είναι μια από τις πολλές 
προσπάθειες νοθείας των  συνειδήσεων των πολλών και αποσκοπεί στο 
να ληστέψει τον πλανήτη από τους φυσικούς του κτήτορες δηλαδή 
όλους εμάς. Αν δεν πετύχουν να σε ξεγελάσουν και να δηλητηριάσουν 
τη συνείδηση σου, θα σε απειλήσουν. 

Με γεωπολιτικά παιχνίδια με πολέμους τοπικούς και παγκόσμιους. 
Ώστε το Κράτος – Έθνος βαθμιαία να αντικατασταθεί από την 

ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία παγκόσμιων συμφερόντων (πολυεθνική 
σήμερα), ενώ η διαχείριση θα περνά στα χέρια των ολιγαρχών του 
φασιστικού μορφώματος που αυτοονομάζεται ΝΠΤ.

Αλλά:
Και το πιο εξελιγμένο όπλο για να λειτουργήσει, χρειάζεται ένα χέρι 

που θα πατήσει το κουμπί που θα το ενεργοποιήσει. Το κάθε χέρι 
συνδέεται με έναν εγκέφαλο. Ας φροντίσουμε λοιπόν, να μην βρεθούν την
κρίσιμη ώρα εγκέφαλοι χωρίς συνείδηση. 
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Στρατοί.
Οι κάθε είδους στρατοί ήταν πάντα η βάση στήριξης της εξουσίας. Σε

λίγες περιπτώσεις, την ανέτρεψαν αλλά για να βάλουν στη θέση της 
κάποια άλλη. 

Σε όλες τις περιπτώσεις πάνε χέρι – χέρι. Η εξουσία τους ταΐζει, σε 
πολλές περιπτώσεις πλουσιοπάροχα, κι αυτοί την στηρίζουν στο ανόσιο 
έργο της.

Άλλωστε ένας στρατός, αυτό που εξελίσσει διαχρονικά και μόνον 
αυτό, είναι οι συμπεριφορές βία - υποκρισία.  

Στόχος της ύπαρξης των στρατών είναι να επιβάλλουν την άποψη της
εξουσίας με μέσο αυτό που φοβάται πιο πολύ ο άνθρωπος. Τον πόλεμο.

Πόσα και πόσα δεν έχουν γραφεί για την αφεντιά του! Από τον 
Όμηρο και μετά έχει δοξαστεί άπειρες φορές, για τον ηρωισμό και την 
αποτελμάτωση που φέρνει στα ανθρώπινα κι άλλες τόσες τον έχουν 
καταραστεί εκατομμύρια ανθρώπινες υπάρξεις (μόνο ανθρώπινες;) για 
την δυστυχία και τον πόνο που σκορπίζει.

   Ο πόλεμος είναι πράξη βίας. Πόλεμο κηρύσσουν οι εξουσίες με 
φανερό στόχο την κατάκτηση του αντιπάλου και την ληστεία του 
πλούτου του. Αλλά και με όχι τόσο φανερό, την μείωση των 
πληθυσμών, την μείωση στο ελάχιστο δυνατό των φωνών που μιλούν 
για ισότητα αδελφοσύνη και δικαιοσύνη, τον εξαναγκασμό των 
πληθυσμών μετά τον πόλεμο να δαπανούν ένα μεγάλο μέρος της 
απόδοσης της εργασίας των σε εξοπλισμούς (φυσικά με τις ανάλογες 
μίζες), την μετανάστευση πληθυσμών ώστε να γίνονται εύκολη λεία 
των “εργολάβων” και ομάδες πίεσης για άλλους πληθυσμούς. 
Αποστερεί τον ανθό της νεολαίας από την μεγάλη βάση, ελκύοντας 
τους με στολές, παράσημα, μεγάλους μισθούς, εξουσίες, 
ψευτοηρωισμούς και τους καθιστά βάση στήριξης της εξουσίας 
(σημασία έχει, ο τρόπος, που γίνεται το παιδομάζωμα;). 

   Ο πόλεμος είναι πράξη υποκρισίας. Αντικειμενικός στόχος του 
πολέμου είναι να διατηρείται πολυπληθής και παραγωγική η μεγάλη 
τάξη των γύρω και έξω από την εξουσία, ώστε αυτή να περνά καλά και 
να έχει πάντα το πάνω χέρι. Όταν η εξουσία έχει κατασπαράξει 
προϋπολογισμούς και δημόσια ταμεία και είναι δύσκολο να το κρύψει ή
να δικαιολογήσει το πώς και το γιατί, τότε ένας πόλεμος την βγάζει από
την δύσκολη θέση. Παραγράφει τα πάντα.

   Ο πόλεμος είναι πράξη αδιαφορίας. Αδιαφορίας για τον 
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συνάνθρωπο, αδιαφορίας για το περιβάλλον, αδιαφορίας για την πορεία
της ανθρωπότητας, αφού κάθε πράξη που προωθεί τα ανθρώπινα, 
πρέπει να φαίνεται ότι προκύπτει μέσα από τις εξουσιαστικές δομές. Αν 
όχι, τότε καταστρέψτε αδιαφορώντας για λογαριασμούς και οφέλη. Το 
μόνο παραδεκτό όφελος είναι αυτό που ταυτίζεται με το όφελος της 
εξουσίας.  

   Ο πόλεμος είναι εργαλείο της εξουσίας με το οποίο ελέγχει τους 
πληθυσμούς, αριθμητικά, οικονομικά και ξεκαθαρίζει αυτούς που δεν 
της είναι αρεστοί.

   Το ότι διαπιστώνεται πόλεμος επικράτησης μεταξύ των ειδών σ’ 
όλη τη βιόσφαιρα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο ώστε να δικαιολογεί το 
ανθρώπινο πόλεμο. Δηλαδή ο άνθρωπος μιμείται την πρακτική αυτή;

Το ότι ο άνθρωπος έφθασε εδώ που έφθασε, οφείλεται στο ότι ήταν 
το πιο ικανό είδος στον πόλεμο; Το πιο καλά εξοπλισμένο από 
πολεμικής άποψης ώστε στην δεδομένη σύγκρουση με τ’ άλλα είδη 
επικράτησε μετά από σκληρό ή όχι αγώνα; Αυτό σημαίνει ότι η 
πνευματική του δυνατότητα που ουσιαστικά αυτή είναι που τον 
κατέστησε κυρίαρχο του πλανήτη Γη δεν είναι παρά ένα όπλο για 
επικράτηση; Ίσως το ισχυρότερο;

Προφανώς όχι!
Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όπλο, τι μπορεί να σημαίνει; 

Πολλά πράγματα, μαχαίρι, ρόπαλο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
πυρηνική ενέργεια, οργάνωση, γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σαν όπλα. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν έτσι; Η 
δυνατότητα επιλογής είναι στο χέρι του ανθρώπου. 

Βέβαια, όπως αυτός που συνέλεξε τους καρπούς από την καλλιέργεια
του αγρού του, έχει ανάγκη ένα μέρος απ’ αυτούς να τους ανταλλάξει 
με άλλα είδη που του χρειάζονται, έτσι κι αυτός που απεργάζεται τον 
πόλεμο σαν είδος καλλιέργειας, πρέπει να βρει τρόπους διάθεσης της 
παραγωγής του.

   Εκεί που φυτρώνει και καρπίζει ο Λόγος δεν μπορεί να φυτρώσει ο 
Πόλεμος. Αφού λοιπόν η εξουσία αποστρέφεται τον λόγο, όπου τον δει 
να φυτρώνει, του κηρύττει τον πόλεμο. “-Αφανίστε τον Λόγο!” 

   Είναι πέρα για πέρα ανήθικος ο πόλεμος μεταξύ ανθρώπων και 
ανθρώπινων ομάδων! Στον πόλεμο το ανθρώπινο συναίσθημα 
περιορίζεται στον φόβο και σε συναισθήματα που αναγκάζουν τους 
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ανθρώπους να αισθάνονται ανασφάλεια, να λειτουργούν με βάση το 
σήμερα, να μην ενδιαφέρονται για πνευματική ανάπτυξη. Η λογική 
επιδίδεται σε έργα καταστροφής. Η συνείδηση του ανθρώπου 
αυτοπεριοορίζεται και συμβιβάζεται για να γλυτώσει την ζωή. Ή δεν το 
κάνει αδιαφορώντας ακόμη και γι αυτήν και καταλήγει στον θάνατο. 
Άρα η υγεία πνευματική και σωματική των ατόμων τίθεται στο 
περιθώριο, χάριν «υψηλών στόχων!».

   Γιατί η εξουσία δεν κάνει πόλεμο, με την αμάθεια, τον 
αναλφαβητισμό, την φτώχεια, τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες 
που συνθλίβουν την σωματική και την πνευματική υγεία του 
μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της Γης; Προφανώς γιατί η βάση 
στήριξης της είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου.

   Κάποιοι φιλόσοφοι κατέληξαν ότι ο πόλεμος είναι απαρχή νέου 
ξεκινήματος για τους ανθρώπους. (Πόλεμος πάντων πατήρ!). Αφού αφ’ 
ενός τους κάνει ν’ αποχτούν πανανθρώπινη ματιά, αφ’ ετέρου 
«καθαρίζει» την κοινωνία από τα «σκουπίδια». Αν αυτό είναι μια γενική
αρχή, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και με την ίδια την  εξουσία; 

Είδατε εσείς σε τόσες χιλιάδες χρόνια, εξουσία που να βλέπει όλα τα 
ανθρώπινα όντα ίσα με εαυτόν και μεταξύ τους; Είδατε καμιά εξουσία 
να αποποιείται την εξουσία της και να παραδέχεται ότι είναι για τα 
σκουπίδια; 

Είδατε καμιά εξουσία να καταλογίζει στον εαυτό της μισθό ίσο ή 
έστω λίγο μεγαλύτερο απ’ αυτόν που αναλογεί στους υπηκόους της;

Οι φιλόσοφοι «κατέληξαν» μάλλον στο συμπέρασμα αυτό, αφού 
παρεπιδημούντες σε αυλές και σε παλάτια δεν ήταν δυνατόν να 
δυσαρεστήσουν τις εξουσίες.

Ο πόλεμος είναι εργαλείο της εξουσίας για να διατηρεί την εξουσία. 
Μόνον αυτό μπορεί να είναι και μόνον αυτό θα είναι στους αιώνες, αν 
δεν πάρει ο άνθρωπος την απόφαση να τον εξαφανίσει από το σύμπαν. 
Ο μόνος πόλεμος που στέκει είναι ο πόλεμος με την άγνοια. Αλλά αυτός
δεν θέλει όπλα. Θέλει ανθρώπους με οικογένεια, κοινωνίες με σχολικές 
αίθουσες, παγκοσμιοποίηση του συναισθήματος της λογικής και της 
συνείδησης. Θέλει η βία η υποκρισία και η αδιαφορία, να δώσουν τη 
θέση τους στον Λόγο.   

  Υπάρχουν δύο είδη πολέμου. 
  Το είδος που ένα άτομο, ή μια ομάδα, δηλώνει την πλήρη αντίθεση 

της σε ότι προσπαθεί να της επιβάλει ένα άλλο άτομο ή μια άλλη ομάδα
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και ένα τουλάχιστον από τα δύο μέρη παραιτείται της δυνατότητας 
λογικής διερεύνησης της αντίθεσης. Αν ένα τρίτο άτομο ή ομάδα, με 
αγνό και αληθινό ενδιαφέρον, δεν τους δείξει τι και πώς έφθασαν στο 
σημείο αυτό και τι διακυβεύεται με την συνέχιση της παράλογης 
συμπεριφοράς τους, τότε θ’ ακολουθήσει πόλεμος.

  Το άλλο είδος είναι ο ληστρικός πόλεμος. Είναι ο πόλεμος 
επάγγελμα. Εδώ το ένα από τα δύο μέρη ξεκινά τον πόλεμο με στόχο να
τον κερδίσει, καταστρέφοντας το άλλο και κερδίζοντας μαζί και το 
ζητούμενο του πολέμου. Είτε πρόκειται για εδαφικές διαφορές, είτε 
πρόκειται για πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, είτε πρόκειται για την 
εξεύρεση εργατικού δυναμικού με όρους σκλαβιάς.

  Στην πρώτη περίπτωση τα δύο μέρη είναι ισότιμα, υπερβάλλουν και
τα δύο σε συναίσθημα, και το αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι και για
τα δύο διαρκής ενόχληση στην συνείδηση. Εντάσσεται στην περιοχή 
του λάθους. Η ειλικρινής ανταλλαγή θέσεων τις περισσότερες φορές 
αίρει το λάθος και απομακρύνει τον πόλεμο. 

Στην δεύτερη περίπτωση, που κυριαρχεί στην εποχή μας, το ένα από 
τα δύο μέρη δεν έχει συνείδηση. Δεν θεωρεί το άλλο μέρος ισότιμο. 
Είναι αποφασισμένο να κάνει πόλεμο. Απλά βολιδοσκοπεί, είτε για να 
μειώσει όσο δυνατόν το κόστος αντίδρασης του άλλου μέρους, είτε για 
να καταδείξει στους πολλούς τα όποια «δίκαια» μπορεί να θεμελιώσει 
για την πράξη του, όχι τόσο γιατί  πιστεύει στα «δίκαια» αυτά, αλλά 
γιατί αν δεν το κάνει, ίσως οι πολλοί συνασπιστούν εναντίον του. (Ο 
λεγόμενος αμυντικός πόλεμος, δεν είναι άλλος πόλεμος, αφού αν δεν 
αντισταθείς στον επιτιθέμενο, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος αλλά 
κατάκτηση άνευ πολέμου).

Προφανώς η υποκίνηση ενός πολέμου μεταξύ δύο, από τρίτον που 
δεν συμμετέχει αλλά εποφθαλμιά το κέρδος από την αμοιβαία 
καταστροφή των δύο, εντάσσεται στο δεύτερο είδος.

Ο πόλεμος δεν είναι αναγκαίο κακό. Σε μια κοινωνία που: 
→ αγαπά τον άνθρωπο 
→ κανείς δεν θέλει την διαφορετικότητα από τον διπλανό του σε 

βάρος του διπλανού ή του κοινωνικού συνόλου
→ η απόλαυση δεν είναι τόσο μακρινή κατάκτηση αλλά καθημερινό 

βίωμα 
→ οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η χρησιμοποίηση του χρόνου 

τους για την προσωπική τους πνευματική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση 

348



του συνανθρώπου, την παραγωγή γνώσης, είναι ό,τι χρησιμότερο αλλά 
και απολαυστικότερο

→ η μη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια θεωρείται αντικοινωνική 
συμπεριφορά που όμως δεν τιμωρείται αλλά προκαλεί το ενδιαφέρον 
της ομάδας όπως όταν έχουμε άρρωστο στην οικογένεια 

→ τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά κοντά στους γονείς και τους 
φίλους τις αξίες της συνύπαρξης, τον σεβασμό του συνανθρώπου, την 
ανάγκη κατανόησης του εαυτού, του διπλανού, της ομάδας  

→ σε όλους δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν και όλοι 
συνειδητοποιούν ότι είμαστε μια κουκκίδα σκόνης στην άκρη ενός 
τεράστιου γαλαξία, που κι αυτός με την σειρά του είναι μια κουκκίδα 
σκόνης στην άκρη ενός τεράστιου σύμπαντος, που κι αυτό είναι μια 
κουκκίδα σκόνης στην άκρη ενός πολύπλοκου μωσαϊκού πολλών 
διαστάσεων και που ο μόνος λόγος να συνεχίζει κανείς σαν άνθρωπος, 
είναι ότι, η μικροσκοπική κουκκίδα που λέγεται ανθρώπινο μυαλό 
χωράει όλα τα προηγούμενα. Κι αυτό είναι ανεξάρτητο από εξουσίες 
και πολέμους.

Σε μια τέτοια κοινωνία το αδιανόητο θα είναι ο πόλεμος!
Ο πόλεμος με την εξουσία δεν αντιμετωπίζεται με πόλεμο. 

Περισσότερο στην εποχή μας, που τα οπλοστάσια αυτών που τα 
κατέχουν, εξασφαλίζουν σίγουρη καταστροφή. Πολύ περισσότερο που 
η προσφυγή στον πόλεμο για να αντιμετωπίσεις την απειλή πολέμου σε 
φέρνει στην ίδια πνευματική κι ηθική υπόσταση με τον αντίπαλο.

 Το πρώτο είδος πολέμου, σε μια κοινωνία εξουσίας καταλήγει να 
τονώσει την ίδια την εξουσία, αφού καταδεικνύει την αναγκαιότητα των
μέσων που απεργάζεται. Σε μια κοινωνία λόγου, η παρέμβαση των 
λογικότερων θα αποσοβήσει τον κίνδυνο.

Το δεύτερο είδος πολέμου, σε μια κοινωνία λόγου, απομονώνεται και
στηλιτεύεται. Σε μια κοινωνία εξουσίας είναι ο κανόνας. 
Αντιμετωπίζεται με την ενημέρωση των ανθρώπων σε ότι αφορά τις 
παγίδες που κρύβει, ώστε και ατομικά και ομαδικά να καταστήσουν 
ανενεργή κάθε τέτοια δυνατότητα. Ας προσέξουμε τους πολέμους που 
διενεργεί η εξουσία και με τι ένδυμα τους περιβάλλει για να ξεγελάσει:

Η εξουσία προσπαθεί να μας πείσει ότι η ιστορία της βίας, των 
μεγάλων εκστρατειών και πολεμικών συρράξεων είναι η πραγματική 
ιστορία. Η βάση της Δημιουργίας. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο ψέμα. 

349



Αφού κάθε νίκη (π.χ. των Ελλήνων) επί των αντιπάλων (π.χ. των 
Τούρκων) είναι συγχρόνως ήττα των αντιπάλων. Και φυσικά ότι 
κερδίζεται από τους μεν χάνεται από τους δε, και πολύ περισσότερο, 
χάνονται και από τους δύο πολύτιμα χέρια και μυαλά. Άρα ότι είναι συν
για τον νικητή είναι ακριβώς πλην για τον ηττημένο, και φυσικά σε ένα 
σύστημα αναφοράς που περιλαμβάνει και τους δύο, αν προστεθεί το 
συνολικό πλην των πάσης φύσεως απωλειών του πολέμου, δεν μπορεί 
να είναι ο πόλεμος που προάγει την ανθρώπινη εξέλιξη. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τους οικονομικούς πολέμους, στην μάχη του 
μεροκάματου, στις διενέξεις των αδελφών που ερίζουν για την πατρική 
κληρονομιά, στο χρηματιστήριο, στις υποχρεωτικές προσφυγές 
δανεισμού από την «Παγκόσμια τράπεζα». 

Αυτό που προάγει την Δημιουργία, είναι η μετατροπή του ανθρώπου 
σε όλο και πιο πνευματικό ον, με όσο το δυνατόν πιο αγαστή 
συνεργασία συναισθήματος λογικής και συνείδησης, σε επίπεδο ατόμου
όσο και σε επίπεδο ομάδας. Αυτό προάγει τέχνη και επιστήμη, είναι ο 
τροχός που κινεί το άρμα της Δημιουργίας. Αυτό το απλό και συνάμα 
τόσο πολύπλοκο, όμως, η εξουσία ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙ ΠΟΤΕ! 
Το θέμα είναι, ότι όταν αποδεχθείς τον πόλεμο (βλέπε ανταγωνισμό) 
σαν αναγκαιότητα, παίζεις στο γήπεδο της εξουσίας. Είναι το 
αντικείμενο που αυτή γνωρίζει πολύ καλά, κι εσύ λίγο ως καθόλου.  

Οι στρατιωτικοί με πρόσχημα την προάσπιση των εθνικών 
συμφερόντων, και με δόλωμα τον σίγουρο μισθό, δένονται στο άρμα 
της εξουσίας και στην συνέχεια γίνονται υπηρέτες της. Με την 
εισαγωγή στο πολεμικό οπλοστάσιο όπλων όλο και πιο εξελιγμένων 
άρα και πολύπλοκων άρα και ακριβότερων, η εξάρτησή τους από το 
μεγάλο κεφάλαιο είναι αναπόφευκτη. Ο πρώτος λοιπόν στην κορυφή 
της πυραμίδας που θα δώσει την διαταγή είναι το χρήμα και όχι η 
σημαία.

Προφανώς οι πολυδιαφημιζόμενες τα τελευταία χρόνια ΜΚΟ, είναι 
στρατοί του ίδιου είδους που περιγράφτηκε ανωτέρω, πλην άλλης 
αμφίεσης.
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Η μετανάστευση.
Η μετακίνηση πληθυσμών είναι από τα προσφιλή μέσα που 

χρησιμοποιεί η εξουσία για ν’ ανακατεύει την κοινωνική τράπουλα, 
ώστε να χρησιμοποιεί την κοινωνική λήθη για να σβηστούν οι 
προφανείς ανομίες της, και για να ενσταλάξει νέο αίμα πρόθυμων 
ανόητων ή απελπισμένων, στις σκουριασμένες φλέβες της. Με την 
μετανάστευση αποκομίζει κέρδη όπως: 

    Φτηνούς βιομηχανικούς εργάτες, χωρίς δικαιώματα σε ασφάλιση ή
απεργία. Σκλάβους δηλαδή.

    Διάλυση των οικογενειών όσο και χώρων όπου μπορεί και να 
γεννήθηκε ο σπόρος για πνευματική ανάπτυξη, πέρα από τον έλεγχο 
της.

    Χιλιάδες παιδιά χωρίς προστάτη, οδηγούνται σε χώρους που 
ελέγχει η ίδια για να παραχθούν, από πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, 
μέχρι ότι βάλει ο νους σου. Μόνο από το Κοσσυφοπέδιο 150000 παιδιά 
τα «ψάχνει» ο ΟΗΕ χρόνια τώρα.  

    Κατάλυση της νομιμότητας με την δημιουργία της ομάδος των 
μεταναστών, που δεν απολαμβάνουν δικαιωμάτων. Δες πώς οι Αλβανοί 
στην Ελλάδα, ενώ τους παρακίνησε να έρθουν, η ίδια η εξουσία που 
δημιούργησε ανυπόφορες συνθήκες διαβίωσης στην Αλβανία, έγιναν 
πολίτες β΄ κατηγορίας στην Ελλάδα. Στην συνέχεια δουλεύοντας με 
φτηνά μεροκάματα και χωρίς ασφάλιση, πήραν τις δουλειές από τους 
Έλληνες. Ο χαμηλού πνευματικού επιπέδου Έλληνας λέει: «τον άτιμο 
τον Αλβανό που μου πήρε την δουλειά». Και τον βλέπει με μισό μάτι. Ο
Αλβανός το αισθάνεται. Τώρα είναι αντίπαλοι. Τώρα ζητάει από το 
κράτος να τους διώξει. Αλλά το κράτος και οι «εργολάβοι» είναι αυτοί 
που τους έφεραν. Καμώνεται ότι θα πάρει μέτρα, αλλά συγχρόνως 
βρίσκει την ευκαιρία να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς. Ανασφάλιστη 
εργασία, κατάργηση οκταώρου, απολύσεις χωρίς περιορισμούς, εργασία
στην Ελλάδα με νόμους Αλβανίας (άκουσον).

“Ωστόσο, όσο μεγάλες και αν ήταν αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμών, 
ωχριούν και αυτές μπροστά στις μεταγενέστερες. Έτσι στη δεκαετία του 1880 
μετανάστευαν κάθε χρόνο 700000 ως 800000 Ευρωπαίοι κατά μέσον όρο, ενώ 
μετά το 1900 αυξήθηκαν σε 1 ως 1,4 εκατομμύρια το χρόνο. Το αποτέλεσμα 
ήταν ότι ανάμεσα στο 1900 και το 1910 μετανάστευσαν στις ΗΠΑ πολύ 
περισσότεροι άνθρωποι απ' ότι σε όλη την περίοδο 1840-1880.” 

Από το: “Η Εποχή Του Κεφαλαίου” του E.J.Hobsbawm 
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   Η ιδιοκτησία.
Ένας θεσμός που προσπαθεί να κατοχυρώσει την φτώχεια!
Η ιδιοκτησία δεν καθορίζει τόσο τι έχει ο κατέχων, όσο τι δεν έχει ο 

μη κατέχων.
Ένας συρφετός από συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μεσίτες, 

δικαστές και κάθε είδους τρωκτικά του χώρου της ιδιοκτησίας, 
αφήνονται να κατασπαράζουν τον κόπο, τον χρόνο, τον ιδρώτα και την 
απόθεση της αγάπης των ανθρώπων, στον υλικό αλλά και στον 
πνευματικό χώρο.

Είναι οι βρικόλακες που έχουν σταλεί από τον δράκουλα – εξουσία, 
ώστε να ξεγελούν τα θύματα του και να τα προετοιμάζουν να τους 
ρουφήξει το αίμα τους, την προσπάθεια μιας ολόκληρης ζωής.    

Ο Προυντόν έλεγε ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή! Αλλά στην εποχή 
του δεν ετίθετο θέμα ιδιοκτησίας  του σώματος ενός εκάστου ατόμου, 
ούτε ιδιοκτησία Γης. Σήμερα όμως τίθενται και τα δύο.

Μπορεί το σώμα σου, αναγνώστη μου, να μην είναι ιδιοκτησία σου; 
Μπορεί η Γη μας, αναγνώστη μου, να είναι ιδιοκτησία κάποιων;
Μπορεί η ανθρώπινη γνώση να αποτελέσει ιδιοκτησία κάποιων 

λίγων, μέσα από τις πατέντες και τις εταιρείες πνευματικών 
δικαιωμάτων;

Μπορεί η έκδοση χρήματος να είναι ιδιοκτησία και αποκλειστικό 
δικαίωμα κάποιων λίγων;

Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν και δυστυχώς η 
ιστορία μας χιλιάδων χρόνων τώρα δεν έχει δώσει πειστικές 
απαντήσεις.

Ή μάλλον έδωσε δύο απαντήσεις.
Η μία: Ιδιοκτησία σου είναι ότι μπορείς να αρπάξεις με όποιο μέσον 

και να το κατέχεις επίσης με όποιο μέσον.
Η άλλη: Ιδιοκτησία σου μπορεί να είναι, ό,τι χωρίς την χρήση (Β-Υ-

Α) φύσει ή θέση κατέχεις, ό,τι σου είναι χρήσιμο στην διάρκεια της 
ζωής σου και το χρησιμοποιείς χωρίς να το στερείς από άλλους που το 
έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να το βρουν από άλλες πηγές. Η παροχή 
σημαντικών όπως αίμα, όργανα, πνεύμα... μόνο σαν δωρεά αγάπης και 
συνείδησης μπορεί να νοηθεί.

Αλλά τίθενται και άλλα πιο δύσκολα θέματα: Κληρονομείται η 
ιδιοκτησία; σε ποια έκταση; μπορούν τα μη φυσικά πρόσωπα (π.χ. τα 
νομικά) να έχουν ιδιοκτησία; είναι δίκαιο; μπορείς να δανείζεσαι χωρίς 
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έλεγχο και να αποθέτεις το χρέος σε εκατομμύρια ανθρώπους; μπορείς 
να δανείζεσαι εκατομμύρια και να τα χρεώνεις σε πολλούς και σε βάθος
χρόνου δεκαετιών;

Σε όλα τα παραπάνω θα δοθούν απαντήσεις μέσα από ένα σύστημα 
κοινωνικής οργάνωσης που θα επιλεγεί από τους πολίτες.

Αν επιλεγεί Δημοκρατία τις απαντήσεις θα δώσει ο Λόγος.
Αν επιλεγεί Ολιγαρχία τις απαντήσεις θα τις επιβάλει η Εξουσία.   
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Πλούτος – Φτώχεια.
Από μικρά παιδιά εξοικειωνόμαστε με τις λέξεις πλούσιος - φτωχός. 

Μαθαίνουμε ότι φτωχός είναι κάτι το ανεπιθύμητο (όπως η αρρώστια), 
ενώ το πλούσιος κάτι το επιθυμητό (μέχρι φανατισμού).

Αντιλαμβανόμαστε όμως στ’ αλήθεια τι αντιπροσωπεύουν οι δύο 
αυτές φαινομενικά αντίθετες έννοιες; 

Σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία και το χρήμα, ποιος 
είναι πλούσιος και ποιος φτωχός;
  Ο υγιής που είναι, θεωρητικά, ο πλούσιος στον τομέα της υγείας σε

σχέση με τον άρρωστο, βλέπει τον άρρωστο σαν μέσον περαιτέρω 
πλουτισμού; Τον εκμεταλλεύεται για να γίνει πιο υγιής ο ίδιος 
αδιαφορώντας αν ο άρρωστος θα γίνει πιο άρρωστος; Ή καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει και ο άρρωστος καλά, αλλά και να 
μην γίνει αιτία να αρρωστήσουν κι άλλοι (μεταδοτικές ασθένειες), ενώ 
προσπαθεί να μάθει από την αρρώστια του αρρώστου ώστε να την 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα αν και όταν αρρωστήσει ο ίδιος; Αν 
η αρωγή προς τον άρρωστο δεν ήταν ο κανόνας, θα υπήρχε ιατρική, 
βιολογία και επιστήμες υγείας; 
  Ο ταλαντούχος που είναι ο πλούσιος στον τομέα της τέχνης, 

προσπαθεί να καταχωνιάσει το ταλέντο του ώστε να μην του το 
κλέψουν ή το μοιράζει απλόχερα ώστε και οι πολλοί να τον θαυμάσουν 
και να κερδίσουν απ’ αυτό, κι ο ίδιος να μπορέσει να επιβιώσει 
ανταλλάσσοντας το ταλέντο του με τα ταλέντα των άλλων; Αν ο 
κανόνας δεν ήταν αυτός, καμία από τις τέχνες δεν θα είχε φθάσει σε 
τόσο εκλεπτυσμένες πτυχές, ούτε θα είχε να επιδείξει τόσο πλούσιες 
συλλογές όπως αρχιτεκτονήματα, πίνακες ζωγραφικής, μουσικές όλων 
των ειδών, λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο και πολλά άλλα. 

Ίσα - ίσα που ο ζωγράφος ή ο γλύπτης που πεθαίνει μέσα στην 
φτώχεια και το έργο του αναγνωρίζεται μετά θάνατον, είναι το πιο 
συνηθισμένο.
  Οι ταλαντούχοι του τομέα της λογικής, οι εκκολαπτόμενοι 

ερευνητές του επιστητού, είναι οι πιο παρεξηγημένοι. Το χάρισμα τους, 
μοιράστηκε ανά τους αιώνες απλόχερα, τις περισσότερες φορές χωρίς 
καμία αναγνώριση. Όλοι οι μεγάλοι της λογικής που έβαλαν τα πρώτα 
λιθάρια στο οικοδόμημα της επιστήμης, είχαν παράλληλη απασχόληση 
που τους επέτρεπε να επιβιώνουν. Οι γίγαντες της ανθρώπινης 
διανόησης όχι μόνο δεν πλούτισαν ποτέ, αλλά αντιθέτως υπέστησαν 

354



πλείστες όσες διώξεις από την εξουσία γιατί η γνώση που σκόρπιζαν 
άνοιγε τα μάτια της διανόησης των πολλών. Παρ’ όλα αυτά εκείνοι 
συνέχιζαν, σαν τον Προμηθέα της μυθολογίας, έχοντας πλήρη 
συνείδηση του μεγάλου και ωραίου που τους ανατέθηκε από την φύση, 
από τον Θεό, να το φέρουν σε επαφή με τους πολλούς. 
  Κι ερχόμαστε σ’ αυτούς που το ταλέντο τους είναι να αρπάζουν 

από τους άλλους. Την σημερινή εξουσία του χρήματος! Ελάχιστοι εδώ 
οι “Ρομπέν των δασών”. Η νομιμοποίηση του «νόμου του μέγιστου 
κέρδους» απονομιμοποίησε ακόμη και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι 
περισσότεροι από τους λεγόμενους γιάπηδες, εντάχθηκαν στους 
κόλπους της εξουσίας, και ασκούν το ταλέντο τους χωρίς συνείδηση, 
αρκούμενοι στην νομιμοποίηση των τεχνασμάτων της εξουσίας, 
αρνούμενοι να δουν τον φόβο που σπέρνουν, τον πόνο που προκαλούν, 
τα μύρια όσα εμπόδια βάζουν στην συνολική εξέλιξη.  

 
Όταν επικράτησαν οι συμπεριφορές (Β-Υ-Α), χωρίζοντας τους 

ανθρώπους σε πλείστες όσες διαιρέσεις, εθνικές, φυλετικές, γλωσσικές, 
πολιτισμικές, θρησκευτικές, και αυτοκαθιερώθηκαν οι ποικίλες 
εξουσίες, ελάχιστες απ’ αυτές ακολούθησαν τον δρόμο του 
αλληλοσεβασμού και της αδελφοσύνης. Όσες κοινωνίες 
ανακαλύφθηκαν αργότερα, είτε στον Νέο Κόσμο, είτε στα διάσπαρτα 
νησιά του Ειρηνικού να έχουν καθιερώσει κοινωνική δομή χωρίς ή με 
ελάχιστη εξουσία, σύρθηκαν στον δρόμο της εξομοίωσης ή 
εξολοθρεύτηκαν. 

Η εξουσία που καθιερώθηκε από τον λεγόμενο Δυτικό Κόσμο, έχει 
τις παρακάτω αρχές:

♦   Πρέπει να είναι ορατή από όλους.  Γι’ αυτό μάζεψε γύρω της ένα 
τσούρμο από καραγκιόζηδες και σαλτιμπάγκους που τραβούν την 
προσοχή. Γι’ αυτό προσεταιρίστηκε ή αλλοτρίωσε τους κάθε είδους 
ταγούς των θρησκειών, αλλά και κάθε είδους θεωρητικών των 
πολυποίκιλων «-ισμών», ώστε να τραβούν την προσοχή των πολλών 
πάνω της. Γι’ αυτό τα ΜΜΕ είναι όλα φερέφωνα της και η ελάχιστη 
αμφισβήτηση που διατυπώνεται είναι κι αυτή ελεγχόμενη. Γι’ αυτό 
συγκεντρώνει γύρω της κάθε είδους χλιδή και πλούτο.

(αν κάποια στιγμή οι άνθρωποι, αποστρέψουν το βλέμμα από την 
εξουσία, είναι βέβαιο ότι θα σβήσει!!)

♦   Πρέπει να μην την αμφισβητεί κανείς.  Γι’ αυτό οι τεράστιοι 
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στρατιωτικοί σχηματισμοί που η προπαγάνδα της, τους παρουσιάζει 
μεγενθυμένους κατά πολλές φορές. Οι πολλοί, πρέπει στο αντίκρυσμα 
της, να σκύβουν το κεφάλι. Kι αφού ο φόβος είναι το πιο κοινό 
συναίσθημα, φροντίζει να εμπνέει τον φόβο σε κάθε κατεύθυνση.

♦   Την γλώσσα της πρέπει να την καταλαβαίνουν όλοι.  Η γλώσσα 
της εξουσίας είναι πλέον το χρήμα (ακριβέστερα, το νόμισμα που αυτή 
παράγει από το τίποτε). Δείξτε μου έναν που δεν γνωρίζει την γλώσσα του
χρήματος! 

♦   Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανιστεί άλλος πόλος πέρα 
απ’ αυτήν.  Γι’ αυτό όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι κάτω απ’ αυτήν. Όσο 
πιο κάτω τόσο καλύτερα γιατί θα είναι πιο ήσυχη από πιθανές 
ανατροπές. Γι’ αυτό οι αναγκαίες παραχωρήσεις που κάνει πρόσκαιρα σε 
άτομα που δεν τους αναγνωρίζει σαν εξουσία είναι απλά για να την 
εξυπηρετήσουν. Κανείς πιο ικανός απ’ αυτήν στο ψέμα, στη βία, στην 
αθέτηση λόγου. Γι’ αυτό οι δύο δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο, η 
κοινωνική οργάνωση και η γνώση, πρέπει να είναι υπό τον απόλυτο 
έλεγχό της. Έτσι τα παπαγαλάκια της εξουσίας επαναλαμβάνουν συνεχώς 
το τροπάρι της, σε εκκωφαντικούς ήχους ώστε να σκεπάζουν κάθε άλλη 
φωνή. 

Το δόλωμα της ιδιοκτησίας (ιδιωτικοποίηση) που έριξε, έπιασε πολλά 
ψάρια, με αποτέλεσμα η Γη να μοιράζεται σε όλο και μεγαλύτερες 
ιδιοκτησίες έως ότου κάποια στιγμή να αποτελέσει μία και μόνη 
ιδιοκτησία. Αυτή της εξουσίας. 

Το δόλωμα της νομιμότητας κατέστησε ανενεργή την συνείδηση των 
πολλών, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουν ότι σε μικρό χρόνο από 
τώρα, ακόμη και το να κόψεις ένα φρούτο από ένα δέντρο για να 
χορτάσεις την πείνα σου, ακόμη και το να σκύψεις να γλύψεις λίγο 
λασπωμένο βρόχινο νερό για να ξεδιψάσεις, θα είναι παράνομο, αφού 
και το φρούτο και το νερό θ’ ανήκουν στην εξουσία. Αφού χιλιάδες 
υπάλληλοι της εξουσίας για ένα μισθό ή για λίγη εύνοια απ’ αυτήν, θα 
είναι πρόθυμοι «να κάνουν το καθήκον τους», να σε καταδώσουν, να σε 
συλλάβουν, να σε φυλακίσουν, να σε σταυρώσουν, αφού τόλμησες να 
«παρανομήσεις!». Αν νομίζετε ότι οι Ιαβέρηδες υπάρχουν μόνο στην 
φαντασία του Βίκτωρος Ουγκώ, στους Αθλίους, μάλλον ήρθατε 
πρόσφατα στην Γη. Το χρήμα μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκε σαν μοχλός, 
ώστε να αποτελέσει μια βασική μορφή διαίρεσης των ανθρώπων σε 
φτωχούς και πλούσιους, ώστε οι πλούσιοι να γίνουν αυτόκλητοι 

356



υπάλληλοι της εξουσίας, μισητοί καταπιεστές των φτωχών ώστε να 
παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερα, με όσο το δυνατόν μικρότερη 
αμοιβή. Αυτές οι δύο ομάδες είναι αδύνατον να συναινέσουν ποτέ, αφού 
δεν έχουν συνείδηση, οι πλούσιοι λόγω έλλειψης αρετής, και οι φτωχοί 
λόγω έλλειψης στοιχειώδους πνευματικής καλλιέργειας, που είναι 
προϋπόθεση δημιουργίας ελεύθερης και τολμηρής σκέψης. Θυμηθείτε το: 
«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία», του Ανδρέα Κάλβου. Το ζητούμενο 
και των δύο (πλουσίων και φτωχών), το χρήμα, ελέγχεται από την 
εξουσία. Στο τέλος όταν η ανθρώπινη προσπάθεια θα έχει κάνει τη Γη 
πλήρως ελεγχόμενη, το χρήμα θα καταργηθεί, αφήνοντας με το στόμα 
ανοιχτό αυτούς που επένδυσαν σ’ αυτό. Η ανθρώπινη δυνατότητα να 
παράγει σκέψη, λόγο, πράξη θα είναι το μόνο ανταλλάξιμο είδος 
απευθείας με την εξουσία. Ότι έγινε με την ιδιοκτησία της γης και των 
μέσων παραγωγής, κατά τελείως ανάλογο τρόπο, αν και κάτω από 
αρκετά διαφορετικές ιστορικές περιόδους και συνθήκες, επιχειρήθηκε και
επιχειρείται ακόμη, στον τομέα της γνώσης. Η γνώση, το μεγάλο αυτό 
κεφάλαιο της ανθρώπινης δυνατότητας, η μόνη δύναμη που μπορεί να 
ανατρέψει τα σχέδια της εξουσίας που ντύθηκε το σύγχρονο όνομα 
Παγκοσμιοποίηση, προσπαθείται να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στο 
οπλοστάσιό της, ένα ακόμη εμπόρευμα, το πιο πολύτιμο, στις αποθήκες 
της, μια ακόμη δυνατότητα που μοιράζοντας την κατάλληλα, θα φτιάξει 
αντιπάλους, πλούσιους του τομέα της γνώσης και φτωχούς του ίδιου 
τομέα, που στην τελική φάση θα είναι αδύνατη κάθε επικοινωνία μεταξύ 
τους. Προς τι λοιπόν να υπάρχει χρήμα; Εδώ είναι σημαντική η 
παρέμβαση του: παιδεία ή εκπαίδευση;   

♦   Απεχθάνεται να βλέπει δίπλα της την φτώχεια. Παρόλο που η 
εξουσία είναι ο βασικός παράγων δημιουργίας φτώχειας στον πλανήτη, 
με τα παιχνίδια της με το χρήμα και την δημιουργία των ομάδων 
εκμετάλλευσης, αδιαφορεί για την δυστυχία που γίνεται αιτία να 
σπέρνεται. Πολύ περισσότερο αηδιάζει να βλέπει τις εξαθλιωμένες 
ομάδες του υλικού ή του πνευματικού τομέα ή το συνηθέστερο και των 
δύο. Προσπαθεί λοιπόν να αποκόβει με διάφορα μέσα την επαφή μαζί 
τους. Θυμηθείτε τα παλάτια της παλιάς εποχής και τους μαύρους 
σκλάβους των φυτειών. Θαυμάστε τις πόλεις τύπου Ντουμπάι του σήμερα
και τα γκέτο της Νέας Υόρκης ή τις φαβέλες της Βραζιλίας!  

♦   Όπως το ψέμα αν σκοτώσει την αλήθεια θα πεθάνει κι αυτό, έτσι 
και η εξουσία αν σκοτώσει τον Λόγο θα πεθάνει και η ίδια.   Είναι κάτι 
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προφανές, αφού χρειάζεται πλείστα όσα παράγει ο Λόγος όπως 
οργάνωση, τεχνική, επιστήμη, πίστη σε κοινούς στόχους, τέχνη και πολλά 
άλλα. Είναι λοιπόν καταδικασμένη να καλλιεργεί, με πολύ προσοχή είναι 
αλήθεια, αυτό που περισσότερο μισεί και φοβάται! 

Εδώ είναι και η προδοσία των –ισμών, είτε πρόκειται για τις κατ’ 
επίφασιν θρησκείες (χριστιανισμός, μωαμεθανισμός, βουδισμός, 
ινδουισμός και όλες όσες δεν διαχώρισαν σαφώς την θέση τους από την 
εξουσία), είτε πρόκειται για κοινωνικοιοικονομικά συστήματα 
(καπιταλισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, φασισμός και άλλα). 
Κατανοούμε φυσικά ότι αν είχαν καταδείξει φανερά το φριχτό της 
πρόσωπο, η εξουσία θα τους είχε συντρίψει, αλλά αυτοί κατανοούν, τι 
ευαγγελίζονται και τι κάνουν; Αν δεν είναι αυτοί οι νεροκουβαλητές της 
(ανθρωποκουβαλητές της μάλλον) τότε ποιοι είναι; Αν δεν είναι αυτοί οι 
Γραμματείς και οι Φαρισαίοι του σήμερα, τότε ποιοι είναι; Τι οφείλει σ’ 
αυτούς ο φτωχός εκτός από τη φτώχεια του;  Ο σκλάβος παρεκτός από 
τις αλυσίδες του; Ουαί υμίν!

Αν λοιπόν θεωρείτε ότι είστε πλούσιος ή φτωχός, σκεφτείτε με βάση 
τα παραπάνω γιατί είστε αυτό που είστε, και τι σημαίνει αυτό για σας, 
αλλά και τι σημαίνει γενικότερα πλούτος και φτώχεια.

Φταίει ο φτωχός για το ότι είναι φτωχός;
Αν αποποιείται την δυνατότητα της πνευματικής του ανάπτυξης και 

αρκείται σε υλική μόνον ικανοποίηση.
Αν διαλέγει πάντα την πιο εύκολη λύση, κατάσταση, έκφραση, ζωή.
Αν αρνείται συνειδητά την συμμετοχή, την δράση, την επαφή (εδώ 

προφανώς είναι άρρωστος).
Αν δεν αφομοιώνει και δεν γίνεται δέκτης και πομπός, κοινωνικής 

μνήμης.
Αν ο χρόνος του δαπανάται ανούσια σε χρονοτριβές που δεν του 

προσθέτουν ποτέ τίποτε υλικό αλλά κυρίως πνευματικό ή μεμψιμοιρεί 
στην λακκούβα του καναπέ του.

Τότε ναι! Φταίει!
Αν όμως:
Δεν υποτιμά την κοινωνική μνήμη, προσπαθεί να επιλέξει με βάση το

συναίσθημα και τη λογική, την μνήμη που θεωρεί σαν πιο αληθινή και 
να την κάνει ατομική συνείδηση!
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Δεν αρνείται την επαφή με τους άλλους, αλλά και την επιδιώκει και 
την προάγει!

Δεν υποτιμά την αξία της μάθησης και πιο πέρα της γνώσης!
Δεν αρνείται την συμμετοχή στην ομάδα όταν πιστεύει πέρα από 

φανατισμούς στους στόχους της!
Δεν περικλείνει την «ματιά» του σε στενά όρια χρόνου και χώρου, 

αλλά την διευρύνει συνεχώς!
Δεν αρκείται στο εύκολο και στο κοντινό αλλά έχει την περιέργεια 

του γιατί!
Τότε όχι! Δεν φταίει!
Τότε, είτε βρίσκεται σε συνθήκες φτώχειας επιβαλλόμενης από την 

εξουσία.
Είτε, είναι συνειδητά ενάντιος στον πλούτο του συρμού που θα τον 

καταστήσει φτωχό Άνθρωπο!
Τότε είναι βαθύπλουτος σε πνευματικά αγαθά!
Το μόνο που χρειάζεται για να γίνει ευτυχής, είναι να βρει τρόπους 

και μέσα να τα μοιράσει στους συνανθρώπους του. Σε όλους τους 
συνανθρώπους του! Γιατί η πνευματική κληρονομιά κάνει τον άλλο 
πλούσιο, κάνοντας αυτόν που την παραχώρησε πλουσιότερο! Σε 
αντίθεση με τον υλικό πλούτο!

Εδώ είναι απαραίτητο σήμερα να υπάρξει «ηρωική παρέμβαση» 
αυτών που κατέχουν την γνώση.

Σε μια καθολική παροχή παιδείας προς την μεγάλη ομάδα με στόχο 
το μοίρασμα της γνώσης μέσα και έξω από την εκπαίδευση, κυρίως 
έξω, θα γίνει εφικτή η ανατροπή των σχεδίων της εξουσίας, και το 
ελεγχόμενο ξεφούσκωμα της που αν δεν κατορθωθεί ίσως οδηγηθούμε 
σε παγκόσμιο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Γιατί η εξουσία αυτό που προσπαθεί είναι να περιχαρακώσει την 
γνώση σε χώρους που αυτή θα ελέγχει, αποστερώντας από τις πλατιές 
μάζες και την κοινωνική μνήμη και ικανότητα διάκρισης μεταξύ 
αλήθειας και απάτης και κάθε δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης και 
ανάτασης, αφήνοντας μόνη επιλογή την μετατροπή του ανθρώπου σε 
μηχανή.

Τότε το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων θα είναι τόσο βαθύ, που οι 
ρατσισμοί του παρελθόντος θα μοιάζουν αστείοι!

Οι άνθρωποι θα χωριστούν σε ανθρώπους και ανθρώπους - υποζύγια!
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Και η εξουσία θα χαίρεται γιατί δεν θα χρειάζεται να αποδείξει (με 
κόλπα και απάτες) το προφανές!...

Η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο είναι η πρώτη και η θεμελιακή 
αιτία φτώχειας.

Η υποκριτική συμπεριφορά στη συνέχεια κάνει πως δεν βλέπει την 
αιτία, σοφίζεται τεχνάσματα τύπου «εγώ δεν φταίω» και στρώνει τον 
δρόμο της εξουσίας, αφού κάνει καθεστώς το «εμείς και οι άλλοι».

Η βία τέλος έρχεται σαν ο φυσικός δρόμος που θα περιχαρακώσει τα 
«κεκτημένα μας» και θα αρπάξει την «δυνατότητα τους» έως θα τους 
αφανίσει, όταν δεν «καταλαβαίνουν» την «θέση τους» και γίνονται 
ενοχλητικοί!
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Τεχνητή Νοημοσύνη.
«Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η επιστήμη που επιδιώκει να 

κατασκευάσει μηχανές οι οποίες όχι μόνο θα επιδεικνύουν ανθρώπινη 
συμπεριφορά, αλλά θα μπορούν, επίσης, να προσαρμόζονται στο 
περιβάλλον τους με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των ανθρώπων».

Ο παραπάνω ορισμός απαντάται σε εγχειρίδια κατατοπιστικά του 
θέματος.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Τι είναι νοημοσύνη;
Όπως έχει αναπτυχθεί παραπάνω, νόηση είναι η ικανότητα – 

δυνατότητα του ανθρώπου να αναπτύσσει σε ικανή ποσότητα και 
ποιότητα, ανάλογα με την ιστορική στιγμή, τα συναίσθημα, λογική, 
συνείδηση.

Έχουμε πει επίσης ότι η νόηση, είναι αυτή που διασυνδέει το κάθε 
άτομο με το συμπαντικό πνεύμα όσο και με κάθε ένα συνάνθρωπο.

Από κοντά, αναπτύξαμε την ποικιλία των μέσων (με ναυαρχίδα την 
διαφθορά) που μετέρχεται η εξουσία ώστε η ποσοτική αλλά και 
ποιοτική αυτή ανάπτυξη της νόησης να μην επιτυγχάνεται στο 
μεγαλύτερο μέρος των ατόμων της ανθρωποομάδας, έχοντας καταφέρει 
έως τώρα με αρκετή επιτυχία, τον διαχωρισμό της ανθρωποομάδας σε 
σκλάβους και αφέντες.

Ας ξανασκεφτούμε σε ανάλογα επιστημονικά πεδία τι έγινε 
πρακτικά, σε σχέση με το επιδιωκόμενο και με βάση, ότι το Matrix στο 
οποίο ζούμε είναι αυτό της ολιγαρχίας.

Στον τομέα των τροφίμων. Η ανακάλυψη και η διερεύνηση του 
σχηματισμού του DNA, έφερε τις μεταλλάξεις, την καταστροφή της 
βιοποικιλότητας, τα μεταλλαγμένα στο πιάτο των πολλών.

Στον τομέα της ενέργειας. Ο εξηλεκτρισμός και η χρήση των 
υδρογονανθράκων, έφερε δυσβάσταχτους λογαριασμούς στα χέρια των 
πολλών, ενώ έκανε βαθύπλουτους τους ολιγάρχες.

Στον τομέα μετάδοσης της πληροφορίας. Τα ΜΜΕ αποβλάκωσαν τις 
μεγάλες μάζες.

Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ένας τρομερός μπαμπούλας 
πάνω από τα κεφάλια μας σπέρνει το φόβο στην ανθρωποομάδα 
τονίζοντας υποχθόνια: “Κάτσε καλά γιατί...!”.
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Στον τομέα της χημείας. Ναρκωτικά νέας γενιάς, ψυχοφάρμακα, 
πολυφαρμακία, αποβλάκωση κατ' εντολήν των μεγάλων εταιρειών του 
χώρου.

Ο κατάλογος μπορεί να γίνει τεράστιος!

Επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, τι ελπίζετε να επιτύχετε; Να 
φτιάξετε μηχανές με συναίσθημα; με λογική; με συνείδηση;

Συναίσθημα για ποιον; Για τον καταπιεζόμενο χιλιάδες χρόνια τώρα; 
Για τους ολιγάρχες; Για τις μηχανές μετά ή άνευ νοημοσύνης;

Λογική που να χρησιμοποιεί τους πόρους προς όφελος της 
ανθρωπότητας ή λογική που να χρησιμοποιεί τον άνθρωπο προς όφελος
της ολιγαρχίας;

Συνείδηση; Ποια μπορεί να είναι η συνείδηση μηχανών; Ποια η 
ηθική που θα τους διδάξετε; Θα είναι σύμφωνη με την δική σας ηθική; 
Αυτή που αγνοεί αιώνες τώρα τον καταπιεζόμενο;

Ας μην γελιόμαστε. Έως τώρα τα παπαγαλάκια της ολιγαρχίας, μας 
έλεγαν, “χρειαζόμαστε μόνο το ένα έβδομο της ανθρωποομάδας!” 
(δήλωση Μπρεζίνσκι). Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ήδη μας 
προετοιμάζουν για “την αναγκαστική λύση: το ξεφόρτωμα της Γης από 
τα δεκαεννιά εικοστά του πληθυσμού της”. Εσείς οι επιστήμονες 
οφείλετε να βρείτε τον πιο αποτελεσματικό και ανώδυνο Καιάδα!  

Αλλά και από την άποψη ότι η επιστήμη προχωρά ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές. Επιστήμονες, πιστεύετε ειλικρινά ότι η Ολιγαρχία θα 
αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη να δώσει στις μηχανές και στα 
προγράμματα των μηχανών, ό,τι με μένος αρνήθηκε αιώνες τώρα στον 
άνθρωπο; Την Νόηση; 

Παίρνοντας υπ' όψιν ότι το πνεύμα έμεινε πιστό στο είδος άνθρωπος 
αιώνες τώρα, αυτού δεν του πέφτει λόγος σε ποιο ον θα δίνει τη 
φώτιση; 

Εσείς σαν “γονείς” των μηχανών με “νόηση” τι μέλλον θα θέλατε για
τα “παιδιά” σας; 
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Οι έννοιες “επιστήμονας” και “μορφωμένος” δεν
ταυτίζονται.

Μόρφωση είναι η πνευματική και ψυχική καλλιέργεια.
Μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να στοχάζεται, να

ενεργοποιεί αρμονικά τα, συναίσθημα, λογική, συνείδηση, στην 
απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα, κάθε ιστορική στιγμή.

Αυτό γίνεται κατορθωτό, μόνον μέσω του Λόγου. Είναι, ο Λόγος!
Η μόρφωση είναι κάτι προσωπικό, που δεν έχει σχέση με την 

επιστημονική εκπαίδευση. Δεν έχει σχέση με εκπαιδευτικά 
χρονοδιαγράμματα. Ο άνθρωπος, για όσο διάστημα ζει, μορφώνεται.

Και βέβαια, δεν είναι και δεν μπορεί να μετατραπεί σε επάγγελμα!
Φορέας μόρφωσης δεν μπορεί να είναι μόνον το σχολείο. Είναι όλη η

ανθρωποομάδα.
Για να διαχέεται η μόρφωση απρόσκοπτα στην ανθρωποομάδα, 

πρέπει να μην υπάρχουν στεγανά και εμπόδια. Η ομάδα που 
απαρτίζεται από μορφωμένα άτομα, έχει μόνον λειτουργικές ιεραρχίες. 
Καμία αυθεντία επομένως δεν μπορεί να στηριχθεί και να επιβιώσει σε 
μια τέτοια ομάδα. 

Η ομάδα που απαρτίζεται από μορφωμένα άτομα δεν μπορεί παρά να
είναι βαθιά δημοκρατική.
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Είμαστε διανοούμενες πόρνες.
                          Του Eric Jon Phelps

O John Swinton, προσωπάρχης των New York Times με τη φήμη του 
«κοσμήτορα του επαγγέλματος», καλούμενος να κάνει μία πρόποση το 
1953 ενώπιον της Λέσχης του Τύπου της Νέας Υόρκης, προέβη στην 
εξής αποκαλυπτική εξομολόγηση:

Δεν υπήρξε στην παγκόσμια ιστορία, στην Αμερική, αυτό που λέμε 
ανεξάρτητος τύπος. Το ξέρετε και το ξέρω. Δεν υπήρχε ούτε ένας από 
σας που να τολμά να γράψει την ειλικρινή του γνώμη, και αν το κάνατε 
γνωρίζατε προκαταβολικά ότι ποτέ δεν θα εμφανιζόταν εκτυπωμένη. 
Πληρώνομαι έναν εβδομαδιαίο μισθό για να κρατώ την ειλικρινή μου 
γνώμη εκτός της εφημερίδας στην οποία γράφω. Άλλοι από εσάς 
πληρώνονται παρόμοιους μισθούς για παρόμοια πράγματα, και όποιος 
από σας θα ήταν τόσο ανόητος ώστε να γράψει την ειλικρινή του 
γνώμη, θα βρισκόταν στο δρόμο και θα έψαχνε για άλλη δουλειά. Εάν 
επέτρεπα την ειλικρινή μου γνώμη να εμφανιστεί σε μία έκδοση της 
εφημερίδας μου, πριν περάσουν 24 ώρες θα βρισκόμουν χωρίς δουλειά. 
Το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι να καταστρέφει την αλήθεια, 
να ψεύδεται εντελώς, να διαστρεβλώνει, να δυσφημεί να φέρεται 
δουλοπρεπώς στα πόδια του μαμμωνά και να πουλάει την πατρίδα του 
και το γένος του για τον επιούσιο. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω, και τι 
είδους βλακεία είναι αυτή να κάνουμε πρόποση για ένα ανεξάρτητο 
τύπο. Είμαστε τα εργαλεία και οι δουλοπάροικοι πλουσίων ανδρών 
πίσω από τη σκηνή. Είμαστε οι μαριονέτες που τους τραβούν τους 
σπάγκους και χορεύουμε. Τα ταλέντα μας, οι ικανότητές μας και οι ζωές
μας είναι όλα περιουσιακά στοιχεία άλλων. Είμαστε διανοούμενες 
πόρνες.

Από το βιβλίο “Vatican assasins” του Eric Jon Phelps. Mετάφραση:Ν.Π.
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Τι είναι αξία; 
Η φύση, ο Θεός αν θέλετε, έχει σκορπίσει τα αντικείμενα αξίας σε 

όλο το σύμπαν. Ακόμη διάσπαρτες είναι οι φυσικές δυνάμεις, και η 
σοφία που προκύπτει από την μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει. 
Δεν υπάρχει κομμάτι της Γης ή της Θάλασσας ή του υπεδάφους, χωρίς 
αξία. Ακόμη δεν υπάρχει πληθυσμιακή ομάδα που να μην έχει στους 
κόλπους της “διαμάντια” σκέψης και στοχασμού. 

Αυτό που ο άνθρωπος εννοεί με την αξία παραπέμπει συνήθως στη 
συγκεντρωμένη αξία. Εδώ είναι και η σοφία του κόσμου! Μας φωνάζει:
«Για να συνυπάρξετε, πρέπει να μάθετε ν’ αγαπάτε ο ένας τον άλλον, 
κάθε ένας όλους τους άλλους, και όλοι τον καθένα!». Να μάθετε ότι 
όλοι έχετε ανάγκη από όλα. Το πώς θα τα αποκτήσετε και θα τα 
απολαύσετε είναι το ζητούμενο. Θα προσπαθείτε να τα αποσπάτε με τη 
βία από τους άλλους; Θα τους εξαπατήσετε ώστε να σας τα 
παραχωρήσουν; Θα κάνετε ότι αδιαφορείτε για ό,τι κατέχουν οι άλλοι 
υποτιμώντας την αξία του ώστε να το ανταλλάξετε αργότερα με 
συμφερότερους όρους; Θα εισαγάγετε ένα σύστημα συναλλαγής, από 
το οποίο ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι πάντα αυτός που το ελέγχει; 
Θα προσφέρετε και θα απολαμβάνετε με βάση την αναγνώριση του 
συνανθρώπου σας σαν ίσο με τον εαυτό σας;

►   Αξία έξω από συναλλαγή
Σ’ ένα κόσμο που δεν γνωρίζει την συναλλαγή, η αξία καθορίζεται 

από:
■  Την χρηστικότητα:
Αξία έχει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτομο ή η ομάδα για να 

καλύπτουν ανάγκες. Φυσικά η κάλυψη των αναγκών ακολουθεί την 
φυσική σειρά. 

■  Την αισθητική:
Πολλές φορές τα άτομα υπακούουν σε μια εσωτερική παρόρμηση και

αξιολογούν ότι κάποιες αισθητικές αξίες υπερτερούν των χρηστικών. 
Ένα ισχυρό συναίσθημα παρακινεί τον επιστήμονα, τον καλλιτέχνη, τον
ερωτευμένο νέο, να παραμελεί τον εαυτό του χάριν επίτευξης 
αντίστοιχου στόχου.

■  Την λογική:
Γενικώς η λογική επιβάλει να καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες και να 

παραμελούνται έστω πρόσκαιρα αυτές που δεν μπορούν να 
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ικανοποιηθούν άμεσα. Δεν κάνεις χαρτογράφηση του ουρανού όταν 
έχεις να φας μια εβδομάδα. Η σωστή δόση ανάμεσα στο συναίσθημα 
και την λογική δηλαδή η συνείδηση, είναι αυτή που θα υπαγορεύει πότε
πρέπει να θυσιαστεί το άμεσο χάριν της ιδέας και πότε αντίστροφα.

■  Την αφθονία:
Η αφθονία αγαθών καθώς και η ευκολία απόκτηση τους, είναι 

παράγων που επηρεάζει την ίδια την αξία. Όταν μια ομάδα διαθέτει 
πολλά τρόφιμα και η κατανάλωση τους δεν είναι δυνατή αλλά ούτε και 
η διατήρηση τους, τότε χαρίζει στους γείτονες αυτά που του 
περισσεύουν ή τα πετάει σε χωματερές για “να μην πέσουν οι τιμές”. 
Όταν υπάρχει έλλειψη ή πείνα, μπορεί οι ομάδες να οδηγηθούν ακόμη 
και σε πράξεις που δεν τιμούν τον άνθρωπο.

■  Την ανθρώπινη ευδαιμονία:
Όταν διαπιστώθηκε η αξία της ομαδικής προσπάθειας, η ομάδα 

άρχισε να φροντίζει την επάρκεια κάλυψης των αναγκών όλων των 
μελών της, ανεξάρτητα αν υπήρχε άμεση ανάγκη, προβλέποντας κατά 
το δυνατόν μελλοντική χρήση. Έτσι καθιερώθηκαν τομείς κάλυψης 
αναγκών όπως υγεία, παιδεία, εργασία και πολλοί άλλοι. Η ανάγκη 
οργάνωσης της ομάδας και αυτή της παραγωγής γνώσης, επέβαλλαν 
την ανάγκη κάλυψης πολλών τομέων που θα εξυπηρετούσαν τους 
στόχους αυτούς. Η ομαδική εργασία έγινε πραγματικότητα. Ο στόχος 
όμως ήταν να εξυπηρετηθεί όλη η ομάδα. Όχι ένα μικρό μέρος της. 
Ελάχιστες έως ανύπαρκτες είναι οι οικογένειες που αφήνουν νηστικά 
κάποια μέλη τους για να χορτάσουν κάποια άλλα. 

Εδώ να πούμε με κάθε έμφαση, ότι ο “Αυτοδημιούργητος”, είναι ένα 
από τα πολλά σύντομα ανέκδοτα που κυκλοφορούν, ή δεν υπάρχει. 
Στον εικοστό πρώτο αιώνα ή γίνεσαι συνεχιστής του Λόγου που 
κληρονόμησες από χιλιάδες εργάτες του Λόγου που έζησαν πριν από 
σένα όσο και σύγχρονους, ή βρήκες το μονοπάτι της Εξουσίας και 
βαδίζοντας σ' αυτό της δίνεις αυτό που θέλει και σου δίνει αυτό που την
εξυπηρετεί.

■  Τα απαραίτητα συστατικά που προσδίδουν αξία σε υλικές και μη 
υλικές υποστάσεις, είναι ο κόπος, ο χρόνος και η αγάπη.

Βάλτε σ’ ένα χωράφι μια οποιαδήποτε καλλιέργεια. Αφήστε την στην
τύχη της. Νωρίς και πριν ακόμη ωριμάσουν και τα λίγα που φύτρωσαν 
μέσα στην αγριάδα κόψτε τα. Έχετε πραγματοποιήσει μια παραγωγή. 
Φτωχή χωρίς ιδιαίτερη αξία!
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Βάλτε στο ίδιο χωράφι την ίδια καλλιέργεια. Περιποιηθείτε το 
χωράφι. Ποτίστε. Ξεχορταριάστε. Λιπάνετε. Περιμένετε με υπομονή και
μαζεύετε τον καρπό όταν πρέπει. Αν ακόμη αγαπάτε αυτό που κάνετε, 
θα ψάξετε και θα βρείτε τρόπους που θα κάνουν το αποτέλεσμα 
εκατοντάδες φορές καλύτερο.

Γεννήστε ένα παιδί. Ταΐστε το με αποφάγια. Από δέκα ετών βγάλτε 
το στην αγορά με την απαίτηση να σας φέρνει μεροκάματο. Στα τριάντα
του καμαρώστε το.

Γεννήστε ένα άλλο παιδί. Αυτό το προσέχετε. Του παρέχετε ότι 
καλύτερο από υλικής και πνευματικής άποψης. Η μόρφωση είναι μέρος 
της γονικής σας μέριμνας. Στα τριάντα του θαυμάστε το αποτέλεσμα.

Προς Θεού μην αφήσετε αυτά τα δυο παιδιά μαζί. Δεν θα φταίνε 
αυτά για ότι συμβεί!

Στην εκτός συναλλαγής αξία ο ατομικός πλουτισμός δεν είναι 
επιδίωξη αφού ο πλούτος της ομάδας είναι στην διάθεση όλων. 

Το άτομο δεν έχει ανάγκη από επίδειξη οποιωνδήποτε 
χαρακτηριστικών ή ικανοτήτων αφού η κοινωνική αποδοχή είναι κάτι 
το δεδομένο, ποτέ ζητούμενο.

Καμιά ομαδοποίηση δεν υποτάσσει τα άτομα σε εργαλεία 
παραγωγής. Κανένα άτομο δεν θεωρεί εαυτόν ανώτερο από τον 
συνάνθρωπο.

Ο ατομικός χώρος είναι ο ίδιος για όλους, απαραβίαστος και δεν 
μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγής.

Η ατομική και η πνευματική υγεία του κάθε ατόμου είναι 
εξασφαλισμένη από την ομάδα.

Η προσφορά του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, είναι φυσικός 
κανόνας. 

►   Αξία και συναλλαγή
Στη συναλλαγή η αξία καθορίζεται από τον παράγοντα κέρδος. Ήδη 

υπεισέρχονται (Β-Υ-Α), αφού η επιδίωξη μεγιστοποίησης του κέρδους, 
αντιστοιχεί και σε ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Ήτοι αγοράζω φθηνά – πουλώ ακριβά. Όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες καθορισμού αξίας προσαρμόζονται στην λογική αυτή. Η 
γνώση τους γίνεται εργαλείο απάτης. Ο έμπορος εξαπατά τον 
καταναλωτή, ο μεγαλέμπορος τον έμπορο, ο βιομήχανος τον 
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μεγαλέμπορο, η τράπεζα τον βιομήχανο, το κράτος την τράπεζα, η 
διεθνής τράπεζα στηρίζοντας τις «αδερφές» της εξαπατά το κράτος, και 
τέλος για να «νομιμοποιηθούν» τα κέρδη από τις απάτες έρχεται ο 
πόλεμος ή η παγκοσμιοποίηση και λένε: «Παραγραφή! Ότι έγινε ανήκει
στο παρελθόν! Ξεκινάμε από την αρχή για ένα "νέο λαμπρό" μέλλον! 
Εσείς με τα κουρέλια σας κι εμείς με τις περιουσίες μας! Εσείς θα 
δουλεύετε χωρίς να σηκώνετε κεφάλι κι εμείς θα συνεχίζουμε να 
εκπονούμε σωτήρια προγράμματα! Το να είσαι σκλάβος είναι 
πλεονέκτημα! Δεν σκέφτεσαι! Κι αφού δεν σκέφτεσαι είσαι ζώο! Άσε 
λοιπόν την ανθρώπινη ιδιότητα σε μας τους πονηρούς και τους 
αδίστακτους! Εσύ δούλευε να παράγεις για μας!»

Η συναλλαγή δεν μπορεί να μείνει στα επίπεδα κάλυψης των 
αναγκών. Θα γεννήσει την επιθυμία πλουτισμού. Τότε θα μετατραπεί σε
τυχερό παιχνίδι. Φίλοι θα πάμε στο τραπέζι της συναλλαγής, εχθροί θα 
φύγουμε! Κάποιοι θα κερδίσουν, άλλοι θα χάσουν. 

Κι αν η συναλλαγή δεν γίνεται με συνείδηση, αλλά χρησιμοποιείται ο
εκβιασμός, η απάτη, και φυσικά η αδιαφορία για τον χαμένο, τότε είναι 
περιττό να ψάχνει κανείς να βρει τους νόμους της αξίας. Είναι ότι πιο 
γελοίο έχουν συγγράψει πλείστοι όσοι οικονομολόγοι! Η νόμοι της 
αξίας με βάση την συναλλαγή είναι οι νόμοι του πολέμου! Δηλαδή; Μα 
ο θάνατος σου, ίσον, η ζωή μου!

Ο Μαρξ διδάσκει ότι αξία έχει κάθε τι, στο οποίο έχει εναποτεθεί 
ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι σωστό; 

Αν υποθέσουμε ότι πέρα από το πλανητικό μας σύστημα υπάρχει 
ένας πλανήτης περίπου στο μέγεθος της γης όλος από χρυσάφι ποια η 
αξία του; Μην το σκέφτεστε! Ασήμαντη! Ο χρυσός έχει αξία σαν 
νόμισμα, επειδή είναι σπάνιος. Αν το έχει ο καθένας, θα έχει τόση αξία 
όση και το χαλικάκι στην παραλία.

Σε μια παραλία ξεβράστηκε από την φουρτούνα ένα κομμάτι ξύλο. 
Πολλοί περιπατητές το είδαν και το κλώτσησαν πιο κει. Ένας απ’ 
αυτούς το πήρε το περιεργάστηκε και μ’ ένα σουγιαδάκι το σμίλεψε κι 
έφτιαξε μ’ αυτό μια όμορφη γοργόνα. Κάποιος που είδε να την φτιάχνει 
πρόσφερε 100 € για να την αγοράσει. Το ξύλο απέκτησε αξία. 

Αφού η αξία είναι ανθρώπινη ιδέα, και παραπέμπει απευθείας στην 
ανταλλαγή, άρα έχει ευθεία σχέση με τον άνθρωπο. Πόσο πολύτιμο 
είναι το νερό για την ζωή μας; Ποια η αξία (εμπορική) του τεράστιου 
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υδάτινου αποθέματος της Γης; Πληρώνουμε όμως για το νερό που 
έρχεται σπίτι μας, που μέχρι πριν λίγο κάλυπτε όλες τις ανάγκες μας. 
Τώρα μας λένε δεν είναι πόσιμο. Κοιτάξτε να αγοράζετε το νερό που θα
πιείτε. Σκέψου, αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη εδώ και 40 χρόνια!

Διαχώρισε την καταναλωτική αξία από την αξία συναλλαγής. Ένα 
φρούτο σ’ ένα δέντρο στο δάσος έχει αξία αν το φας. Δεν έχει όμως 
εμπορική αξία. Για ένα έμπορο όμως 1000 καφάσια φρούτα έχουν 
εμπορική αξία. 

Μετέφερε το παράδειγμα σε πνευματικές αξίες. 
Η γνώση, του να κατασκευάζεις πλέκοντας, κάλτσες έχει αξία για 

σένα και τους οικείους σου. Η γνώση αυτή γίνεται βιομηχανία καλτσών,
με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και παράγει χιλιάδες κάλτσες σε 
καθημερινή βάση. Αυτός που είχε την ιδέα να κάνει την κατασκευή 
καλτσών βιομηχανία, παίρνει την μερίδα του λέοντος. Οι εργάτες του 
ψίχουλα. Στη συνέχεια προκύπτει ο ανταγωνισμός. Πολλές 
καλτσοβιομηχανίες διεκδικούν μέρος από τα κέρδη. Ένα εμπορικό 
σύστημα διανομής καλτσών, διεκδικεί και αυτό μερίδιο από τα κέρδη 
της βιομηχανίας καλτσών. Σε πολλές περιπτώσεις ο βιομήχανος 
παθαίνει ότι και ο αγρότης. Ο έμπορος καθορίζει την τιμή αγοράς. Τότε 
ο βιομήχανος προσπαθεί να συμπιέσει το κόστος. Η θέση του εργάτη 
καλτσών γίνεται ακόμη πιο δεινή. Πρέπει να δουλεύει περισσότερες 
ώρες, με λιγότερες απολαβές, παραμελώντας την οικογένεια του και 
φυσικά τον εαυτό του. Τώρα ο εργάτης είναι σκλάβος του 
μεροκάματου. Ο βιομήχανος σκλάβος του εμπόρου. Ο έμπορος 
σκλάβος της τράπεζας. Η τράπεζα σκλάβος του διεθνούς κεφαλαίου 
μέσα από το χρηματιστηριακό παιχνίδι. Το κράτος, ακόμη ψάχνει να 
βρει τίνος σκλάβος είναι και τίνος αφεντικό. Η γνώση κατασκευής 
καλτσών έχει εκλείψει από τα άτομα. Την έχει αντικαταστήσει η γνώση 
της κατανάλωσης. Η γνώση είναι κι αυτή εργαλείο. Η συμπεριφορά 
αυτών που την διαχειρίζονται μπορεί να αποδώσει είτε όφελος είτε 
ζημία. Και εδώ υπεισέρχεται το (Β-Υ-Α) ή Λόγος; 

Ποιος καθορίζει την σχετική αξία των πραγμάτων, των ικανοτήτων, 
των γνώσεων, των ιδεών; Η εξουσία μας λέει οι νόμοι του ελεύθερου 
εμπορίου. Ποιοι είναι; Μπορούμε να τους δούμε κάπου γραμμένους; Αν
κάνεις την ερώτηση αυτή θα χαμογελάσουν μαζί σου. Γιατί δεν 
υπάρχουν. Γιατί οι νόμοι του ελεύθερου εμπορίου είναι οι νόμοι του 
τζόγου, του χρήματος, του πολέμου. Αυτός που έχει τα πολλά χρήματα 
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και την εξουσία, δεν γίνεται να χάσει (εφ’ όσον το παιχνίδι παίζεται με 
χρήματα και όρους εξουσίας). Αποδεικνύεται Μαθηματικά! Γιατί η 
Τζιοκόντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι λένε ότι κάνει δύο δις δολάρια; 
Ποιος το καθορίζει; Έγινε δημοπρασία και χτυπήθηκε αυτό το ποσό; Αν
όχι (και αυτή είναι η αλήθεια) πώς το βγάζουν; Μήπως δεν είναι η 
Τζιοκόντα που έχει την ανάγκη της αξίας του χρήματος, αλλά το χρήμα 
έχει ανάγκη από την Τζιοκόντα; Μήπως δεν είναι η επιστήμη που έχει 
ανάγκη το χρήμα, αλλά το αντίστροφο; Αν το καλοσκεφτείς θα βρεις ότι
υπάρχουν χιλιάδες «τζιοκόντες» στους τομείς της τέχνης και άλλες 
τόσες στον τομέα της επιστήμης. Το χρήμα βιάζεται να 
αντιπροσωπεύσει σε αξία τα πάντα. Γιατί αν φανεί ότι υπάρχουν αξίες 
που ξεφεύγουν από την δυνατότητα του τότε θα χάσει την ιδιότητα του 
θεού που θελημένα ή άθελα του προσέφερε ο άνθρωπος.

Η υπαγωγή όλων των αξιών σε μία, δηλαδή την χρηματική, αφαιρεί 
από τους ανθρώπους την συνείδηση άλλων αξιών σπουδαιότερων: 
Ελευθερία, Δημοκρατία, Αλληλεγγύη, Μόρφωση, Φιλοπατρία και 
άλλων. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την ανθρωποκοινωνία. 

Υπάρχουν αξίες που η νομισματική αξία, μη μπορώντας να τις 
“δραχμοποιήσει” αγωνίζεται να τις εξαφανίσει από την ανθρώπινη 
συνείδηση. Πρόκειται για αξίες που μας παραδόθηκαν από την ιστορική
μας παράδοση (από τους προγόνους μας δηλαδή), για να μας θυμίζουν 
τα σημαντικά πράγματα της σύντομης ανθρώπινης ζωής. Έτσι η πρώτη 
επίθεση της εξουσίας γίνεται στην ιστορία. Διαστρέφεται έως 
διαγράφεται για να μην φθάσει ως εμάς. Πόσο σοφοί ήταν οι αρχαίοι 
που αποτύπωσαν σε πέτρα πλείστα όσα θεώρησαν σημαντικά! Έτσι 
έφθασαν ως εμάς! Πόσα περισσότερα θα υπήρχαν στην μεγάλη 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αλλά ο φθόνος της εξουσίας την έκαψε, 
εμποδίζοντας την διαχρονική επαφή μας με τις αξίες εκείνες.

Άλλη μια πηγή αξιών που η εξουσία δεν μπορεί εύκολα να διαγράψει 
είναι η γλώσσα (κι από τις πολλές, πιο πολύ η ελληνική γλώσσα), που 
από μόνη της είναι ζωντανό μνημείο κατάδειξης αξιών. Έτσι μπαίνει κι 
αυτή στο στόχαστρο της εξουσίας φθείρεται, διαφθείρεται, 
διαστρέφεται, φτωχοποιείται, έως “εμπλουτίζεται” με εμφυτεύματα που
σαν αρρώστια έχουν στόχο να εξασθενήσουν το σύνολο της. Ο Τζορτζ 
Όργουελ στο “1984”, έδειξε με πολλή γλαφυρότητα την ανάγκη της 
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εξουσίας να διαφθείρει την γλώσσα. Αλλά μπορείτε να το 
παρατηρήσετε και μόνοι σας βλέποντας και ακούγοντας μία ώρα 
τηλεόραση.  

Διαχρονική και παγκόσμια αξία είναι ο Άνθρωπος φορέας Νόησης. Ο
άνθρωπος που μέσω του Λόγου ανέπτυξε σε ικανό βαθμό συναίσθημα –
λογική – συνείδηση. Ο Λόγος είναι λειτουργικός μέσω της Παιδείας. Η 
Παιδεία είναι λειτουργική μέσω της οικογένειας και του σχολείου. Η 
οικογένεια και το σχολείο είναι λειτουργικά μέσω μιας μεγάλης ομάδας 
που αγαπά τον άνθρωπο και την ανθρώπινη επαφή, στέργει την 
ανθρώπινη ομάδα ώστε υγιής και με καλυμμένες πλείστες όσες ανάγκες
της να επιτελέσει το έργο Νοήμων Άνθρωπος. Η ομάδα που μπορεί και 
θέλει να επιτελέσει το έργο αυτό πολιτεύεται την Δημοκρατία.

Η Εξουσία, δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει να αναπτυχθούν σωστά, ο 
Λόγος, η Οικογένεια, το Σχολείο, η Δημοκρατία. Δεν την “συμφέρει”. 
Μέσα από τα παραμορφωτικά γυαλιά μιας άρρωστης συνείδησης 
βλέπει το συμφέρον της στην εκμετάλλευση των πολλών με κάθε 
μέσον. Με κύρια μέσα την φτωχοποίηση και την διαφθορά.  

Μόνος τρόπος αντίδρασης, η συνειδητή αποστασιοποίηση των 
πολλών από την ψεύτικη αξία ιδιωτικό νόμισμα και την επαναφορά της 
αληθινής αξίας Λόγος.   
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Από το βιβλίο του Τζακ Λόντον «Η σιδερένια φτέρνα»
(1907)

   “...Απόψε η αρκούδα ύψωσε τα πέλματα για να μας συντρίψει. Είπε ότι
υπάρχουν ενάμισι εκατομμύριο επαναστάτες στις ΗΠΑ. Είναι γεγονός. 
Είπε ότι έχουν σκοπό να μας αφαιρέσουν την κυβέρνηση μας, τα παλάτια 
μας, τη χρυσή άνεση μας. Κι αυτό είναι γεγονός. Μια αλλαγή, μια μεγάλη 
αλλαγή ετοιμάζεται, αλλά ευτυχώς, θα μπορεί και να μην είναι η αλλαγή 
που προβλέπει η αρκούδα. Η αρκούδα είπε ότι θα μας συντρίψει. Γιατί να
μην συντρίψουμε εμείς την αρκούδα;
   Δε θ' απαντήσουμε στην αρκούδα με λόγια. Θα την κυνηγήσουμε. Η 
απάντηση θα δοθεί από θέση ισχύος. Κατέχουμε την εξουσία. Κανείς δεν 
μπορεί να το αρνηθεί. Και με την δύναμη που μας δίνει η εξουσία θα 
παραμείνουμε στην εξουσία.
   Ιδού η απάντηση μας. Δε θα χάσουμε τα λόγια μαζί σας. Όταν θ' 
απλώσετε τα χέρια σας, που με υπερηφάνεια μας είπατε ότι είναι τόσο 
δυνατά, για ν' αρπάξετε τα παλάτια μας και τη χρυσωμένη μας άνεση, θα 
σας δείξουμε τι σημαίνει δύναμη. Θ' απαντήσουμε με κανόνια, με οβίδες 
και με ριπές πολυβόλων. Θα λιώσουμε εσάς και τους επαναστάτες κάτω 
από τη φτέρνα μας και θα περπατήσουμε πάνω στα πρόσωπα σας. Ο 
κόσμος είναι δικός μας. Είμαστε κυρίαρχοι αυτού του κόσμου και θα 
παραμείνει δικός μας. Όσο για τις λεγεώνες των εργαζομένων, 
βρίσκονται μέσα στη λάσπη από τότε που άρχισε η ιστορία και ερμηνεύω 
σωστά την ιστορία. Και θα παραμείνουν μέσα στη λάσπη όσο καιρό εγώ 
και οι δικοί μου κι αυτοί που θάρθουν μετά από μας, θάχουν την εξουσία.
Αυτή είναι η μεγάλη λέξη, αυτή είναι ο βασιλιάς των λέξεων. Ούτε ο 
Θεός, ούτε ο Μαμωνάς, μόνο η Εξουσία! Στριφογυρίστε αυτή τη λέξη 
μέσα στο στόμα σας μέχρι να σας τσούξει. Η Εξουσία!
    Ακόμα κι αν έχετε την πλειοψηφία, την συντριπτική πλειοψηφία την 
ημέρα των εκλογών, θα αρνηθούμε να παραδώσουμε την εξουσία που θα 
θέλατε να καταλάβετε με τις ψήφους. Τι θα κάνετε τότε;...”

Αυτό που εντοπίζει ο Τζακ Λόντον ένα αιώνα πριν, σήμερα είναι γι 
ακόμη μία φορά μπροστά μας. Η εξουσία θα υπερασπίσει με λύσσα τα 
προνόμια της. Χρησιμοποιώντας κάθε μέσον. Δεν μπορούν 
μεμονωμένες ομάδες να αντιπαλέψουν τα μέσα της. Γι αυτό απαιτείται 
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από όλους να προσπαθήσουν να αντιληφθούν, να γνωρίσουν, να 
οργανωθούν, να ορθώσουν το ανάστημα στην εξουσία και να της 
φωνάξουν με σθένος. “Φθάνει πια! Πήγαινε στο διάολο!”   
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Φόρος.

Ας υποθέσουμε ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Ο Λαός της κοινωνίας αυτής δεν είναι μάζα, αλλά πολίτες. Πολίτες που 
δεν αποφεύγουν να γνωρίζουν όλα όσα αφορούν τη διακυβέρνηση της 
κοινωνικής τους δομής, δεν φοβούνται να αναλαμβάνουν ευθύνες, δεν 
φοβούνται την αλήθεια. Η διοικητική ομάδα, διευκολύνει με κάθε μέσο 
την σωστή επικοινωνία των πολιτών, ώστε να οργανώνονται σε ομάδες 
προώθησης διαφόρων θέσεων και δράσεων.
Φυσικά μία τέτοια κοινωνία έχει και νόμισμα.
Το νόμισμα αυτό το εκδίδει η διοίκηση της κοινωνικής δομής, στο 
όνομα του Λαού, ο οποίος με ανεξάρτητο από τη διοίκηση σώμα 
ελέγχει την σωστή έκδοση, διανομή και κυκλοφορία του νομίσματος.
Φυσικά και εδώ το νόμισμα εκδίδεται από το μηδέν.
Φυσικά εκδίδεται για να διευκολύνει τις μεταξύ των πολιτών 
συναλλαγές. Να διευκολύνει την ροή του παραγόμενου πλούτου, 
κάνοντας όλους τους πολίτες υγιέστερους, σοφότερους, ευτυχέστερους. 
Επίσης ένα μέρος του εκδιδόμενου χρήματος το χρησιμοποιεί η 
διοίκηση για κοινωφελείς σκοπούς και μισθοδοσία των υπαλλήλων της 
διοίκησης. Για το μέρος αυτό αλλά και για το σύνολο, λογοδοτεί 
τακτικά στους πολίτες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση 
ατασθαλιών να επιβάλλουν κυρώσεις έως αποπομπή της διοίκησης και 
αντικατάσταση με άλλη. Φυσικά εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν, και 
ποινικές κυρώσεις.

Ο φόρος επί των πολιτών σε μία τέτοια κοινωνία τι νόημα θα είχε;
Γιατί να καθιερωθεί φόρος σε όλους τους πολίτες αφού η διοίκηση έχει 
το δικαίωμα να εκδώσει χρήμα για τους κοινωφελείς σκοπούς; Φόρο 
ίσως θα είχε λόγο να επιβάλλει σε πολίτες που με την επιδίωξη 
υπερβάλλοντος πλουτισμού, θέτουν σε κίνδυνο τα θεμέλια της 
δημοκρατίας. Αλλά και αυτό με πλήρη διαύγεια και ενημέρωση όλων, 
καθιστώντας τους “φορολογούμενους” πλούσιους πολίτες, κάτι σαν 
τους χορηγούς της αρχαίας Αθήνας.
Φυσικά σε μια τέτοια κοινωνία, αφού ο μοναδικός εκδότης χρήματος 
είναι η διοίκηση της δημοκρατίας, το χρήμα δίνεται από αυτήν στις 
τράπεζες χωρίς τόκο και με κατάλληλους ελέγχους από τις τράπεζες 
στις επιχειρήσεις και τους πολίτες πάλι χωρίς τόκο, αλλά με κάποια 
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συμφωνημένη συμμετοχή επί των κερδών, ατόμων ή επιχειρήσεων. 
Έτσι σε καμία περίπτωση οι τράπεζες δεν θα μπορούν να γίνουν 
τοκογλύφοι και να κερδίζουν από την καταστροφή των οφειλετών. Ίσα 
ίσα θα έχουν κάθε λόγο οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλύτερα, να 
έχουν κέρδη, για να έχουν και οι ίδιες μερίδιο επί των κερδών. 

Αν καταλάβαμε τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι ο φόρος 
υφίσταται για να κάνει τους πολλούς φτωχότερους, τους λίγους 
πλουσιότερους, το ιδιωτικό νόμισμα αφέντη και θεό. Είναι δηλαδή κι 
αυτός όπως πολλά άλλα, μηχανισμός της εξουσίας της ολιγαρχίας. 
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Τόκος.

Τι είναι τόκος;
Αντιγράφω:
“Τόκος είναι η αποζημίωση σε χρήματα που είναι υποχρεωμένος να 
δώσει ο οφειλέτης στο δανειστή για ορισμένη ποσότητα χρηματικού 
δανείου που πήρε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι οικονομολόγοι
συχνά αναφέρονται στον τόκο ως αμοιβή για τη χρησιμοποίηση 
χρηματικού κεφαλαίου, ή ως τιμή με την οποία χρεώνεται η χρήση 
κεφαλαίου. Ο λόγος του τόκου προς το κεφάλαιο λέγεται επιτόκιο.”
Τι είναι ανατοκισμός;
Αντιγράφω:
“Σύνθετη κεφαλαιοποίηση ή ανατοκισμός (compound interest) 
ονομάζεται το σύστημα στο οποίο ο τόκος κεφαλαιοποιείται στο τέλος 
κάθε χρονικής περιόδου στην οποία υποδιαιρείται το χρονικό διάστημα 
επένδυσης.”
Στο σχολείο μαθαίνουμε τον τύπο του ανατοκισμού: 
Τ=Κ(1+Ε/100)ν

όπου Τ η τελική αξία (κεφάλαιο + τόκος) μετά τον ανατοκισμό, Κ το 
αρχικό κεφάλαιο, Ε το συμφωνηθέν επιτόκιο, ν τα χρόνια του 
ανατοκισμού.

Παράδειγμα:
Έστω:
κεφάλαιο Κ=1000000€
δανείζεται για ν=10 χρόνια με επιτόκιο 3%
τότε κεφάλαιο και τόκος μετά τα 10 χρόνια θα ήταν Τ=1343916,38€
ενώ μετά 20 χρόνια θα ήταν Τ=1806111,23€

Ομοίως: 
κεφάλαιο Κ=1000000€
δανείζεται για ν=10 χρόνια με επιτόκιο 5%
τότε κεφάλαιο και τόκος μετά τα 10 χρόνια θα ήταν Τ=1628894,63€
ενώ μετά 20 χρόνια θα ήταν Τ=2653297,71€

Ομοίως:
κεφάλαιο Κ=1000000€
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δανείζεται για ν=10 χρόνια με επιτόκιο 10%
τότε κεφάλαιο και τόκος μετά τα 10 χρόνια θα ήταν Τ=2593742,46€
ενώ μετά 20 χρόνια θα ήταν Τ=6727499,95€

Ομοίως:
κεφάλαιο Κ=1000000€
δανείζεται για ν=10 χρόνια με επιτόκιο 15%
τότε κεφάλαιο και τόκος μετά τα 10 χρόνια θα ήταν Τ=4045557,74€
ενώ μετά 20 χρόνια θα ήταν Τ=16366537,39€

Ας μελετήσουμε το τρίτο παράδειγμα δηλαδή Κ=1000000€, ν=10 
χρόνια, με επιτόκιο 10% τότε
Τ=2593742,46€
Αν αφαιρέσουμε το κεφάλαιο 1000000€ έχουμε τόκο 1593742,46€.
Δηλαδή ετήσιο κέρδος για τον δανειστή: 159374,25€
ή μηνιαίο κέρδος για τον δανειστή: 13281,20€.
Τώρα σκεφτείτε:
Ποια δουλειά θα σας απέφερε μηνιαίο κέρδος, μισθό αν θέλετε, το 
παραπάνω ποσόν;
Ο δανειστής το απολαμβάνει και μάλιστα χωρίς εργασία!

Βεβαίως υπάρχει και η φορολογία. Το ότι όμως το 70% του ιδιωτικού 
χρέους προς το δημόσιο εν έτει 2018 είναι χρέος 100 περίπου ατόμων ή 
εταιρειών, αλλά η εφορία έχει βγει και κυνηγάει το υπόλοιπο 30% τι 
σας λέει; Αυτό από επίσημα στοιχεία!
Σκεφτείτε, οι τράπεζες εδώ και πολλά χρόνια δεν εφαρμόζουν τον 
ετήσιο ανατοκισμό αλλά τον εξαμηνιαίο. Δηλαδή μεγαλύτερο τόκο.
Σκεφτείτε, η σύναψη δανείων γίνεται με το λεγόμενο “φτιασίδι”, 
δηλαδή ένα ποσό που δίνει ο δανειζόμενος στον δανειστή, χάρισμα, 
γιατί “πέσανε” οι υπογραφές. Πόσο; Εξαρτάται! Το πρώτο δάνειο της 
επανάστασης του 1821, πάρθηκε με φτιασίδι το μισό δάνειο!
Σκεφτείτε, ο δανειστής, “επενδυτής” επί το προοδευτικότερον, δεν 
χρειάζεται να κάνει τίποτε για δέκα χρόνια εκτός από το να εισπράττει 
το μηνιαίο εισόδημα που αναφέραμε.
Ότι χρειάζεται, το κάνουν γι αυτόν οι τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες 
ουσιαστικά είναι “μαγαζάκια”!
Θα ρωτούσε κανείς: “Και πόσοι είναι που έχουν ένα εκατομμύριο;”. 
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Όταν τα διεθνή οικονομικά περιοδικά δημοσιεύουν λίστες με χιλιάδες 
δισ-εκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, ας σκεφτεί ο 
καθένας πόσοι μπορεί να είναι οι εκατομμυριούχοι. 

Κι αν δεν μπορείς να πάρεις δάνειο από τράπεζα και πάρεις από 
τοκογλύφο, φαντάσου πόσο πιο τοκογλυφικός μπορεί να γίνει ο 
δανεισμός.

Και τώρα θα πω μερικές αλήθειες που πονάνε:
Ο “επενδυτής”, σέβεται τον χρόνο του. Δεν τον πετά σε 12ωρες ή 
14ωρες εργασίες για να πλουτίζουν άλλοι. Αγοράζει τον χρόνο μας και 
τον κόπο μας με το κεφάλαιο του και το συμφέρον του είναι να 
υπάρχουν πάντα αυτοί που θα αγοράζουν το κεφάλαιο του. Εσύ πόσες 
ώρες δουλεύεις;
Ο “επενδυτής” δεν υποτιμά την αξία της γνώσης. Εσύ είχες σκεφτεί 
πριν διαβάσεις τα παραπάνω, πώς ζουν οι “επενδυτές”; Όχι; Γιατί; Αφού
το διδάχτηκες στο σχολείο!  
Ο “επενδυτής” δεν υποτιμά την αξία της Κοινωνικής Οργάνωσης. 
Οργανώνεται με την λεγόμενη Ελίτ και συνταυτίζεται με τα 
κελεύσματα της. Εσύ με ποιους οργανώθηκες; Πώς ανοργάνωτος θα 
αντιμετωπίσεις μια οργανωμένη ολιγαρχία που θέλει να σου αρπάξει τη 
ζωή, το μέλλον, τα παιδιά σου; 
Στοχάσου τα παραπάνω και δώσε να τα καταλάβουν και άλλοι.

Τώρα κάτι πιο δύσκολο στην κατανόηση, αλλά πιο σημαντικό.

Σε πολλά σημεία ανωτέρω τονίστηκε, ότι το χρήμα παράγεται από το 
τίποτε. Δηλαδή αυτοί που “τους δόθηκε το δικαίωμα να εκδίδουν 
χρήμα” σε κάποια νομισματική μορφή, ευρώ ή λίρα ή δολάριο, απλά 
πληκτρολογούν στον υπολογιστή της FED, ή της Ευρωπαϊκής 
κεντρικής τράπεζας ένα ποσό (π.χ. 4 τρισεκατομμύρια ευρώ) και 
αμέσως αυτά γίνονται πραγματικό χρήμα και μπαίνουν στην 
κυκλοφορία.
Τι σημαίνει μπαίνουν στην κυκλοφορία; Σημαίνει ότι συνάπτεται ένα 
δάνειο μεταξύ του εκδότη και των ιδιωτικών τραπεζών, έντοκο φυσικά, 
και το κατασκευασμένο από το τίποτε αυτό χρήμα ουσιαστικά πωλείται 
σε πολλές ιδιωτικές τράπεζες. Όποιος χρειάζεται τώρα χρήμα πρέπει να 
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το αγοράσει με τον ίδιο τρόπο από αυτές. Είτε πρόκειται για κράτος, 
είτε πρόκειται για επιχείρηση, είτε πρόκειται για ιδιώτη. Μόνο που τους
όρους της πώλησης του χρήματος πλέον καθορίζουν “οι νόμοι της 
ελεύθερης αγοράς”. Και ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι; Μεγιστοποίηση του 
κέρδους!
Έτσι τα 4 τρισεκατομμύρια πολλαπλασιασμένα με τους τόκους που 
προαναφέραμε, γίνονται άμεσα πρόσοδοι για αυτούς που τα 
“εξέδωσαν” ενώ γίνονται βασανιστικό χρέος για όλους τους άλλους.
Αυτό το χρέος όπως καταλαβαίνετε είναι μετακυλιόμενο, το χρέος των 
λαών.
Έτσι πολλαπλάσιο χρέος, από το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν, έχει 
συσσωρευτεί έως τώρα.
Ποιοι το χρωστούν; Όλοι εμείς! Σε ποιους το χρωστάμε; Στους 
ελάχιστους μεταξύ ημών που έχουν το δικαίωμα έκδοσης χρήματος. 
Γιατί δεν εκδίδει κάθε χώρα το δικό της χρήμα, στο όνομα του Λαού 
της, με ποινικά υπεύθυνη την κάθε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση;
Εδώ θα σου δοθούν πολλές απαντήσεις: (“Δεν γίνεται!”), (“Ποια χώρα 
το κάνει;”), (“Θα μας κάμουν πόλεμο!”) και πολλές άλλες αυτού του 
είδους, που δηλώνουν την ταυτότητα των απαντώντων ως παπαγαλάκια
ηθελημένα ή άθελα, των απόψεων της ολιγαρχίας.
Η αλήθεια είναι ότι όταν μια χώρα παραχωρεί το δικαίωμα έκδοσης του 
νομίσματος που συναλλάσσονται οι πολίτες της, ουσιαστικά υπάγει 
τους πολίτες της σε πολυετή σκλαβιά σε υπερεθνικά κέντρα. Και αυτό 
σε απλά λόγια λέγεται προδοσία!
Δυστυχώς στον καιρό μας πολιτική, νομικό σύστημα, οικονομικό 
σύστημα, έχουν γίνει λακέδες της ΝΤΠ. Η αντίδραση ανήκει σ' εμάς 
όλους. Αλλά θέλει Γνώση και Οργάνωση!

Με βάση τα παραπάνω, θα προσπαθήσω σύντομα και απλά να 
“μεταφράσω” λέξεις και φράσεις που κατά κόρον ακούγονται στα 
μισθωμένα Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας, χωρίς να γίνονται από τους 
πολλούς κατανοητά.

Ρευστότητα είναι η διαθέσιμη ποσότητα χρήματος και η ευκολία 
συναλλαγών. Αλλά για τον κεφαλαιούχο που έχει στη διάθεση του πολύ
χρήμα για διάθεση (ξέρει ότι η υπερέκδοση χρήματος γρήγορα θα το 
καταστήσει υποπολλαπλάσιο της παρούσης αξίας του), ρευστότητα 
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είναι η δυνατότητα να αξιοποιήσει το χρήμα του τοποθετώντας το σε 
εμπράγματες αξίες. Έτσι κεφάλαια τρισεκατομμυρίων στροβιλίζονται 
γύρω από τη Γη, ψάχνοντας να βρουν τοποθέτηση. Η τοποθέτηση 
μπορεί να είναι δανεισμός με εγγυήσεις και όρους όπως παραπάνω 
περιγράφτηκαν, μπορεί να είναι αγορές επιχειρήσεων, γης, υπηρεσιών 
και άλλα. Μόνο που εδώ ισχύει το αγοράζω φθηνά – πουλώ ακριβά. 
Έτσι ενώ προ του 2010 η ακίνητη περιουσία της Ελλάδας υπολογιζόταν
σε 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 2018 υπολογίζεται σε 450 
δισεκατομμύρια δολάρια και παραχωρείται στο υπερταμείο για 
εκποίηση στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Για τον Έλληνα που περνά στιγμές δύσκολες, ρευστότητα είναι η 
δυνατότητα να τραφεί και να συντηρήσει την οικογένεια του. Πουλά 
λοιπόν το σπίτι που αγόρασε αντί 200000€ στην τιμή των 50000€ (αυτή
είναι η εμπορική αξία τώρα) γιατί αλλιώς θα πεινάσουν και το σπίτι θα 
το “φάνε” οι τράπεζες και η εφορία. Χιλιάδες τα παραδείγματα γύρω 
μας, αλλά δυστυχώς κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε και κλεινόμαστε 
συνεχώς στο καβούκι μας.
Εδώ αξίζει να σκεφτούμε πώς μας ξεγελά η προπαγάνδα της ΝΤΠ.
Τρεις οι αρχές της παγκοσμιοποίησης.
Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.
Ελεύθερη διακίνηση προσώπων.
Ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων.
  Μα κεφάλαια έχουν οι απατεώνες που περιγράψαμε πιο πάνω. Την 
δική τους ελευθερία και ασυδοσία προσπαθούν να εξασφαλίσουν και να
διαιωνίσουν.
  Η διακίνηση προσώπων αφορά την μετακίνηση μεταναστών προς 
εξεύρεση εργασίας με όρους σκλαβοπάζαρου. Το χρήμα ορθώνεται 
σοβαρό εμπόδιο για όλους τους άλλους. Σκέψου πόσο κοστίζουν τα 
διόδια Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Σκέψου πόσο σου κοστίζει η συντήρηση 
του αυτοκινήτου σου. Σκέψου την τιμή του καυσίμου. Για ποια 
ελευθερία μετακίνησης μιλάμε;
  Η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων είναι που κατέστρεψε την 
παραγωγική δυνατότητα της Ελλάδας. Πατάτες Τουρκίας. Κρεμμύδια 
Αιγύπτου. Λεμόνια Αργεντινής. Είδη ρουχισμού Κίνας. Ο κατάλογος 
είναι ατελείωτος. Και βέβαια το ευρώ που εισάγεται από την Γερμανία. 
Πώς να υπάρξει πλέον Εθνική Ανεξαρτησία και Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση; 
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Περίσσευμα κεφαλαίων είναι το παραπανίσιο χρήμα που κατέχουν οι 
διεθνείς απατεώνες και θέλουν να το ανταλλάξουν με εμπράγματες 
αξίες. Για να το καταφέρουν αυτό χρησιμοποιούν πολλά τεχνάσματα με
κυρίαρχο την παραπληροφόρηση.
Δώσαμε λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα, αρχαιολογικούς χώρους, πηγές, 
νερά, την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την Ολυμπιακή και τόσα άλλα και τι πήραμε; 
Δάνεια!

Ποσοτική χαλάρωση και περίοδος χάριτος είναι, το πρώτο, έκδοση 
ηλεκτρονικού χρήματος που απευθύνεται στις τράπεζες (έτσι 
διασώθηκε η Ντόιτσε Μπανκ, αλλά σε βάρος των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου), ενώ το άλλο, αφορά την επιμήκυνση του δανείου 
σε μεγαλύτερο χρόνο, με κάποιο διάστημα που δεν πληρώνονται 
χρεολύσια, αλλά μεταφέρονται στο μέλλον.
Έτσι στο παράδειγμα μας του ενός εκατομμυρίου κεφαλαίου με δέκα 
τοις εκατό επιτόκιο αν γίνει επιμήκυνση από τα δέκα στα είκοσι χρόνια,
τότε έχουμε κεφάλαιο μαζί με τόκο 6727499,95€.
Ήτοι με περίοδο χάριτος δέκα χρόνια, τα παιδιά σας θα έχουν να 
πληρώνουν για τα υπόλοιπα δέκα, 672750€ τον χρόνο ή 56062,5€ τον 
μήνα, στον “επενδυτή”. Το ποιος κάνει χάρη σε ποιον, νομίζω το 
καταλαβαίνετε! 
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Αγορά.

“Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το 
ξαναζήσει.”
George Santayana, 1863-1952, Ισπανοαμερικανός φιλόσοφος.

Αγορά, την αρχαία εποχή, ήταν ο χώρος που συναθροίζονταν, 
ψυχαγωγούνταν, έρχονταν σε επικοινωνία με τους άλλους συμπολίτες, 
αγόραζαν προϊόντα. Αλλά ήταν επίσης και κυρίως ο χώρος αγορεύσεων,
δηλαδή ενημέρωσης και ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών. “Τις βούλεται 
αγορεύειν;” 

Αγορά αργότερα, όταν η ολιγαρχία επέβαλε την λογοκρισία της, ήταν ο 
τόπος συγκέντρωσης και ανταλλαγής υλικών αγαθών και κίνησης του 
“θεού” χρήμα. Ντελάληδες διαλαλούσαν αποκλειστικά την άποψη των 
κρατούντων. Αλλά ακόμη και στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, η 
αγορά ήταν ένας δημόσιος χώρος, όπου μπορούσε κανείς να πάει 
ανέξοδα, να συναντηθεί, να επικοινωνήσει, να κουτσομπολέψει, να 
γελάσει, να μιλήσει δυνατά, να δει και ν' ακούσει.
Ύστερα ήρθε το σούπερ μάρκετ! Αυτή είναι η σύγχρονη αγορά. 
Υποθέτω ότι όλοι έχετε πάει. Σκεφθήκατε ποτέ γιατί δεν μιλάμε δυνατά
στο σούπερ μάρκετ; Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του χώρου; Πού 
υπάρχουν σήμερα δημόσιοι χώροι όπου ανέξοδα μπορούν να 
συναθροιστούν πολίτες;
Ναι οι λαϊκές αγορές είναι ένας θεσμός που δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αφήσουμε να εκλείψει. Αλλά δεν είναι αρκετός. 

Αγορά, όμως, όταν ακούμε σήμερα να λέει η τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, είναι τα χρηματιστήρια. Είναι οι χώροι όπου λατρεύεται ο 
θεός χρήμα, τα κεφάλαια αλλάζουν ιδιοκτήτες, κοστολογούνται τα 
προϊόντα, η εργασία, οι ζωές.

Ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει, αφού ο κεφαλαιούχος θέλει σώνει και 
καλά να σου δώσει νόμισμα και να σου πάρει ότι έχεις και δεν έχεις. 
Και έχει στην προσπάθεια του αυτή αρωγούς, τον νόμο, τους 
πολιτικούς, τις μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν παραγωγή, διακίνηση 
και κατανάλωση. Θέλεις δεν θέλεις, οι ανάγκες σου θα καλυφθούν με 
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τους όρους που θα σου βάλει. 
Μέχρι να το συνειδητοποιήσεις και να το συνειδητοποιήσουν οι 

πολλοί, το να μιλάμε για την ελεύθερη αγορά που έχει στήσει η 
εξουσία, είναι σαν να λέμε “Είμαστε χαρούμενοι ηλίθιοι!”.
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Νόμος.
Τι είναι νόμος;
Η λέξη νόμος έχει συνήθως τέσσερις προελεύσεις:
Νόμος της επιστήμης.
Νόμος της θρησκείας.
Νόμος της δικαιοσύνης.
Άγραφος νόμος.
Στην επιστήμη νόμος είναι κάτι που έχει διερευνηθεί και έχει 

επαληθευτεί με πολλά πειράματα και συνεχίζει να ελέγχεται, από 
εκατοντάδες επιστήμονες που τον εφαρμόζουν καθημερινά, αλλά και 
από άλλους που ενδεχομένως αμφισβητούν το πεδίο εφαρμογής του. 

Παράδειγμα ο νόμος ότι η ενέργεια που περικλείεται σε ορισμένη 
μάζα ισούται με το ποσό της μάζας αυτής επί το τετράγωνο της 
ταχύτητας του φωτός. 

Οι επιστημονικοί νόμοι έχουν καθολική ισχύ, δεν εξαρτώνται από την
διάθεση ανθρωποομάδων, ούτε διακρίνουν φυλή, φύλο, οικονομική 
επιφάνεια.

Στη θρησκεία νόμος, είναι κατασκευάσματα ανθρώπινης συνείδησης,
που ενδύονται “θεϊκή προσταγή” και έχουν μερική ισχύ ακόμη και στο 
ανθρωποσύνολο που θρησκεύεται κατά τους νόμους αυτούς. 
Παράδειγμα, οι δέκα εντολές του Μωυσή.

Οι νόμοι της “δικαιοσύνης” είναι ένα σύνολο νόμων που έχουν 
ψηφιστεί από ειδικά σώματα (κοινοβούλια, συνταγματικές επιτροπές, 
δικαστικές επιτροπές και άλλα) και έχουν “εγκριθεί” από την όποια 
ανθρωποομάδα, ως απαραίτητοι για την κοινωνική λειτουργία. Έχουν 
ισχύ σε μέρος της ανθρωποομάδας που αναφέρονται, αν και τελευταία 
γίνεται προσπάθεια εκπόνησης “διεθνών νόμων”.

Τέλος οι “άγραφοι νόμοι” είναι νόμοι που πηγάζουν από κουλτούρα, 
συνήθειες ζωής, παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Εδώ 
εντάσσονται και οι άγραφοι νόμοι του υπόκοσμου, που αφορούν την 
εκδίκηση, την αποστροφή της αντίπαλης ομάδας, τους δεσμούς 
συμφέροντος.

Η παράβαση των νόμων της επιστήμης, ατομικά ή ομαδικά, προκαλεί
αυτόματη αντίδραση του περιβάλλοντος βιολογικού ή ανόργανου. Αν 
επί παραδείγματι κάποιος σκεφτεί “για μένα δεν ισχύει ο νόμος της 
βαρύτητας” και πέσει χωρίς αλεξίπτωτο από αεροπλάνο, τότε η 
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αντίδραση του εδάφους (σκληρότατη) θα του αποδείξει ότι για να 
αμφισβητήσεις τους φυσικούς νόμους πρέπει να το κάνεις με γνώση και
περίσκεψη.

Η παράβαση των νόμων της θρησκείας είναι ένα συνηθέστατο 
φαινόμενο, σε βαθμό που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι χρειάζονται άραγε
οι θρησκείες. Η απάντηση βέβαια για τον σκεπτόμενο είναι, “για να 
ομαδοποιούνται οι πολλοί, οι άσκεφτοι, προς όφελος των εξουσιών”. Σε
μερικές θρησκείες όμως επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις και κοινωνικούς 
αποκλεισμούς.

Η παράβαση των άγραφων νόμων, πάλι λειτουργεί περίπου όπως και 
στις θρησκείες. Δηλαδή κάνε την παράβαση αλλά πρόσεξε να μην 
μαθευτεί!..  

Αυτοί που παραβαίνουν κάθε νόμο, των τριών τελευταίων 
προελεύσεων, είναι, πρόσεξε το, οι ομάδες ελίτ. Αυτοί είναι, που με 
όποια μέσα, επιβάλουν τους νόμους αυτούς σε όλους τους άλλους!

Τους επιστημονικούς νόμους βέβαια δεν μπορούν να τους παραβούν 
ούτε αυτοί. Κάνουν όμως κάτι άλλο. Αποκρύπτοντας την καινοτομία 
από τους πολλούς, την χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος, προς ζημίαν 
των πολλών. Ακόμη νοθεύουν την επιστήμη (βλέπε νομική αλλά και 
οικονομική επιστήμες και όχι μόνον) με αντιεπιστημονικά τεχνάσματα, 
ώστε το ολιγαρχικό τους οικοδόμημα να έχει “επιστημονική 
επιβεβαίωση”. Παράδειγμα το σχεδόν παρόμοιο σε παγκόσμια κλίμακα 
“σύστημα παιδείας”, που με την παραδοχή ότι είναι δημοκρατικό, αφού 
το καθιερώνουν “δημοκρατικές” κοινωνίες υπό την επίβλεψη της 
UNESCO, κοσκινίζει την ανθρωποομάδα σε Γήινο επίπεδο, ψάχνοντας 
τα ταλέντα προς “ιδίαν χρήσιν” και αφήνοντας στους πολλούς 
κλάσματα ζωής πολύ κάτω της μονάδας.

Το: “Νόμος είναι το δίκαιο του ισχυρού” είναι δυστυχώς ο κανόνας, 
με “επιστημονική έγκριση και  επιβεβαίωση”!
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Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Αν έχω την δυνατότητα και το δικαίωμα, εγώ μια σκόνη στην άκρη 

του ελάχιστου, να χωρώ το σύμπαν μέσα στο μυαλό μου, δεν ξέρω 
ποιος θα μπορούσε να προστατεύσει το ανθρώπινο αυτό δικαίωμα μου, 
εκτός απ' αυτόν που μου το χάρισε. 

Μήπως και μόνο η σκέψη για ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίζει 
αυτόματα τον κόσμο σε αθώους, ενόχους, δικαστές, τιμωρούς, θύματα; 
Η πράξη αποδεικνύει ότι μάλλον οι προστάτες των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων μας, ή περιορισμένη αντίληψη διαθέτουν ή εξυπηρετούν 
τελείως αντίθετους σκοπούς.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Απλοποιημένη Έκδοση 
Αυτή η απλοποιημένη έκδοση των 30 άρθρων της Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δημιουργηθεί ειδικά για 
τους νέους.

1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και Ίσοι. Είµαστε όλοι 
γεννηµένοι ελεύθεροι. Όλοι έχουµε τις δικές µας σκέψεις και ιδέες. Θα 
πρέπει όλοι να μας αντιμετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο.

2. Μην Κάνεις Διακρίσεις. Αυτά τα δικαιώµατα ανήκουν σε όλους, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές µας.

3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή. Όλοι έχουµε δικαίωµα στη ζωή, και να 
ζήσουµε με ελευθερία και ασφάλεια.

4. Όχι Σκλαβιά. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας κάνει σκλάβους. 
∆εν µπορούµε εµείς να σκλαβώσουµε κανέναν. 

5. Όχι Βασανιστήρια. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας πληγώσει ή 
να µας βασανίσει. 

6. Έχεις Δικαιώµατα Όπου κι αν Πηγαίνεις. Είµαι ένας άνθρωπος 
όπως κι εσύ!

7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου. Ο νόµος είναι ίδιος για 
όλους. Πρέπει να φέρεται σε όλους μας δίκαια. 

8. Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο. 
Μπορούµε όλοι να ζητήσουµε τη βοήθεια του νόµου όταν 
αντιμετωπίζουμε άδικη μεταχείριση.

9. Όχι Άδικη Κράτηση. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας φυλακίσει 
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χωρίς καλό λόγο και να µας κρατάει εκεί ή να µας διώξει από τη χώρα 
µας.

10. Το Δικαίωµα για Δίκη. Αν δικαζόµαστε, αυτό πρέπει να γίνεται 
δηµοσίως. Οι άνθρωποι που µας δικάζουν, δεν πρέπει να αφήνουν 
κανένα να τους λέει τι να κάνουν. 

11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου. Κανείς 
δεν θα πρέπει να κατηγορείται για τίποτα µέχρι να αποδειχθεί η ενοχή 
του. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι κάναµε κάτι κακό, έχουµε το δικαίωµα 
να δείξουµε ότι δεν είναι αλήθεια. 

12. Δικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή.Κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει 
να βλάψει την υπόληψή µας. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µπει στο 
σπίτι µας, να ανοίξει τα γράµµατά µας ή να ενοχλεί εµάς ή την 
οικογένειά µας χωρίς κάποιο καλό λόγο.

13. Ελευθερία της Μετακίνησης. Όλοι έχουµε το δικαίωµα να πάµε 
όπου θέλουµε στη χώρα µας και να ταξιδέψουµε όπως θέλουµε.

14. Το Δικαίωµα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις. Αν 
φοβόµαστε µια κακή µεταχείριση στη χώρα µας έχουµε όλοι το 
δικαίωµα να µεταβούµε σε µια άλλη χώρα για να είµαστε ασφαλείς.

15. Δικαίωµα στην Εθνικότητα. Όλοι έχουµε το δικαίωµα να 
ανήκουµε σε µια χώρα.

16. Γάµος και Οικογένεια. Κάθε ενήλικας έχει το δικαίωµα να 
παντρευτεί και να κάνει οικογένεια αν το θέλει. Άνδρες και γυναίκες 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα όταν είναι παντρεµένοι, και όταν είναι 
χωρισµένοι.

17. Το Δικαίωµα στα Δικά σου Πράγµατα. Ο καθένας έχει το 
δικαίωµα να κατέχει πράγµατα ή να τα µοιράζεται. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να παίρνει τα πράγµατά µας χωρίς κάποιον καλό λόγο.

18. Ελευθερία της Σκέψης. Όλοι έχουµε το δικαίωµα να πιστεύουµε σε
αυτό που θέλουµε να πιστεύουµε, να έχουµε µια θρησκεία ή να την 
αλλάζουµε αν θέλουµε.

19. Ελευθερία της Έκφρασης. Όλοι έχουµε το δικαίωµα να παίρνουµε 
αποφάσεις, να σκεφτόµαστε ότι θέλουµε, να λέµε ό,τι πιστεύουµε και να 
µοιραζόµαστε τις ιδέες µας µε άλλους ανθρώπους.

20. Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες Συγκεντρώσεις. Όλοι έχουµε το 
δικαίωµα να συναντιόµαστε µε τους φίλους µας και να δουλεύουµε µαζί 
ειρηνικά για να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας. Κανείς δεν µπορεί 
να µας κάνει µέλη µιας οµάδας αν δεν το θέλουµε.
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21.Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία. Όλοι έχουµε το δικαίωµα να 
συµµετέχουµε στην κυβέρνηση της χώρας µας. Κάθε ενήλικας θα πρέπει 
να µπορεί να επιλέξει τους δικούς του ηγέτες.

22. Κοινωνική Ασφάλιση. Όλοι έχουµε το δικαίωµα για µια 
οικονοµικώς προσιτή στέγαση, φάρµακα, εκπαίδευση και παιδική 
φροντίδα, αρκετά χρήµατα για να ζούµε και ιατρική περίθαλψη αν 
είµαστε άρρωστοι ή ηλικιωµένοι.

23. Δικαιώματα Εργαζομένων. Κάθε ενήλικος έχει το δικαίωµα να 
κάνει µια δουλειά, να παίρνει ένα τίµιο εισόδηµα για τη δουλειά του και 
να γίνει µέλος ενός επαγγελματικού σωματείου.

24. Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να 
ξεκουραζόμαστε από την εργασία μας και να αναπαυόμαστε.

25. Φαγητό και Στέγη για Όλους. Όλοι έχουµε το δικαίωµα µιας 
καλής ζωής. Μητέρες και παιδιά, ηλικιωµένοι, άνεργοι ή ανάπηροι, όλοι 
έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν φροντίδα.

26. Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωµα. 
Το δηµοτικό σχολείο πρέπει να είναι δωρεάν. Πρέπει να μάθουμε για τα 
Ηνωµένα Έθνη και για το πώς να συνεργαζόμαστε µε τους άλλους. Οι 
γονείς µας µπορούν να επιλέξουν τι θα µάθουµε.

27. Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα πνευµατικά δικαιώµατα 
είναι ένας ειδικός νόµος που προστατεύει τις προσωπικές καλλιτεχνικές 
δηµιουργίες και συγγράµµατα. Οι άλλοι δεν µπορούν να κάνουν 
αντίγραφα χωρίς άδεια. Έχουµε όλοι το δικαίωµα του δικού µας τρόπου 
ζωής και του να επωφελούµαστε από την τέχνη, την επιστήµη και τη 
µάθηση.

28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσµος. Πρέπει να υπάρχει τάξη 
ώστε να επωφελούµαστε από τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες στη χώρα
µας και σε όλο τον κόσµο.

29. Υπευθυνότητα. Έχουµε ένα καθήκον απέναντι στους άλλους 
ανθρώπους και θα πρέπει να προστατεύουµε τα δικά τους δικαιώµατα 
και τις ελευθερίες τους. 

30. Κανείς δεν Μπορεί να σας Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώµατα.

Έτσι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί.
Στοχαστείτε ένα προς ένα τα δικαιώματα αυτά, παρατηρείστε αν 

εφαρμόζονται επί παραδείγματι στην Ελλάδα ή την Συρία ή την 
Αφρική, αναλογιστείτε για ποιους λόγους δεν εφαρμόζονται, σκεφτείτε 
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αν η τήρηση των παραπάνω κανόνων είναι μέσο κερδοφορίας επί 
μέρους ομάδων όπως δικηγόροι, εταιρείες “προστασίας...”, ΜΚΟ και 
άλλα. 

Μας συνιστούν να κοιτάζουμε προς τον ΟΗΕ τάχα σαν “εγγυητή”, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Μα ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός με 
ζωή περίπου μισόν αιώνα, χωρίς ισχύ και δύναμη. Μας συνιστούν την 
“προστασία από τον νόμο”. Μα και τα δυο, ΟΗΕ και Νόμο, τα έστησε 
και τα χρηματοδοτεί η ίδια “πηγή”. Νομίζετε ότι αν σταματήσει η 
χρηματοδότηση από την “πηγή” αυτή, θα συνεχίσουν να 
“λειτουργούν”; Γιατί δεν λέει τίποτε γι αυτήν; Θα είναι το νόμισμα ο 
τελικός εγγυητής των ανθρώπινων δικαιωμάτων;  

Τελικά, ή έχεις πολλά χρήματα άρα και ανθρώπινα δικαιώματα, ή 
χάνεις κάθε ανθρώπινο δικαίωμα προσπαθώντας να αποκτήσεις 
χρήματα που με τη σειρά τους θα σου δώσουν το δικαίωμα να “είσαι 
άνθρωπος”. Υπάρχει πιο τραγελαφική φιλοσοφική ή ότι άλλο θέλετε 
θέση; 
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  Οι Προστάτες.

Οι προστάτες διαφόρων ιδεωδών και χώρων, είναι ένα πολύ 
συνηθισμένο φαινόμενο της εποχής μας. Στη βάση ότι ενεργούν 
υποκριτικά με στόχους τελείως αντίθετους από τους διακηρυσσόμενους 
είναι απλά ακόμη μία πηγή ρύπων διαπιστωμένη. 

Η αλήθεια είναι βάση - πορεία - σκοπός. 
Κάποια μέρα οι εν λόγω προστάτες δεν θα είναι σε θέση ν' 

αντικρίσουν την ψυχή τους στον καθρέπτη των ψυχών, στο βλέμμα του 
συνανθρώπου. Αν όμως είναι κοντόθωροι αγνοί ομαδοποιημένοι και 
ξεγελασμένοι "υπερασπιστές" ή "προστάτες" καλόν είναι να γνωρίζουν 
ότι κάνουν περισσότερο κακό απ' ότι καλό διότι: 

1) Τις περισσότερες φορές οι οργανώσεις των προστατών 
χρησιμεύουν σαν εφαλτήρια ανέλιξης ανάξιων στα αξιώματα του 
συστήματος εξουσίας.

2) Αποκοιμίζουν τις συνειδήσεις, μη αφήνοντας χώρο ώστε να 
γεννηθεί ένα γνήσιο κίνημα αντίδρασης στις ρυπογόνες πηγές, ενάντια 
στις οποίες “παλεύουν”. 
    3) Συγκεντρώνουν τις γνώμες που έχουν αντίθετη κατεύθυνση από 
αυτήν που βολεύει τους ρυπαίνοντες ύλη ή πνεύμα, με στόχο την 
δεδομένη στιγμή να παραδοθούν στην πυρά ή την χλεύη. Στοχεύοντας 
πολλές φορές τις ίδιες τις γνώμες, επίσης πολλές, τα πρόσωπα που τις 
εκφράζουν.

Προστασία χρειάζονται τα παιδιά μέχρι να μεγαλώσουν.
Προστασία που αφορά την υλική τους ανάπτυξη (υγεία), όσο και την 

πνευματική τους ανάπτυξη (παιδεία). Αλλά η προστασία αυτή δεν 
μπορεί να γίνεται σε κλειστούς χώρους.

Φανταστείτε ένα παιδί που το μεγαλώνετε σε αποστειρωμένο 
περιβάλλον και μετά την ενηλικίωση, το αποθέτετε σε ένα κοινωνικό 
περίγυρο που δεν λείπουν τα μικρόβια. Αντιλαμβάνεστε σε τι θανάσιμο 
κίνδυνο έχετε εκθέσει την υγεία του;

Φανταστείτε ένα παιδί που το μεγαλώνετε διδάσκοντας του ότι η 
κοινωνία μας αποτελείται από άτομα – αγγέλους και στη ενηλικίωση 
του το αποθέτετε στον υπάρχοντα κοινωνικό περίγυρο. Νομίζετε 
εύκολη την προσαρμογή του;
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Τίποτε από τα παραπάνω δεν πρόκειται να συμβεί αν αυτό που με 
αυταπάρνηση προστατεύουμε όλοι και ο καθένας, είναι η Δημοκρατία.  

Αντίστροφα. Ποιος θεσμός προστάτεψε την Ελληνική Δημοκρατία, 
το 1944, το 1967, το 2010; Και ποιος θεσμός θα μπορούσε να την 
προστατέψει, χωρίς την μαζική αντίσταση των λαϊκών μαζών στην 
κατάλυση της; Ένα πράγμα χρειάζεται προστασία και περιφρούρηση: Η
Δημοκρατία. Όλα τα άλλα θα προστατεύονται μέσω αυτής. Αντίθετα, η 
προστασία χιλιάδων άλλων, χωρίς δημοκρατία, είναι η μάσκα της 
ολιγαρχίας που προσπαθεί να αποπροσανατολίσει έως ότου επιβληθεί 
με “σιδηρά πυγμή”. 

Ας επεκτείνουμε όμως και ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Σε ένα
ανθρωποσύνολο που δεν έχουν αναπτύξει (ακόμα) την δυνατότητα 
ομιλίας, θα μπορούσες να τους προτείνεις Δημοκρατία; Πολύ 
περισσότερο αν δεν έχουν αναπτύξει τον Λόγο σαν συμπεριφορά; Πόσα
στάδια ανάπτυξης του Λόγου θεωρείς ότι υπάρχουν; Δεν είναι λογικό 
ότι κάθε στάδιο μπορεί να σου παρέχει την ανάλογη ποσότητα και 
ποιότητα Δημοκρατίας;

Άρα αυτό που χρειάζεται προστασία είναι ο Λόγος. Σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο. Και ο προσανατολισμός των νέων προς την 
κατεύθυνση αυτή!
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Βιομηχανία παραγωγής συνενόχων.

 Πριν χρόνια έγινα μάρτυρας των εξής: Σε μια τάξη Α΄ Λυκείου 
περίπου 25 μαθητών, βρέθηκαν 21 μαθητές πολύ χαμηλής, έως 
ανύπαρκτης διάθεσης για  προσπάθεια να μάθουν κάτι. Οι υπόλοιποι 4 
προσπαθούσαν σχετικά κάπως περισσότερο, ενώ η μία από αυτούς η 
Μαρίνα, είχε την "ατυχία" να είναι άριστη μαθήτρια και αθλήτρια. Η 
μεγάλη ομάδα  των μαθητών που δεν είχαν διάθεση να διαβάσουν, 
έβλεπαν τους 4 σαν κάτι που χαλούσε την μη προσπάθειά τους, και 
εξέθετε στα μάτια όλων μια αλήθεια, που δεν ήθελαν να θυμούνται. 
Αφού περιθωριοποίησαν τους 4, άρχισαν ψυχολογική βία και κοροϊδία 
που δεν άφηνε περιθώρια, παρερμηνειών από την ομάδα των 4, αλλά 
και δυνατότητες σοβαρής παρέμβασης από τους διδάσκοντες, που 
ορισμένοι από εμάς αρκεστήκαμε στο να επιστήσουμε την προσοχή των
4 στο δυσάρεστο κλίμα. Τελικά οι 3 από τους 4 ενέδωσαν και 
ενσωματώθηκαν στην μεγάλη ομάδα. Μοναδικό "άσπρο" πρόβατο 
έμεινε η Μαρίνα, που με την άριστη απόδοση της, επέμενε να τους 
θυμίζει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος του να είσαι μαθητής. Η μεγάλη 
ομάδα είτε πεισματωμένη είτε μεθυσμένη από την νίκη της στους 3 
έκανε τελική έφοδο. Στο βόλεϊ  που επίσης συμμετείχε η Μαρίνα, της 
έδιναν άσχημες πάσες ή την αγνοούσαν δικαιολογούμενοι στον 
προπονητή, ότι αυτή δεν μπορούσε να συνεργαστεί μαζί τους. Ο 
προπονητής δεν ήταν αφελής βέβαια, αλλά στο βόλεϊ μετράει η ομάδα, 
έτσι την έβαλε στον πάγκο. Περίλυπη η Μαρίνα μετά από λίγο 
εξαναγκάστηκε ν' αλλάξει σχολείο. 

Φανταστείτε το παραπάνω περιστατικό σε Γήινη κλίμακα. Η ομάδα  
της βίας - υποκρισίας- αδιαφορίας, έχει ανάγκη από συνεργούς και από 
χειροκροτητές (έτσι ξέρει να παίρνει την αυτοεπιβεβαίωση), και βέβαια 
από τους υπόλοιπους, οι οποίοι όμως οφείλουν να κοιτούν ΜΟΝΟ την 
δουλειά τους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση είναι καταδικαστέα και 
τιμωρείται: (Χριστός, Σωκράτης, Γαλιλαίος, Τέσλα, ο κατάλογος είναι 
ατελείωτος).
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Τιμωρία.

Ένα, ίσως το μόνο, λογικό επιχείρημα αυτών που αποκρύπτουν την 
αλήθεια και ερωτοτροπούν ή ακόμη παντρεύονται το ψέμα, όσο και το 
μυστικό, είναι ότι φοβούνται την τιμωρία. Και είναι ηλίου φαεινότερο 
ότι η εξάλειψη του ψεύδους και του μυστικού, θα φέρει την εξουσία στο
επίπεδο του ουρακοτάγκου. 

Αλλά και όλο το υπάρχον νομικό σύστημα, πάνω στη τιμωρία 
στηρίζεται.

Τι είναι τιμωρία;
Από αφαίρεση ζωής, αφαίρεση ελευθερίας, βασανιστήρια, έως 

ποικίλα πρόστιμα. Έτσι όπως το χρήμα εξελίσσεται, μόνο τα πρόστιμα 
θα είναι αρκετά, αφού θα ισοδυναμούν και με αφαίρεση ελευθερίας και 
με αφαίρεση ζωής. Ανάλογα το ύψος του προστίμου! Αυτό όμως δεν θα 
το λογαριάζει ο “δικαστής” που θα λέει στη συνείδηση του: “Πρόστιμο 
έβαλα!”.  

Η τιμωρία δεν θα έπρεπε να είναι καθεστώς. Όταν χτίζεις μια 
φυλακή, την χτίζεις για να την χρησιμοποιήσεις. Όταν παράγεις όπλα 
πρέπει και να τα καταναλώσεις. Αντίθετα αν αρνηθείς τις επιλογές 
φυλακή - όπλα, τότε θ' αναγκαστείς να ψάξεις άλλους τρόπους 
θεραπείας της κοινωνικής βίας - υποκρισίας. 

Τέλος, η τιμωρία του λάθους αλλά όχι της αδιαφορίας, είναι ανήθικη.

Βέβαια και η τιμωρία είναι δημιούργημα της εξουσίας! 
Από τους γονείς που τιμωρούν τα παιδιά τους θεωρώντας ότι η 

τιμωρία είναι το πιο κατάλληλο παιδαγωγικό μέσον.
Τους δασκάλους που ξεχνούν ότι οφείλουν να είναι φορείς Λόγου και

μετατρέπονται σε τιμωρούς της παιδικής αθωότητας ή αφέλειας.
Την κοινωνία που με το “αξιολογικό” τιμωρητικό σύστημα που 

επέβαλε – ανέχθηκε, έχτισε το ιεραρχικό σύστημα που μας κυβερνά, με 
κορυφή τις τράπεζες και πάτο τον άνθρωπο!

Σε μια κοινωνία Λόγου η τιμωρία δεν έχει θέση. Σε μια κοινωνία 
Λόγου που εμπεδώθηκε σε βάθος χρόνου, αν δείξετε το μέσον της 
εξουσίας, τιμωρία, θα αναφωνήσουν: “Τι, μωρία!”  
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Συνείδηση: Πρέπει να είναι ο Στόχος!

Ο άνθρωπος γεννιέται με την δυνατότητα της συνείδησης. Όπως 
γεννιέται και με την δυνατότητα της λογικής και του συναισθήματος. 

Η ανάπτυξη όμως και των τριών βασικών αυτών δυνατοτήτων της 
ανθρώπινης φύσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυναμική της 
ομάδας. Μικρής ή μεγάλης που το περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό ο 
άνθρωπος γίνεται φορέας των ιδιοτήτων που η ομάδα καλλιέργησε στο 
άτομο, και οι ομάδες φορείς των ιδιοτήτων που τα άτομα καλλιεργούν 
καθ' εαυτά και μεταβιβάζουν στα άλλα μέλη της ομάδας. 

Γιατί όμως οι άνθρωποι σήμερα δυσκολεύονται να κατακτήσουν ένα 
συνειδησιακό επίπεδο ανάλογο με την τεχνολογική, πολιτική και 
πολιτισμική ανάπτυξη της κοινωνίας, με άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις 
και στο πνευματικό τους περιβάλλον και στη βιόσφαιρα; 

Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ξεπερνά τα 
όρια. Η ιστορία (η πραγματική ιστορία του ανθρώπου και όχι αυτή των 
πολέμων, των φανατικών δεσμωτών του χρήματος, της ιδιοκτησίας και 
των "μάταιων" γεμάτων υποκρισία προσπαθειών τους για ειρήνη που 
διδάσκεται στα σχολεία) το αποδεικνύει. Ένα πλήθος όμως 
"ψευτοβολεμένων" του υποδεικνύουν τη θεωρία του "βολέψου μ' 
αυτά!", ή την αντίστοιχη του "τι πειράζει και τι σε νοιάζει εσένα;". 

Έτσι μειώνεται η προσπάθεια κι αποκοιμιέται η συνείδηση. 
Η εξουσία θεωρεί ότι έχει περισσότερη ανάγκη από ένα πλήθος 

ασυνείδητων και πειθήνιων οργάνων, παρά από υπεύθυνους και 
συνειδητοποιημένους πολίτες. Εξ' άλλου για να ξυπνήσει η συνείδηση 
χρειάζεται περιβάλλον αλήθειας, αγάπης, υπομονής, πραγματικού 
ενδιαφέροντος. Ο συνασπισμός βίας- υποκρισίας- αδιαφορίας που 
ασκεί την εξουσία παραδοσιακά, τέτοια προσόντα δεν διαθέτει. Και 
βέβαια καθένας θα σου διδάξει αυτό που ξέρει. Ο ασυνείδητος πώς να 
σου διδάξει κάτι που ποτέ δεν άγγιξε; Αν δεν δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον εγρήγορσης της συνείδησης, χωρίς 
βιασύνες για επίτευξη στόχων, με σύγχρονη ανάληψη όλων των 
ενηλίκων, να προστατεύουν τη νεολαία από εθισμούς, αδιαφορία, 
εξαπάτηση και ψυχοδραστικές ουσίες, τότε είναι απίθανο να διασωθεί 
ακόμη και το γήινο περιβάλλον.

Νέοι και Νέες της Γης, Νέοι και Νέες της ιδιαίτερης πατρίδας μου 
της Ελλάδας, είναι φανερό ότι μια νομοτέλεια που επιβλήθηκε και 
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επικράτησε σε ένα ανθρωποσύνολο ενός ορισμένου συνειδησιακού 
επιπέδου, είναι αδύνατον να αλλάξει όσο οι άνθρωποι παραμένουν 
προσκολλημένοι στο ίδιο συνειδησιακό επίπεδο. 

Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι προς την κατεύθυνση της κοινωνίας του 
λόγου και της συνείδησης, πρωτίστως οφείλουμε όλοι, αλλά κυρίως οι 
νέοι, να γαλουχηθούμε και να γαλουχήσουμε τις γενιές, που θα έχουν 
συνείδηση, λογική, συναίσθημα. Που θα θεωρούν την ανθρώπινη 
νόηση σαν το μέγιστο και λαμπρότερο αγαθό που αξίζει κανείς να 
μοχθεί για να κατακτήσει και να μεταβιβάσει σαν κληρονομιά. Που θα 
βάλουν το χρηματονομισματικό σύστημα στη θέση του, υπάλληλο του 
Ανθρώπου και όχι αφέντη του.

Αυτό βέβαια απαιτεί δαπάνη και προς την κατάκτηση Γνώσης και 
προς την δημιουργία αληθινών δεσμών μεταξύ των ανθρωποομάδων, 
για ουσιαστική Κοινωνική Οργάνωση. Δαπάνη ατομική πρωτίστως 
αλλά και ομαδική. Αφού η “κοινή συνείδηση” δεν είναι κάτι που 
χτίζεται διαφορετικά.

Αν δεν το κάνουμε έτσι, τότε η εξουσία θα σκλαβώσει το ανθρώπινο 
γένος για δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια, ώσπου ο πόνος και το αίμα 
των σκλάβων να γίνει η αιτία της αλλαγής επιπέδου συνείδησης και 
απαρχή νέων επαναστάσεων!..  
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Θεσμοί.

Οι θεσμοί είναι "σταθερά, αξιακά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
συμπεριφοράς". Σαν δομές ή μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου 
καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά ενός συνόλου ατόμων σε μια 
συγκεκριμένη κοινότητα. Οι θεσμοί ταυτίζονται με έναν κοινωνικό 
σκοπό, υπερβαίνοντας τα άτομα και τις προθέσεις τους με το να 
καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την συμπεριφορά τους.

Πολλές από τις εμπειρικές διαπιστώσεις του παρελθόντος, έγιναν 
“θεσμοί” μέσα από την μετάδοση της κοινωνικής μνήμης, ώστε να 
εξυπηρετείται η ομάδα.

Επί παραδείγματι, το μαγείρεμα είναι ένας θεσμός που αναγκάζει 
κάποιους να έχουν την ευθύνη της υγιεινής τροφής, όσο και να 
συγκεντρώνουν τα άτομα της ομάδας σε συν-εστίαση, με τον διπλό 
στόχο της θρέψης και της κοινωνικής συνεύρεσης. 

Η οικογένεια είναι ένας θεσμός που προσπαθεί να αναγκάσει τα 
άτομα να συμπεριφερθούν με ευθύνη στα παιδιά τους, αναδεικνύοντας 
την οικογένεια σαν τον πιο διαχρονικό θεσμό, που πάνω του στηρίχτηκε
όλο το ανθρωποοικοδόμημα. Βέβαια θα ήταν δύσκολο να διαφύγει από 
την εξουσία η δύναμη των θεσμών. Έτσι επέβαλε νόθους θεσμούς τάχα 
“εξυπηρέτησης”, πράγματι “υποδούλωσης”. Θυμηθείτε την 
μετονομασία της Τρόικας που έλεγχε την τήρηση των μνημονίων από 
το 2010, σε Θεσμούς! Τυχαίο; Μάλλον όχι!

 Οι θεσμοί δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο. 
Πολλοί απ' αυτούς μεταβλήθηκαν σε βρικόλακες που τρέφονται με το 
αίμα του.

Η θέσμιση είναι μία διαδικασία που αναγκαστικά περνάει μέσα από 
την συνείδηση. Κάποιος φαντάστηκε μια κοινωνία στην οποία αυτός θα
ήταν επί κεφαλής. Εκβιάζοντας και δωροδοκώντας μια ομάδα, 
επιβάλλει την ιδέα του στην υπόλοιπη ομάδα. Ακολουθούν αξιώματα, 
παρελάσεις, γιορτές, αλλά και φόροι, μαστίγιο, αποκεφαλισμοί. Έτσι 
κάπως θεσμοθετήθηκε η μοναρχία για πολλούς αιώνες. Κάποιος άλλος 
φαντάστηκε μια κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν λόγο, οι 
ανάγκες του ενός θα είναι ανάγκες όλων και κανένας δεν θα μπορεί να 
επιβάλει σε άλλον κάτι, έξω από λογική και συνείδηση και παρά την 
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θέληση. Αυτή η ιδέα οδηγεί στη θέσμιση της δημοκρατίας. Το όλοι 
μαζί, είναι ακόμη ζητούμενο. Κύρια αιτία, η αντίδραση της παραπάνω 
θέσμισης της μοναρχίας που στην εξέλιξη της στον χρόνο έφθασε ως τις
μέρες μας με τη μορφή της ολιγαρχίας.

Πώς μια θέσμιση γίνεται θεσμός; Με την διαπαιδαγώγηση της 
συγκεκριμένης θέσμισης! Έτσι γίνεται συνείδηση και μεταφέρεται 
χρονικά από γενιά σε γενιά. Βέβαια η διαπαιδαγώγηση μιας 
συγκεκριμένης θέσμισης δεν ακολουθεί πάντα τον φυσικό τρόπο 
διαπαιδαγώγησης. Δείτε πόσους “θεσμούς” επέβαλε η διαφήμιση μέσω 
της τηλεόρασης και όχι μόνον.      

Άλλος τρόπος θέσμισης είναι ο νόμος. Αφού ο νόμος έγινε θεσμός 
ελέω ολιγαρχίας, απέκτησε το προνόμιο να εισάγει και αυτός θεσμούς. 
ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, Ευρώ, Ανώνυμες Εταιρείες, 
Χρηματιστήριο, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 
Ικανότητας και τόσοι άλλοι... 
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Φιλία.   

Η λέξη που στην εποχή μας απομακρύνθηκε από το νόημα της όσο 
καμιά άλλη. Η φιλία όφειλε να είναι ο αγωγός μεταφοράς 
υλικοπνευματικών αγαθών τόσο μεταξύ οικογένειας και μεγάλης 
ομάδας, όσο και μεταξύ ατόμων, ή μεταξύ ομάδων. Ο υπερτονισμός της
διαφορετικότητας, η περιχαράκωση, ο επαγγελματισμός, τα παρεχόμενα
πρότυπα “ελαφρών σχέσεων” και πλήθος άλλοι λόγοι, έχουν σκοτώσει 
την ουσία. 

Ας δούμε τι είδους δεσμός είναι η φιλία και μεταξύ τίνων μπορεί να 
αναπτυχθεί.

Φιλία μεταξύ αγνώστων δεν μπορεί να αναπτυχθεί παρά μόνον σε 
θεωρητικό επίπεδο. Επί παραδείγματι: Φιλόζωος, ήτοι φίλος όλων των 
ζώων, υπό την έννοια ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα τείνει να 
εξαφανίσει πολλά από αυτά. Αλλά αν βρεθείς απέναντι σε μια άγρια 
τίγρη κρατώντας καραμπίνα, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι 
αυτό που θα υπαγορεύσει “αυτή ή εγώ!”. Προϋπόθεση λοιπόν της 
φιλίας είναι η γνωριμία. Γνωριμία όμως σημαίνει γνώση. Όχι 
απαραίτητα υψηλό επίπεδο γνώσης, αλλά περίπου ίδιο. Τι είδους φιλία 
θα μπορούσε να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα άτομο του 1000 π.Χ. και 
σε ένα σύγχρονο άτομο; Επίσης η γνωριμία που θα γίνει προσπάθεια με 
στόχο τη φιλία των δύο προηγούμενων ατόμων, σε ποιο κοινωνικό 
Matrix θα λάβει χώρα, σ' αυτό του 1000 π.Χ. ή στο σύγχρονο;

Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο το συνειδησιακό Matrix είναι 
σημαντικό αλλά και το κοινωνικό. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ας 
εξετάσουμε τη φιλία μεταξύ σύγχρονων ανθρώπων. Φιλία δεν είναι η 
σχέση από συμφέρον. Φιλία δεν είναι η σαρκική επαφή, χωρίς να 
αποκλείεται το αντίστροφο. Η φιλία προϋποθέτει περίπου ίδιο επίπεδο 
νόησης και διάθεση για επαφή. Η φιλία θα προκύψει από την κοινή 
προσπάθεια που αναδεικνύει την θέληση των συμβαλλόμενων όσο και 
από το ξεπέρασμα διάφορων εμποδίων σε ατομικό επίπεδο που θα 
καταδείξει εκατέρωθεν την στερεότητα της φιλικής σχέσης. Άρα η φιλία
δεν είναι απλή σχέση, απαιτεί ολοκληρωμένους ανθρώπους με 
πνευματικό υπόβαθρο.

398



Σε σχέση με το Matrix της ολιγαρχίας στο οποίο ζούμε: Μπορεί να 
αναπτυχθεί φιλία; Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει από τυπικές έως 
ανύπαρκτες. Κοιτάξτε γύρω σας. Και γιατί, ο άνθρωπος έγινε εγωιστής 
και συμφεροντολόγος και γιατί, ο χρόνος που χρειάζεται για να 
γεννηθεί και να στερεωθεί μία φιλική σχέση είναι λιγοστός αφού τον 
πολύ χρόνο μας τον ροκανίζει το σύστημα. Οι επαγγελματικές “φιλίες” 
που κυριαρχούν, δεν είναι πραγματικές φιλίες.

Η φιλία περιμένει να ξαναγεννηθεί μαζί με τη δημοκρατία σε ένα 
Matrix Λόγου. Μέχρι τότε θα υπάρχουν λιγοστές φιλίες, που με πολλές 
θυσίες γεννώνται και διατηρούνται. Μία συντονισμένη προσπάθεια 
αποτίναξης του ζυγού της τραπεζικής ολιγαρχίας θα γεννήσει πολλές 
φιλίες.   
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Ανταγωνισμός.

Δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι πόλεμος. 
Πάντοτε κόβει τις γέφυρες της επικοινωνίας μεταξύ των 
ανταγωνιζομένων, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους συμπεριφορά να είναι 
ένα ιδιότυπο κράμα αδιαφορίας - υποκρισίας έως ότου καταπέσουν οι 
ψεύτικοι κανόνες ευγενούς άμιλλας, οπότε ο ανταγωνισμός συνεχίζεται 
στο πεδίο της ωμής βίας. Βεβαίως οι ανταγωνιζόμενοι με τον τρόπο 
αυτό επιβεβαιώνουν την ανάγκη για διαιτησία στις μεταξύ τους σχέσεις 
προς δόξαν της εξουσίας. Η πολυδιαφημιζόμενη νέα οικονομία, της όλο 
και μεγαλύτερης απόδοσης τομέων της οικονομίας, στην "Ιδιωτική 
Πρωτοβουλία" για μεγαλύτερο (βλέπε πιο στυγνό και σκληρό) 
ανταγωνισμό, με το πρόσχημα της καλύτερης διαχείρισης, (μείωση 
κόστους – αύξηση κερδών των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του 
ανθρωπίνου κόστους) είναι χειρίστου είδους παγίδα για την ανθρώπινη 
ελευθερία και δημιουργία. Είναι τουλάχιστον ανήθικο, αυτά για τα 
οποία αγωνίστηκες χρόνια και χρόνια, Δημόσια για όλους υγεία, 
Δημόσια για όλους παιδεία, συντάξεις γήρατος ή αναπηρίας και πολλά 
άλλα, θυσιάζοντας χρόνο, αίμα, ψυχή, να έρχονται και να τα καταργούν 
ως άχρηστα και να τα βάζουν όλα στον κορβανά της λογιστικής 
αποτίμησης. Αλήθεια πόσο εκτιμάται σε χρήμα το παιδί που θα 
γεννήσετε με διανοητική υστέρηση και νεοπλασματικές δυσμορφίες 
λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Η εξουσία ξέρει ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ποτέ προς μια 
κατεύθυνση. Όταν δεν μπορείς να συναγωνιστείς ευθέως τον άλλο και 
οι περιστάσεις είναι πιεστικές, θα βάλει με τέχνη δίπλα σου αυτόν που 
θα σου υποδείξει «την λύση». Η απόγνωση θα σε οδηγήσει να πεις 
«ναι». Τότε ίσως να δεις ξαφνικά τον ανταγωνιστή σου να 
«αποσύρεται» και να σου αφήνει το πεδίο ελεύθερο. Χαίρεσαι για την 
ανέλπιστη «τύχη;». Δεν ήταν τυχαίο! Η εξουσία αντάλλαξε την ψυχή 
σου με την επιθυμία σου! Μπορείς να χαρείς λίγο ακόμη, αλλά σε λίγο 
θα έρθει σαν άλλος Μεφιστιφελής να ζητήσει το επιτίμιο! 

Αυτή η λογική επικρατεί σήμερα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Οι 
χώρες της Δύσης αφού επί αιώνες απομύζησαν τους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους των χωρών της Ανατολής, τώρα με την 
απειλή της πείνας εκμεταλλεύονται και το ανθρώπινο δυναμικό σαν 
μισθωτούς σκλάβους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μετανάστευση δεν 
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είναι κάτι που το προκαλούν αυτές αλλά, ένα πρόβλημα του οποίου 
"επιλαμβάνονται" τη λύση!
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Αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση είναι εργαλείο.
Αξιολογείς, συνθήκες – νόμους – πρόσωπα – θεσμούς – πολιτικές – 

μέσα.
Το θέμα είναι ποιος αξιολογεί και με ποιο σκοπό.
Αν αξιολογεί η εξουσία ή διενεργείται αξιολόγηση σε περιβάλλον 

εξουσίας, τότε η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις αρχές της ολιγαρχίας 
(αναφέρονται και αλλού) και έχουν στόχο την απόρριψη προσώπων, την
αύξηση του χρόνου απασχόλησης, τη μείωση μισθών και απολαβών.

Η σύγχρονη αξιολόγηση γίνεται με βάση το χρηματοοικονομικό 
κέρδος των κεφαλαιούχων ή των κατόχων μετοχών και ομολόγων. Το 
αποτέλεσμα είναι απολύσεις, μείωση μισθών και συντάξεων, διεύρυνση
της φτώχειας, στένεμα του κύκλου πλούτου όσο και αύξηση του 
πλούτου σε χέρια λίγων. Όταν κάθε παραγωγική δυνατότητα θα έχει 
περάσει στα χέρια ελαχίστων, οι πολλοί θα είναι επαίτες ζωής.

Αν αξιολογεί ο Λόγος, τότε η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον 
άνθρωπο και ποτέ με βάση το χρήμα. Σε μια δημοκρατική κοινωνία το 
δικαίωμα στη ζωή δεν μπορεί να μετράται σε ευρώ ή σε δολάρια.

Κοιτάξτε τι έφερε στην Ελληνική κοινωνία η αξιολόγηση από το 
2010 των “θεσμών” της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τρίμηνο. 
Υπογεννητικότητα (οι θάνατοι πλέον ξεπερνούν κατά δεκάδες χιλιάδες 
τις γεννήσεις). Πέρασμα της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας των 
Ελλήνων σε επενδυτές του εξωτερικού. Ξεπούλημα του φυσικού 
πλούτου της χώρας σε εξευτελιστικές τιμές σε “επενδυτές”. Μεγάλο 
κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας σε οριακή φτώχεια. Νεολαία χωρίς 
όνειρα.

Και ο κατήφορος συνεχίζεται!... 

Ας αξιολογήσουμε την πολιτική των τελευταίων 20 χρόνων. Πόλεμοι
σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Συρία. Οικονομικοί 
πόλεμοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα μας έως αφανισμού. Το 
μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης που έχει δεχθεί ποτέ η Ευρώπη. Ποιος
θα απορρίψει αυτήν την πολιτική; Ποιος θα καθίσει στο σκαμνί τους 
ενόχους;
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Ας αξιολογήσουμε την αντίδραση του Ελληνικού Λαού στην 
πολιτική που προσπαθεί να του στερήσει ζωή, πατρίδα, μέλλον. 
Έλληνες φανήκατε ολίγιστοι. Έλληνες την πατρίδα που κληρονομήσατε
από τους προγόνους σας δεν την υπερασπιστήκατε “τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι”. Τι θα κληρονομήσουν τα παιδιά σας από σας; Το ευρώ και 
την σκλαβιά σε ντόπιο και ξένο κεφάλαιο; Πού είναι η Ελληνική 
Δημοκρατία;  
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Πιστοποίηση.

Πιστοποιώ σημαίνει δίνω την έγκριση μου σε κάτι. Είτε είναι αυτό 
ένα προϊόν, είτε ένας τίτλος, είτε μια ικανότητα. Στην πραγματικότητα 
αυτό που γίνεται δεν έχει καμιά σχέση με την δική μου ασφάλεια ή την 
δική μου ευκολία.

Τα μη πιστοποιημένα προϊόντα έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας
με τα πιστοποιημένα. Αυτό σε απλές παραγωγές. Σε μεγάλες όμως 
βιομηχανικές παραγωγές, αυτό που αν το εμπορευόταν κάποιος 
«άλλος» θα έβγαινε ακατάλληλο, τώρα παίρνει σφραγίδες πιστοποίησης
μετ’ επαίνων! Παράδειγμα τα μεταλλαγμένα! Αλλά βέβαια στην 
βιοτεχνολογία δεν έχει πρόσβαση ο μικρός παραγωγός. Μόνο οι 
τεράστιες πολυεθνικές σαν την Μονσάντο μπορούν να έχουν τέτοια 
παραγωγή. Και αυτές έχουν την εύνοια της εξουσίας! Είναι η ίδια η 
εξουσία που σε βάθος χρόνου δεν θα χρειάζεται τη βία ή την υποκρισία 
για να σε πείσει. Απλά θα σου κόβει την τροφή! Και αφού δεν θα 
μπορείς να βρεις αλλού τροφή επειδή με την αδιαφορία σου έκλεισαν οι
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και τώρα υπάρχουν μόνο 
τύπου “Μονσάντο”, εσύ πλέον θα πρέπει να επιστρατεύσεις βία ή 
υποκρισία για να σου δώσουν λίγα ψίχουλα.

Η πιστοποίηση μαζεύει και ελέγχει την παραγωγή, στερώντας τη Γη 
από την βιοποικιλότητα, αφού αποκλείει ότι δεν της είναι αρεστό και 
δεν αποφέρει το ποθητό κέρδος.

Μακροπρόθεσμα θα ελέγχει όλον τον πλούτο του πλανήτη 
ελέγχοντας κάθε άνθρωπο μέσα από τις ανάγκες του.

Αλλά η πιστοποίηση δεν αφορά μόνον τα προϊόντα. Αφορά και τους 
ανθρώπους. Ταυτότητες, διαβατήρια, πιστοποιητικά διάφορα, πλήθος 
εγγράφων ή εγγραφών που ταΐζουν το γραφειοκρατικό τέρας. Κοιτάξτε 
όμως τους κατόχους χρημάτων. Τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σ' 
αυτούς, τίποτε δεν μπορεί να τους χαλάσει έστω τη διάθεση. Αυτοί είναι
VIP!
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Ανάπτυξη.

Ο φυσικός κύκλος είναι: Γέννηση – Ανάπτυξη – Γήρανση – Θάνατος.
Ποιος εξαιρείται; 
Κανείς θα μου πείτε! 
Κι όμως η εξουσία εξαιρείται. Κοιτάξτε το πείσμα της να μην 

πεθάνει, αν και ολοκλήρωσε τον ιστορικό της κύκλο. 
Ποιος άλλος εξαιρείται; 
Το χρέος των Γήινων σε κάποιους διεθνείς απατεώνες που με 

τεχνάσματα, διαφθορά και προπάντων τον εθισμό των πολλών σε 
ραγιάδικες συμπεριφορές. Κι αυτό δεν πρόκειται να πεθάνει αν μια 
γενναία σεισάχθεια δεν το διαγράψει ελευθερώνοντας τους πολλούς 
από το άχθος του, στέλνοντας τους τεμπέληδες απατεώνες που έμαθαν 
αιώνες τώρα να ζουν πλουσιοπάροχα από τόκους και πανωτόκια, να 
δουν τι σημαίνει εργασία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από λίγους. Πρέπει 
να γίνει από μια γενναία πλειοψηφία που θα αποφασίσει και θα 
πραγματοποιήσει την επιταγή, “το χρήμα υπηρέτης του Λόγου”, οι άξιοι
και υπεύθυνοι πολίτες της Δημοκρατίας που θα βάλει στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας, ολιγαρχίες και αυθεντίες.

 
Η συνεχής παραίνεση της εξουσίας και των φερέφωνων της ΜΜΕ 

για περισσότερη ανάπτυξη ουσιαστικά λέει το εξής: Θέλω περισσότερα,
δούλεψε κι άλλο να μου φέρεις κι άλλα προϊόντα κι άλλη γνώση κι 
άλλη καινοτομία ή μείνε απασχολημένος με ποδόσφαιρο, τηλεόραση, 
μόδα και ότι άλλο, ώστε να μην σκέφτεσαι την οικτρή θέση που σ’ έχω 
φέρει γιατί μπορεί να ξυπνήσεις και να μου φέρεις μπελάδες.

Κάποιοι αναφέρουν σαν λύση την λεγόμενη “αποανάπτυξη”. Δηλαδή 
το σταμάτημα την ανάπτυξης για ένα χρονικό διάστημα ή και 
πισωγύρισμα. Αυτό μοιάζει με τους χτίστες που έσπαγαν τα τζάμια στη 
Γαλλία, θεωρώντας ότι τους στερούν μεροκάματα, ή τους εργάτες της 
κλωστοϋφαντουργίας στην Αγγλία που έσπαγαν τις μηχανές για τον ίδιο
λόγο. Και οι μεν και οι δε δεν κατάφεραν τίποτε. Γιατί χτυπούσαν το 
σαμάρι αντί για τον γάιδαρο.

Η λύση είναι στη διαχείριση της Γνώσης και στα κίνητρα Κοινωνικής
Οργάνωσης.  Αν ο διαχειριστής συνεχίσει να είναι η Ολιγαρχία δεν 
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πρόκειται ν' αλλάξει τίποτε. Αν αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι ήρθε ο 
καιρός της Δημοκρατίας και αποφασιστικά καθίσουμε κάθε κατεργάρη 
στον πάγκο του, τότε θ' αλλάξουν πολλά προς την σωστή κατεύθυνση.  
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Οικολογία.

1ο ."...Ως προς τη ρύπανση, πάντως, των θαλασσών και της 
απανταχού παρούσας εκμεταλλεύσεως των φτωχών κρατών από τα 
ανεπτυγμένα, την κατάσταση συνοψίζει με ανατριχιαστική πυκνότητα η 
ιστορία του φορτηγού πλοίου "Pelicano": Για περισσότερο από δύο 
χρόνια το πλοίο αυτό - σαν ένας σύγχρονος "Ιπτάμενος Ολλανδός" - είχε 
αναγκαστεί να περιπλέει τον κόσμο αναζητώντας ένα λιμάνι για να 
ξεφορτώσει το επικίνδυνο φορτίο του, πάνω από δέκα, δηλαδή, χιλιάδες 
τόνους τοξικής στάχτης, κατάλοιπο βιομηχανικής αποτέφρωσης λυμάτων,
που είχε φορτώσει στη Φιλαδέλφεια. Επόμενο, ότι παντού συναντούσε 
άρνηση. Στο τέλος ένα μέρος του φορτίου του το άδειασε στα ανοιχτά της
Αϊτής. Τα ίχνη του πλοίου χάθηκαν και πάλι, αλλά έναν μήνα αργότερα ο 
καπετάνιος του, ανήγγειλε ότι το υπόλοιπο φορτίο είχε αδειαστεί στη 
στεριά ή τη θάλασσα μιας χώρας που, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε να 
κατονομάσει.

Η ιστορία του "Pelicano" υπογραμμίζει , όμως, και μια άλλη διάσταση
του οικολογικού προβλήματος, αυτήν της διαρκώς ογκούμενης αδυναμίας
να αποθηκευτούν χωρίς κινδύνους οι τρομακτικές ποσότητες  σκουπιδιών
και τοξικών αποβλήτων που  παράγονται από τις ανεπτυγμένες κυρίως 
χώρες. Οι αριθμοί είναι και πάλι εντυπωσιακοί: Στις Η.Π.Α, 
απορρίπτονται μεταξύ άλλων, 220 εκατομμύρια λάστιχα αυτοκινήτων το 
χρόνο και 2 δισεκατομμύρια ξυριστικές λεπίδες. Οι ποσότητες του 
αλουμινίου που απορρίπτεται θ' αρκούσαν να δημιουργήσουν εκ νέου τον
εμπορικό στόλο της χώρας σε λίγους μήνες. Στο Hong - Kong, κοντά 6 
εκατομμύρια άνθρωποι και 50000 εργοστάσια "παράγουν" καθημερινά 
1000 τόνους απορρίμματα από πλαστικό, τριπλάσια περίπου ποσότητα 
απ' όση το Λονδίνο. Σε πολλές χώρες, οι σκουπιδότοποι δεν φτάνουν πια 
και όπου η νομοθεσία είναι ελαστική, οι άνθρωποι διοχετεύουν τα 
απόβλητα κατά την επίσης ελαστική συνείδησή τους, σε ακτές, ποτάμια, 
χαράδρες ή λίμνες."

[από το βιβλίο του Γιώργου Γραμματικάκη «Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ 
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ»  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1999]

2ο . «...Περίπου 300 τόνοι  εξαντλημένου ουρανίου απορρίφθηκαν  
από τους Αμερικάνους στο Ιράκ κατά την διάρκεια του πολέμου του 
Περσικού Κόλπου . Πώς; Μέσα από τη χρήση πυρομαχικών 
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κατασκευασμένων από εξαντλημένο ουράνιο που η τοξικότητα του 
προκάλεσε το λεγόμενο "Σύνδρομο του Κόλπου". Το σύνδρομο 
εμφανίστηκε αρχικά στους Αμερικάνους στρατιώτες, που προσβλήθηκαν 
από καρκίνο.

Το νέο σύνδρομο ονομάστηκε "Σύνδρομο των Βαλκανίων" και έχει 
αρχίσει να προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες, αφού έχουν σημειωθεί θάνατοι
στρατιωτών από καρκίνο. Οι Ευρωπαίοι στρατιώτες που συμμετείχαν 
στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, κινδυνεύουν 
να νοσήσουν από καρκίνο άλλα πιθανώς και άλλες ασθένειες. 

Ακόμα δεν έχουν μελετηθεί με ακρίβεια οι επιπτώσεις του 
εξαντλημένου ουρανίου στην ανθρώπινη υγεία, όχι μόνο όσων 
συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και των ανθρώπων που 
κατοικούσαν στις εμπόλεμες ζώνες, λόγω απουσίας επιδημιολογικών 
μελετών. Αντιλαμβάνεστε, επίσης, το μέγεθος του κινδύνου που απειλεί 
τους εργαζόμενους σε μεταλλεία ουρανίου και μονάδες επεξεργασίας και 
διαχείρισης του. Η ραδιενεργή σκόνη ευθύνεται για την εμφάνιση 
διαφόρων μορφών καρκίνου και άλλων προβλημάτων υγείας καθώς και 
για τη ρύπανση των οικοσυστημάτων, που θα παραμείνει για αιώνες. 
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, αφού ο χρόνος ημιζωής του 
εξαντλημένου ουρανίου (χρόνος που χρειάζεται για να μειωθεί η 
ραδιενέργεια στη μισή ποσότητα της αρχικής) είναι 4,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια.

Κατά την παραγωγή 1000 τόνων εμπλουτισμένου ουρανίου 
προκύπτουν 9000 τόνοι εξαντλημένου ουρανίου. Πρόκειται δηλαδή για 
ένα πυρηνικό απόβλητο που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 
αποθήκευσης και διάθεσης. Η Γαλλία έχει γύρω στους 210000 τόνους 
εξαντλημένου ουρανίου και οι Η.Π.Α τη διπλάσια ποσότητα (περίπου 
500000 τόνους) που πρέπει να αποθηκευτεί, γεγονός που απαιτεί 
τεράστιο κόστος. Η κατασκευή συμβατικών όπλων από το απόβλητο αυτό
είναι ένας φτηνός τρόπος "αξιοποίησής" του. Υπάρχουν μέταλλα μεγάλης 
σκληρότητας όπως το βολφράμιο και το τιτάνιο, για την κατασκευή 
όπλων και πυρομαχικών μεγάλης διατρητικής ικανότητας, που  όμως 
είναι πολύ ακριβά. Το εξαντλημένο ουράνιο, αντίθετα, δεν κοστίζει 
τίποτα και η χρησιμοποίησή του για κατασκευή όπλων "αδειάζει" τις 
αποθήκες των αποβλήτων. ...»

[Πηγή: internet flash.gr τεχνολογία-επιστήμη]   
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    Πορνεία – Σύγχρονη δουλεία. 

[Εισήγηση της Μαρίας Χλωρού σε εκδήλωση για τη «βία κατά των 
γυναικών και τις σχέσεις κυριαρχίας των φύλων» που έγινε στις 12 
Μάρτη στη Λέσχη «Υπογείως στην Καλλιδρομίου 94»]

Η πορνεία είναι μια ιστορική, κοινωνική, οικονομική σχέση. Είναι 
σχέση ανταλλαγής με εμπορευματικό χαρακτήρα. 

Όπως όλα τα πράγματα στον καπιταλισμό γίνονται εμπορεύματα έτσι
και οι σχέσεις των ανθρώπων και μάλιστα η πιο σημαντική σχέση του 
ανθρώπου αυτή του άντρα και της γυναίκας, εμπορευματοποιείται. Ο 
έρωτας γίνεται εμπόρευμα και φετιχοποιείται. Η αληθινή σχέση του 
άντρα προς τη γυναίκα υποκαθίσταται με την σχέση συναλλαγής και 
κυριαρχίας σαν αυτή που εμφανίζεται στην πορνεία. 

Η πορνεία είναι ιστορικό φαινόμενο και εμφανίζεται σε ένα ορισμένο 
κοινωνικό πλαίσιο. Βασίζεται πάνω στην κυριαρχία του άντρα πάνω 
στην γυναίκα η οποία κυριαρχία επίσης είναι σχέση ιστορική και 
διαμορφώνεται μέσα σε συγκεκριμένες πολιτικοκοινωνικές δομές. 

Ο Ένγκελς στην «Καταγωγή της οικογένειας της ατομικής 
ιδιοκτησίας και του κράτους» περιγράφει την εμφάνιση του εταιρισμού 
ως αποτέλεσμα και συμπλήρωμα της μονογαμικής οικογένειας: «…εδώ 
η μονογαμία, εκεί ο εταιρισμός με την ακρότατη μορφή του, την πορνεία. 
Ο εταιρισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός όπως οποιοσδήποτε άλλος. 
Συνεχίζει την παλιά σεξουαλική ελευθερία - υπέρ των ανδρών. Στην 
πραγματικότητα, οι ανώτερες τάξεις δεν τον ανέχονται μονάχα, αλλά και 
συμμετέχουν ανοιχτά σε αυτόν, ενώ τον καταδικάζουν στα λόγια. Όμως 
στην πραγματικότητα αυτή η καταδίκη δεν αφορά καθόλου τους άνδρες 
που συμμετέχουν σε αυτόν, μα μονάχα τις γυναίκες! Αυτές προγράφονται 
και εξοστρακίζονται από την κοινωνία, για να διακηρυχθεί έτσι, άλλη μια
φορά, σαν θεμελιακός νόμος της κοινωνίας η απόλυτη κυριαρχία των 
αντρών πάνω στο γυναικείο φύλο.» 

Βέβαια η πορνεία σαν σχέση συναλλαγής δεν υπάρχει μόνο στον 
καπιταλισμό όπως αντίστοιχα και το εμπόρευμα δεν είναι εφεύρεση του
καπιταλισμού. Όμως, όπως το εμπόρευμα είναι η μοναδική ιδιότητα 
που ο καπιταλισμός αναγνωρίζει στα πράγματα, η συναλλαγή είναι η 
μοναδική σχεδόν ιδιότητα που αναγνωρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, 
έτσι στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία του καπιταλισμού, η 
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πορνεία τείνει να υποκαταστήσει την σχέση του άντρα και της 
γυναίκας. 

Η πορνεία σχετίζεται άμεσα με την ουσία της σχέσης των φύλων. 
Εμπεριέχει την κυριαρχία του ενός φύλου πάνω στο άλλο και από 

αυτή την άποψη τη βία. Αποτελεί το τίμημα που σε μια δεδομένη 
ιστορική στιγμή η γυναίκα ως φύλο οφείλει να καταθέτει στον άνδρα 
ως φύλο. 

Διάκριση μεταξύ αναγκαστικής και "μη αναγκαστικής πορνείας". 

Ο όρος «μη αναγκαστική πορνεία» είναι αμφισβητούμενος και 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Η πορνεία ποτέ δεν μπορεί να γίνει με 
όρους ελευθερίας. Εμπεριέχει τη βία και τον καταναγκασμό. 
Πραγματώνεται πάντα με όρους κυριαρχίας των φύλων. Ακόμα και αν 
πραγματώνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους για το εκδιδόμενο 
άτομο. 

Καμιά γυναίκα δεν επιλέγει να γίνει πόρνη, μεταξύ άλλων επιλογών. 
Αν δεν είναι ο σωματέμπορος και ο νταβατζής που την εξαναγκάζει 
είναι οι υλικοί όροι της ζωής, η φτώχεια, η ανέχεια, ο αποκλεισμός. 
Έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερη επιλογή ακόμη και αν αυτή 
η επιλογή είναι προσωπική για κάποιες γυναίκες. 

Από δω και στο εξής με αυτήν την έννοια θα χρησιμοποιούμε τον 
όρο αναγκαστική και μη αναγκαστική πορνεία. Με την έννοια της 
προσωπικής όχι όμως ελεύθερης επιλογής. 

      Η βιομηχανία του σεξ 

Παραδοσιακά η πορνεία και οίκοι ανοχής αποτελούσαν τους 
υπονόμους μέσα από τους οποίους διοχετεύονταν όλο το περίσσευμα 
της αντρικής λίμπιντο. Λειτουργούσαν συνήθως στο περιθώριο της 
κοινωνίας, εκτονωτικά, προς αποφυγή συγκρούσεων και εντάσεων 
μέσα στους κόλπους της ίδια της κοινωνίας. 

Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια και για την Ελλάδα από τη δεκαετία 
του 80 περίπου, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που 
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εμφανίζεται η πορνεία. Από περιθωριακό φαινόμενο η πορνεία γίνεται 
μια ολόκληρη βιομηχανία και αρχίζει να αποτιμάται ως οικονομική 
δραστηριότητα με καθαρά οικονομικούς όρους, κόστους, 
αποδοτικότητας, κεφαλαιακής επένδυσης, απόσβεσης κ.λπ. 

Όπως παρουσιάζει αυτή τη μεταβολή ο Γ. Λάζος στο βιβλίο του 
«Πορνεία & Διεθνική Σωματεμπορία στη Σύγχρονη Ελλάδα», εκδόσεις 
Καστανιώτη, την περίοδο 1990-2000 η εξαναγκαστική πορνεία 
αλλοδαπών γυναικών μετέβαλε την πορνεία στην Ελλάδα από πορνεία 
εκτόνωσης σε πορνεία απόλαυσης και συγχρόνως την κατέστησε 
προσβάσιμη στο σύνολο του ανδρικού πληθυσμού. 

Η πορνεία των δικτύων της διεθνικής σωματεμπορίας αποτέλεσε την 
πιο ελεύθερη οικονομικά πορνεία που έχει γνωρίσει η Ελλάδα.

Στο τέλος της δεκαετίας 80 έχουμε και στην Ελλάδα την εμφάνιση 
της νέας οικονομικά προσανατολισμένης πορνείας που διεξάγεται με 
όρους προσφοράς και ζήτησης. Με όρους ελεύθερης αγοράς. 

Τα δίκτυα αύξησαν την προσφορά.
Η κοινωνική κρίση όπως εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα και στο 

επίπεδο των σχέσεων αύξησε την ζήτηση.

Η κατάρρευση των καθεστώτων των χωρών της Αν. Ευρώπης έδωσε 
μια μοναδική ιστορική ευκαιρία για την αναγκαστική πορνεία. 
Ενίσχυσε την αύξηση της προσφοράς. Οι σωματέμποροι επεκτείνουν 
και αναβαθμίζουν την αγορά, νέες πορνικές υπηρεσίες προσφέρονται σε
νέους χώρους.

Το φαινόμενο παγκοσμιοποιείται και αποκτά μια αυτονομία λόγω 
ακριβώς της εξαναγκαστικής πορνείας και εξ’ αιτίας των δικτύων 
διεθνικής σωματεμπορίας και μόνο. 

Η παλαιά πορνεία ήταν ένα «ανεκτό» κοινωνικό φαινόμενο κάτω από
τοπογραφικούς περιορισμούς και αστυνομικό έλεγχο. Ο κύριος χώρος 
που συντελούνταν ήταν ο οίκος ανοχής. Η λειτουργία του οίκου ανοχής 
διεπόταν από κανόνες, άδειες κ.λπ. Τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 
αποκλείονταν από τους χώρους αυτούς και περιορίζονται στην πορνεία 
πολυτελείας και σε περιστασιακά εκδιδόμενες κοπέλες. 
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Μέχρι το 1991 οι Ελληνίδες αποτελούσαν τον κύριο όγκο των 
εκδιδομένων. Τα επόμενα χρόνια χάνουν το προβάδισμα και σήμερα 
είναι μειοψηφία. 

Την περίοδο 1990-2000 υπήρξαν 80.000 εξαναγκαστικά εκδιδόμενες 
στην Ελλάδα!!

Το 7% του συνόλου είναι ανήλικα άτομα. 
Το 1993 είναι έτος σταθμός: 4.000 νέες εκδιδόμενες στην αγορά, 

52% αύξηση. 
Στο τέλος της περιόδου 2000 τα έσοδα της εξαναγκαστικής πορνείας 

είχαν 10πλασιαστεί σε σχέση με την αρχή της περιόδου : 
το 1990 135 εκατομμύρια, ενώ το 2000 1.100 εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς πλησιάζουν τα 20 δις 
ευρώ, για Ελλάδα μόνο. 

Η εξαναγκαστική πορνεία διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος για τη 
δεκαετία 1990-2000: 4/5 του συνόλου ή το 82%. Επίσης μόνο το 9 % 
των εκδιδόμενων γυναικών στην Ελλάδα είναι νόμιμες, το υπόλοιπο 
91% είναι παράνομες. 

 
250.000 υπολογίζονται οι άνθρωποι που στην Ελλάδα απασχολούνται

στον τομέα αυτό. 
Η Αυστρία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι τρεις πρώτες χώρες στην 

Ευρώπη σε αριθμό αναγκαστικά εκδιδόμενων γυναικών. 

Σε άλλες χώρες, στην Ασία ειδικά, τα νούμερα είναι επίσης 
αστρονομικά. Το 60 % των εσόδων της Ταϊλάνδης το 1995 προέρχονταν
από την πορνεία. Τα έσοδα της πορνείας είναι το 15% του ΑΕΠ σε 
χώρες όπως Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες κ.λπ. Το 50% με 60% 
αγοριών και κοριτσιών σε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Σρι Λάνκα 
εκπορνεύονται με καθεστώς δουλείας για ζήσουν τις οικογένειες τους. 

Κάθε χρόνο 4.000.000 γυναικών και κοριτσιών αγοράζονται και 
πωλούνται ως σκλάβες, ως πόρνες, ως σύζυγοι. 

Τα έσοδα της πορνείας παγκόσμια, είναι στην πρώτη θέση μετά από 
την πώληση όπλων και ναρκωτικών. 
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Η εξαναγκαστική πορνεία είναι ιδιαίτερα επικερδής αν την δούμε σαν

οικονομικό μέγεθος, γιατί το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλό, στα 
όρια της επιβίωσης. 

   Τα δίκτυα - Οι ελληνικές αρχές - η νομοθεσία

Τρία είναι τα δίκτυα που έχουν μεγάλη δράση στην Ελλάδα. Το 
Ουκρανικό, το Αλβανικό, το Βαλκανικό. Λειτουργούν σε συνεργασία με
τις ελληνικές αρχές σε πολλά επίπεδα: είσοδος στη χώρα, χαρτιά, 
εγκατάσταση, άδειες και προστασία μαγαζιών κ.λπ.)

Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε στην Ελλάδα (2002) για την 
εμπορία ανθρώπων και τον εξαναγκασμό στην πορνεία δεν προβλέπει 
τη λειτουργία υπηρεσιών ή κέντρων στα οποία μπορούν να 
φιλοξενηθούν τα θύματα της καταναγκαστικής πορνείας. Επίσης η 
νομοθεσία για τους μετανάστες είναι τέτοια που δεν προστατεύει τα 
θύματα της αναγκαστικής πορνείας από τις κυρώσεις, τις διώξεις και 
την απέλαση. 

Έτσι στην πράξη οι μαστροποί δρουν ανενόχλητοι. Και τα δίκτυα δεν
καταγγέλλονται. Πολλές είναι οι φορές που μέσα στα κυκλώματα δρουν
άμεσα ή με έμμεσο τρόπο έχουν οφέλη, χαμηλόβαθμα και υψηλόβαθμα 
στελέχη της αστυνομίας.

Τα θύματα δεν μπορούν να καταφύγουν στην αστυνομία για να 
σωθούν γιατί κατά κανόνα δεν έχουν νόμιμα χαρτιά. Εξ’ άλλου σε ποια 
αστυνομία να καταφύγουν και ποιόν να εμπιστευθούν όταν οι ίδιοι οι 
αστυνομικοί είναι οι μαστροποί τους; 

Επίσης κάτω από ένα καθεστώς φόβου και απειλών οι μάρτυρες δεν 
καταθέτουν. 

Ακόμη και στις περιπτώσεις που μια τέτοια υπόθεση φτάσει στο 
Δικαστήριο συχνά οι αποφάσεις είναι αθωωτικές ή οι ποινές είναι πολύ 
επιεικείς. 

Σύμφωνα με τον Α. Τσιγκρή στο βιβλίο του «Εμπορία και σεξουαλική
εκμετάλλευση της γυναίκας : τα αποτελέσματα μιας έρευνας» εκδόσεις 
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Σάκουλα, οι ποινές που επιβάλλονται σε μαστροπούς και 
σωματέμπορους κυμαίνονται όπως παρακάτω: 

20,8% 1 έτος
58,2% φυλάκιση μέχρι 2 ετών 
16,7% φυλάκιση μέχρι 3 ετών 
4,2% πάνω από 3 έτη

Επίσης ο ίδιος αναφέρει ότι στο 10 % των υποθέσεων μαστροπείας 
που φτάνουν στο Δικαστήριο εμπλέκονται αστυνομικοί. 

Έτσι λοιπόν και εδώ όπως και στο βιασμό έχουμε συχνά την ίδια 
παράδοξη αντιστροφή: το θύμα διώκεται σαν θύτης και ο θύτης 
δικαιώνεται σαν θύμα!!! 

Τα θύματα τιμωρούνται, για παράνομη πορνεία και παράνομη είσοδο 
στη χώρα, ενώ οι πελάτες όχι. Το παράδοξο είναι επίσης ότι σε άλλες 
περιπτώσεις στη νομοθεσία, ο αποδέκτης παράνομων υπηρεσιών ή 
προϊόντων διώκεται. Στην περίπτωση της παράνομης πορνείας ο 
πελάτης δεν διώκεται αν και κατά κανόνα είναι το άτομο που είναι σε 
θέση να γνωρίζει αν η εκδιδόμενη εκδίδεται εξαναγκαστικά ή όχι. 

        Ο πελάτης 

Στοιχεία για τον πληθυσμό των πελατών στην Ελλάδα 

Το 1990 υπήρξαν 540.000 πελάτες. Μια δεκαετία μετά, το 2000 
υπήρξαν 1.230.000 πελάτες. Αύξηση 128%.

Σε κάθε 100 σεξουαλικά ενεργούς άνδρες οι 25 μίσθωσαν πορνικές 
υπηρεσίες έστω και για μια φορά.

Είναι η πορνική πελατεία που μετατρέπει την απλή παρουσία στην 
πορνεία μιας γυναίκας σε ενεργή πορνική δράση. Είναι ο πορνοπελάτης 
που, μισθώνοντας μια γυναίκα ως εκδιδόμενη σε συνθήκες 
εξαναγκασμού, ολοκληρώνει την μετάπτωση της σε εξαναγκαστικά 
εκδιδόμενη.

Ο πελάτης δεν είναι εξωτερικό στοιχείο της πορνείας αλλά συστατικό
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της στοιχείο και αναγκαίος όρος. 
Είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η γυναίκα που μισθώνει εκδίδεται 

αναγκαστικά. 
Δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες για τα κίνητρά του γιατί γενικά 

θεωρούνται συνηθισμένα και φυσιολογικά. Ενώ τα κίνητρα των 
εκδιδόμενων θεωρούνται ψυχολογικά, κοινωνικά και σεξουαλικά 
αποκλίνοντα. 

         Πελάτης και ταξική σύνθεση

… η νέα πορνεία είναι μορφοποιημένη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν
του πελάτη…. 

«…Όπως και πορνεία γενικότερα, η ψυχική και σωματική αποσύνθεση
80.000 περίπου γυναικών και παιδιών που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 
εξαναγκαστικής πορνείας την δεκαετία 1990-2000 στην Ελλάδα, δεν 
έλαβε χώρα σε κάποιο άκρο ή περιθώριο της κοινωνίας. …»

 από το βιβλίο του Γ. Λάζου

H εξαναγκαστική πορνεία έσπασε το βασικό και κύριο εμπόδιο 
μεταξύ αγρότη και πορνείας: την απόσταση. Οι περισσότεροι οίκοι 
ανοχής βρίσκονταν στην πόλη (με εξαίρεση τις περιοχές που είχαν 
στρατόπεδα).

Με τα διεθνικά δίκτυα σωματεμπορίας αυτή η «ανισότητα» μεταξύ 
πόλης και περιφέρειας άλλαξε. 

Επίσης οι άνδρες από τα μεσαία και άνω μεσαία στρώματα δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιούν την παλιά πορνεία. Ο οίκος ανοχής ήταν 
στιγματισμένος και η μηχανιστική αλλαγή των πελατών δεν 
ικανοποιούσε πολιτιστικά τον μικροαστό ενός ορισμένου πολιτιστικού 
και μορφωτικού επιπέδου.

Αντίθετα, ο νέος τύπος πορνείας έγινε ελκυστικός για τους άντρες 
των μεσαίων στρωμάτων γιατί τους πρόσφερε:

Εθνικοπολιτιστικό τύπο γυναικών με μεγάλη ζήτηση
Καλές τιμές λόγω του εξαναγκασμού και της μείωσης του κόστους 

στα όρια επιβίωσης. 
Ποικιλία γυναικών.
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Ποικιλία υπηρεσιών.
Ποικιλία χώρων μη στιγματισμένων (μπαρ, ξενοδοχεία, Ινστιτούτα 

μασάζ). Η επιστροφή από το μπαρ στο σπίτι και στην οικογένεια είναι 
συντομότερη (όχι μόνο ως απόσταση). 

Εχεμύθεια (ανώνυμες υπηρεσίες τηλέφωνα κ.λ.π.).
Ποσότητα. 
Ανανέωση.

Μόνο χάρη στην εξαναγκαστική πορνεία μπόρεσαν να 
ικανοποιηθούν τα παραπάνω. Το συνολικό πακέτο προσφοράς για τους 
άνδρες των μεσαίων στρωμάτων ήταν πολύ δελεαστικό. 

Έτσι η προσφορά, όπως αυξήθηκε από τα δίκτυα, ανταποκρίθηκε στην 
ζήτηση αφού κατάφερε να προσφέρει, σε αριθμό και ποιότητα, τις νέες 
υπηρεσίες. 

Όλα αυτά με απίστευτο οικονομικό κέρδος για τους προαγωγούς και 
τους σωματέμπορους και προς τέρψιν και ικανοποίηση των πελατών. 
Κάτω από τα μάτια της αστυνομίας που επίσης επωφελείται ή μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει και δίπλα από τις πόρτες των γειτόνων που 
δεν τους αφορά γιατί τα θύματα είναι αλλοδαπές και γιατί ότι συμβαίνει 
είναι έξω από τον ιδιωτικό χώρο της μικροαστικής κατοικίας. 

Έτσι όλοι είναι ευχαριστημένοι εκτός από τα εκδιδόμενα άτομα και 
μάλιστα αντλούν αυτή την ικανοποίηση ακριβώς εξ αιτίας της δυστυχίας 
και της εξαθλίωσης των εκδιδόμενων ατόμων. 

 
    Το σύγχρονο καθεστώς δουλείας 

Το 80% των εκδιδόμενων γυναικών, νόμιμης και παράνομης πορνείας, 
αναγκαστικής ή μη, έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση τους 
τελευταίους μήνες. 
Οι γυναίκες θύματα της αναγκαστικής πορνείας αλλά και της πορνείας 
γενικότερα υφίστανται σωματική σεξουαλική και ψυχολογική βία. 
Συχνά εξαναγκάζονται στην χρήση αντισυλληπτικών ή σε φάρμακα που
σταματούν την περίοδο έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποδοτικές 
όλες της ημέρες του μήνα. 

Η τιμή αγοράς και πώλησης είναι περίπου 1.000.000 δραχμές (3.000 
Ευρώ). 
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Το 80 % των γυναικών αυτών ωθούνται στην πορνεία μετά από 
άσκηση βίας και απειλών και έχουν παραδώσει τα νόμιμα χαρτιά τους 
στους μαστροπούς. Συχνά μετά από ένα μήνα άσκησης βίας, απειλών 
και εγκλεισμού σε απαράδεκτες συνθήκες, συντρίβονται ψυχικά και 
γίνονται, υπό το κράτους του φόβου, πειθήνια όργανα του μαστροπού. 

Το 45% των γυναικών αυτών κατορθώνουν να δραπετεύσουν μετά 
από 12 μήνες και το 15% περίπου μετά από 3 μήνες. 

Συχνά τα χρήματα που παίρνουν είναι ελάχιστα ή μπορεί και να μην 
παίρνουν καθόλου χρήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τρέφονται 
καν σωστά και δεν έχουν καμιά φροντίδα υγείας. 

Αυτή η συμπίεση του κόστους στο όριο της επιβίωσης που είναι εφικτή 
μόνο κάτω από το καθεστώς της αναγκαστικής πορνείας, είναι που 
μεγαλώνει τα κέρδη των μαστροπών, κάνοντας αποδοτική την επένδυση 
και κρατά τις τιμές σε επίπεδα προσιτά, προς τέρψιν των πελατών.

Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν να μιλάμε για 
καθεστώς δουλείας με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως ο δούλος ήταν 
δεμένος με τον αφέντη του ή ο δουλοπάροικος με τη γη έτσι και σύγχρονη
εκδιδόμενη είναι δεμένη με τον μαστροπό της. Πουλιέται και αγοράζεται 
όπως ο δούλος στην παλαιά δουλεία. Ακόμα, το καθεστώς αυτό επιτρέπει
την απόλυτη απόσπαση της υπεραξίας όπως ακριβώς ο παραδοσιακός 
αφέντης αποσπούσε απόλυτη υπεραξία από τον δούλο του. 
Έτσι στη σύγχρονη κοινωνία του εκσυγχρονισμού εμφανίζεται, με νέα 
μορφή, η δουλεία που είναι μια κοινωνική σχέση που παραπέμπει στη 
βαρβαρότητα. Από αυτή την άποψη μέσα στη σύγχρονη πορνεία της 
δουλείας αντανακλάται όλη η αντίφαση και η βαρβαρότητα του 
καπιταλισμού. 

H  άμεση, φυσική, αναγκαία σχέση της μιας ανθρώπινης ύπαρξης 
προς την άλλη, είναι η σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. 

Στη φυσική της ειδολογική σχέση, η σχέση του ανθρώπου προς τη 
φύση είναι άμεσα η σχέση του προς τον άνθρωπο, όπως η σχέση του 
προς τον άνθρωπο είναι η άμεσα η σχέση του προς τη φύση, προς τη 
δική του φυσική κατάσταση. 

Έτσι, η σχέση αυτή αποκαλύπτει σε μια αισθητή μορφή, με τη μορφή
του ευδιάκριτου γεγονότος, την έκταση στην οποία η ανθρώπινη ουσία 
έχει γίνει φύση για τον άνθρωπο, ή η φύση ανθρώπινη ουσία για τον 
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άνθρωπο. 
Από  τη σχέση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί ολόκληρο το επίπεδο της 

ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Πορνεία και Ολυμπιάδα 
Οι νόμοι που ρύθμισαν  την πορνεία στην Ελλάδα τον 19ο και αρχές 

20ου αιώνα ήταν  βασισμένοι στο γαλλικό διακανονιστικό σύστημα με 
αυστηρή επιτήρηση και εγκλεισμό. Το ’22 και ’23 αρχίζει να 
νομιμοποιείται σιγά - σιγά η πορνεία και το ’55 απαγορεύεται πάλι 
αφού θεωρείται αποτυχημένο το ηπιότερο μοντέλο. 

Το 1981 έχουμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την πορνεία και 
τέλος, το 1999 το Ν. 2734/1999 σύμφωνα με τον οποίο  η  πορνεία και 
η λειτουργία των  οίκων  ανοχής περνούν από την ευθύνη και 
δικαιοδοσία της αστυνομίας στους Δήμους. Με τον νόμο αυτό 
αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο η πορνεία σε νόμιμο και κανονικό 
επάγγελμα  ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι ένας  οίκος 
ανοχής μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ακτίνα μεγαλύτερη από 200  
μέτρα από σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα, χώρους 
άθλησης, πλατείες, πάρκα, εκκλησίες, κέντρα νεολαίας, ΚΑΠΗ, 
βιβλιοθήκες και νοσοκομεία. Η αντίφαση αυτή φανερώνει και όλη την 
υποκρισία της αστικής ηθικής που τη στιγμή που αναγνωρίζει την 
πορνεία σαν νόμιμη και αποδεκτή επαγγελματική δραστηριότητα την 
εξοστρακίζει από την καρδιά της πόλης για να προστατέψει την 
κοινωνία από αυτήν. 

Όπως καταλαβαίνει κανείς δεν υπάρχει κανένας χώρος, μέσα σε 
πόλη, που να πληροί τα παραπάνω, έτσι ο νόμος αυτός δεν έχει καμιά 
εφαρμογή.  

Τον Μάιο του 2003 η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου Αθηναίων
ενεργοποιεί τον νόμο 1999 όσον αφορά την δικαιοδοσία των δήμων 
στην λειτουργία των οίκων ανοχής. Αποφασίζει την έκδοση 230 νέων 
αδειών, από τις 600 που ήδη υπήρχαν και ακόμα παραπέρα με πρόταση 
της αντιδημάρχου Βαλσαμάκη, η οποία πλειοψήφησε, αποφασίζει την 
αναβάθμιση και ανάπτυξη της πορνείας εν όψει των ολυμπιακών 
αγώνων.   

Η απόφαση αυτή αφορά την επέκταση των χώρων στους οποίους 
προσφέρονται πορνικές υπηρεσίες, σε ξενοδοχεία, και άλλού  έτσι ώστε
να καλυφθούν οι ανάγκες της ολυμπιάδας «σύμφωνα με τα ισχύοντα σε 
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άλλες χώρες» . Ανοίγει έτσι, ο Δήμος Αθηναίων, με την απόφασή του 
αυτή, τον δρόμο για την  νομιμοποίηση μιας σειράς χώρων που 
λειτουργούσαν παράνομα μέχρι τώρα προσφέροντας πορνικές 
υπηρεσίες. Αφήνεται ακόμα πιο ελεύθερο το πεδίο για τις οικονομικές 
δραστηριότητες των μάνατζερ της πορνείας, των  σωματεμπόρων, των 
μαστροπών και των νταβατζήδων. 

Το σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι ότι η Αθήνα σαν 
διοργανώτρια πόλη, θα πρέπει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση 
των πορνικών υπηρεσιών και να ακολουθήσει την καλή  πρακτική 
άλλων πόλεων που στο παρελθόν έχουν αναλάβει τους ολυμπιακούς 
αγώνες. Συγκεκριμένα θα πρέπει σύμφωνα με την ίδια πρόταση να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σίδνεϊ, το 2000, στο οποίο όλα 
λειτούργησαν τέλεια στον τομέα αυτό.  

Να θυμίσουμε ότι στο Σίδνεϊ το 2000 και για τους δύο  μήνες των 
ολυμπιακών αγώνων είχαν εισαχθεί από άλλες χώρες  20.000 γυναίκες 
για να καλύψουν τις ανάγκες του σεξοτουρισμού. Η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας αρνήθηκε να  κοινοποιήσει τα έσοδα από την πορνεία κατά
τη διάρκεια των ολυμπιακών για να προστατεύσει τους εμπλεκόμενους 
σε ροζ σκάνδαλα. Τα έσοδα αυτά μπήκαν μαζί με όλα τα έσοδα στην 
κατηγορία των εσόδων διασκέδασης, παρ’ όλο που είχαν φτιαχτεί 
ειδικές υπηρεσίες για την υγεία και την φορολόγηση των εκδιδόμενων. 
Στην Αυστραλία ήδη οι πορνικές επιχειρήσεις έχουν μπει στο 
χρηματιστήριο. 

 Έτσι σιγά σιγά προωθείται η πρακτική της αναβάθμισης της 
πορνείας σε ένα επάγγελμα όχι απλώς αναγκαίο όπως θεωρούνταν 
μέχρι τώρα αλλά αναγνωρισμένο αφού οι οικονομικές της 
δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στην εθνική οικονομία και οι 
μετοχές της να αποτελέσουν ένα σημαντικό οικονομικό δείκτη.  

Είναι δικαίωμα η πορνεία; 
Σύμφωνα με την άποψη αυτή η πορνεία είναι δικαίωμα άρα και 

επιλογή του εκδιδόμενου ατόμου και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 
απαγορεύεται και να διώκεται. Αντίθετα θα πρέπει να αναγνωριστεί και 
να αναβαθμιστεί ως επάγγελμα, όπως όλα τα άλλα, με πλήρη 
επαγγελματικά, ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματα. 

Η άποψη αυτή επικαλείται την ελευθερία και αυτοδιάθεση του 
σώματος και θεωρεί ότι τα εκδιδόμενα άτομα δεν θα ονομάζονται  
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πλέον πόρνες η ιερόδουλες αλλά εργάτριες του σεξ. Σε αντιπαράθεση 
με την ακραία θυματοποίηση, η αντιαπαγορευτική αυτή πολιτική 
θεωρεί ότι τα εκδιδόμενα άτομα δεν είναι θύματα αλλά υποκείμενα 
δικαιωμάτων. Έτσι η πορνεία μπορεί να αναπτυχθεί, να αποκτήσει 
μάνατζμεντ, να έχει μετοχές και να αποτελέσει μια παραγωγική 
οικονομική δραστηριότητα. Κοντά στην άποψη αυτή είναι ίσως το 
Ολλανδικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, η πορνεία ως επάγγελμα 
αναγνωρισμένο, είναι νόμιμη από το 2000. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η 
Σουηδία όπου από το 1999 η πορνεία είναι παράνομη παντού και με 
οποιουσδήποτε όρους. Υπάρχουν ποινικές κυρώσεις για τους πελάτες 
ενώ η νομοθεσία δεν προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τα εκδιδόμενα 
άτομα. 

Φαίνεται ότι αναδεικνύεται ένα δίλημμα σε σχέση με το ποια θέση 
και κατά συνέπεια ποια πολιτική  θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το 
παραπάνω δίλημμα  είναι ψεύτικο στο βαθμό που δεν εκφράζει παρά  
την σύγχρονη αστική διαχείριση ενός κοινωνικού φαινομένου. 

Πριν βιαστεί κανείς να καταπιαστεί με αυτό το δίλημμα θα πρέπει να 
έχει κατά νου τα παρακάτω: 

α) Στις σύγχρονες συνθήκες διεθνούς σωματεμπορίας και 
εξαναγκαστικής πορνείας, η διεκδίκηση της αναβάθμισης της πορνείας 
ως επάγγελμα αφορά ή «ωφελεί» μόνο ένα μικρό αριθμό νόμιμα 
εκδιδόμενων ατόμων, το 9% για την Ελλάδα. Το υπόλοιπο 91% είναι 
αναγκαστικά εκδιδόμενες. Έτσι το να θεωρείς την πορνεία σαν ένα 
οποιοδήποτε επάγγελμα στο όνομα της αυτοδιάθεσης του σώματος 
είναι τουλάχιστον υποκρισία. Για ποια αυτοδιάθεση του σώματος 
μπορεί να μιλήσει η σύγχρονη σκλάβα των δικτύων σωματεμπορίας; 

β) Η θέση αυτή ακολουθούμενη από την ανάλογη πρακτική ανοίγει 
τον δρόμο και νομιμοποιεί τα κυκλώματα σωματεμπορίας και 
θεσμοθετεί τους όρους ανάπτυξης της βιομηχανίας του σεξ. 

Μην ξεχνάμε ότι για πολλές χώρες του κόσμου είναι ένα οικονομικό 
μέγεθος με τεράστια σημασία και από αυτή την άποψη μπορεί να 
αποτελέσει μια ανάσα στην οικονομική κρίση του καπιταλισμού. 

Οι λόγοι για τη νομιμοποίηση της πορνείας βασίζονται σε οικονομικά
συμφέροντα, διάφορα από αυτά  των εκδιδόμενων ατόμων και προς 
καλυτέρευση των δικών τους συνθηκών ζωής. Είναι λόγοι που  
σχετίζονται με την δυνατότητα φορολόγησης των εσόδων, με την 
αύξηση των κερδών των ΜΜΕ από τις ροζ διαφημίσεις, με την 
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συνεισφορά των εσόδων στο ΑΕΠ και με τη μείωση σε παγκόσμιο 
επίπεδο των δεικτών της ανεργίας.   

γ) Δεν  μπορεί κανείς να μιλάει για ελευθερία και για  δικαίωμα στην 
πορνεία και για την πορνεία, όταν η ίδια η πορνεία,  ακόμα και όταν 
γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους για το εκδιδόμενο άτομο, 
εμπεριέχει την βία και την κυριαρχία τους ενός φύλου πάνω στο άλλο.  
Το ίδιο όπως, σε ένα άλλο επίπεδο όπως η μισθωτή εργασία, ακόμα και 
με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τον εργάτη εμπεριέχει την 
εκμετάλλευση. 

Αυτή η θέση δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση  με τα εκδιδόμενα 
άτομα και με το δικαίωμά τους να διεκδικούν και να έχουν καλύτερες 
συνθήκες δουλειάς ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματα. Κανείς δεν 
επιθυμεί την καταστολή και τον διωγμό τους εκτός ίσως από τους 
παπάδες και όσους συντάσσονται με τα πλέον συντηρητικά κοινωνικά 
στρώματα.

Όμως το ζήτημα της πορνείας δεν μπορεί να εξαντληθεί στη νομική 
του διάσταση. 

Από την άποψη αυτή το παραπάνω δίλημμα, αν αποτελεί τέτοιο για 
κάποιους, μοιάζει με αυτό που τίθεται για την εξάρτηση και τα 
ναρκωτικά:  καταστολή ή αποποινικοπoίηση, αναγάγοντας έτσι την 
εξάρτηση σε ένα νομικό ζήτημα διαχείρισης και παραγκωνίζοντας όλες 
τις κοινωνικές του παραμέτρους. 

Αντίστοιχα και με την πορνεία το να παγιδευτεί κανείς μέσα στο 
δίλημμα: παράνομη πορνεία ή δικαίωμα στην πορνεία, σημαίνει  κατ’ 
αρχήν  ότι αναγνωρίζει  νομικές μόνο παραμέτρους και κατά δεύτερον  
ότι θεωρεί την πορνεία σαν ένα στοιχεία αναπόσπαστο της κοινωνίας. 
Σαν ένα αναγκαίο και πανάρχαιο όπως λένε επάγγελμα, που υπήρχε από
πάντα και θα υπάρχει, παραγνωρίζοντας την ιστορικότητα του. 

Η πορνεία όμως είναι ένα ιστορικό και πολιτικό φαινόμενο. 
Συνδέεται με τη σχέση των δύο φύλων και βασίζεται πάνω στην 
κυριαρχία του άνδρα πάνω στη γυναίκα, κυριαρχία η οποία επίσης έχει 
ιστορικότητα και αναπτύχθηκε πάνω σε κοινωνικά  διαμορφωμένες 
σχέσεις μέσα σε ορισμένο κοινωνικό πλαίσιο. 

Ιδιαίτερα σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία 
παγκοσμιοποιείται και η πορνεία και αποκτά νέα στοιχεία ποσοτικά και 
ποιοτικά.        

Η ίδια η σύγχρονη πορνεία είναι πολύ περισσότερο από σχέση 
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κυριαρχίας των φίλων. Εκφράζει την κρίση των  ανθρώπινων σχέσεων, 
την υποκατάσταση των σχέσεων και την εμπορευματοποίηση τους. 

Η σύγχρονη πορνεία της δουλείας, η απαλλοτρίωση του γυναικείου 
σώματος μέσα σε καθεστώς δουλείας, αντανακλά όλη τη βαρβαρότητα 
και τη σαπίλα του καπιταλισμού. 

Έτσι η γυναικεία χειραφέτηση δεν συμβιβάζεται με κανενός είδους 
πορνεία. Δεν συμβιβάζεται επίσης με κανενός είδους σχέση κυριαρχίας 
και εκμετάλλευσης. 

Όπως σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να μιλάς και πολύ περισσότερο
να παλεύεις για την γυναικεία χειραφέτηση και απελευθέρωση όταν 
αποδέχεσαι την πορνεία σαν αναπόφευκτη σχέση της κοινωνίας, έτσι 
δεν μπορείς να μιλάς και να παλεύεις για την γυναικεία χειραφέτηση αν 
ταυτόχρονα δεν παλεύεις για την κοινωνική χειραφέτηση. 

Μαρία Χλωρού 

Δείτε σχετικά:
Το Κουτί Της Πανδώρας - Το lifestyle της κόκας. 
https://www.youtube.com/watch?v=P34yfnDYDjQ

Το Κουτί Της Πανδώρας - Γυναίκα στο «τσιγκέλι».
https://www.youtube.com/watch?v=OnUAvvsDzco

Το Κουτί Της Πανδώρας - Μπαγκλαντές : Οδοιπορικό στην γη των 
κολασμένων.

https://www.youtube.com/watch?v=AM1cBH_06dE
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Το Παιχνίδι Προπετάσματος Καπνού και Καθρεπτών. 
του Σπύρου Λαβδιώτη

“Ας μου επιτραπεί να εκδώσω και να ελέγξω το χρήμα του 
έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος θεσπίζει τους νόμους” 

  Η διαδικασία με την οποία το χρήμα δημιουργείται στη σύγχρονη 
εποχή είναι πλήρως εσφαλμένως αντιληπτή από το ευρύ κοινό. Υπάρχει
ένας καλός λόγος γι αυτό: οι κυβερνήσεις σήμερα αντί να εκδίδουν οι 
ίδιες το εθνικό τους νόμισμα, με το ισχύον νομισματικό σύστημα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το χρήμα το δημιουργούν οι τράπεζες
από το τίποτε και το δανείζουν με τόκο στις κυβερνήσεις για να 
καλύψουν τις δημοσιονομικές τους ανάγκες. 

  
  Σήμερα η συζήτηση γύρω από το θέμα ποιος πρέπει να 

δημιουργήσει την προσφορά του χρήματος στην οικονομία ενός 
κράτους σπανίως κάνει την εμφάνισή της, διότι είναι η εστία ενός 
υψηλού βαθμού εκλεπτυσμένης καμπάνιας μιας μακροχρόνιας 
παραπληροφόρησης που διαπερνά την ακαδημία, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τους εκδοτικούς οίκους. Ως συνέπεια, πολύ λίγοι 
πολίτες συνειδητοποιούν ότι η έκδοση του εθνικού νομίσματος 
απευθείας από την κυβέρνηση -ελεύθερο από χρέος- είναι πράγματι ένα
σοβαρό θέμα για δημόσια συζήτηση. 

  
  Ωστόσο, σε μια μακρινότερη εποχή στις αρχές του 19ου αιώνα στη 

νεαρή δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα ήταν καυτό και οι
πολιτικοί ανήσυχοι για το τραπεζικό σύστημα. Οι τραπεζίτες που 
κινούσαν τα νήματα της προσφοράς του χρήματος ήταν πιο ορατοί, 
καθώς δεν είχαν κατορθώσει ακόμη να ασκήσουν σημαντική επιρροή 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να φέρουν σε δύσκολη θέση την 
κοινή γνώμη την οποία τόσο αναίσχυντα παραπλάνησαν. 

  
  Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι από τους προέδρους των 

Ηνωμένων Πολιτειών με σθένος πολέμησαν τις απατηλές πρακτικές 
των τραπεζών και επισήμαναν τους κινδύνους για τη Δημοκρατία. 
Μάλιστα ο κύριος συντάκτης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας (1776),
Thomas Jefferson -3ος πρόεδρος- είχε δηλώσει: « εάν ο Αμερικανικός 
λαός επιτρέψει ποτέ τις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του 
νομίσματος, πρώτα μέσω πληθωρισμού και εν συνεχεία μέσω 

423



αποπληθωρισμού, οι τράπεζες και οι εταιρίες που θα αναπτυχθούν γύρω
από αυτές θα αποστερήσουν το λαό από όλη την περιουσία του, έως 
ότου τα παιδιά του θα ξυπνήσουν άστεγοι στην ήπειρο που οι πατέρες 
τους έχουν κατακτήσει.» (Ellen Brown, The Web of Debt, p. 76, 2007) 

  
  Αξίζει λοιπόν να αναλύσουμε, γιατί οι εξέχοντες πολιτικοί είχαν 

σοβαρές υποψίες για τις αληθινές προθέσεις των τραπεζών και τον 
κίνδυνο που διέτρεχαν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η εθνική κυριαρχία 
του κοινοβουλίου. Επίσης, αξίζει να δούμε γιατί η δημιουργία του 
χρήματος είναι μια πράξη μαγείας, μια ταχυδακτυλουργία που το κοινό 
μυαλό στην κυριολεξία την απωθεί. Κι αποτελεί, ίσως μια από τις 
εκπληκτικές επινοήσεις που έχει το ανθρώπινο μυαλό σοφιστεί. 

  
  Η λειτουργία της μηχανής του χρήματος βασίζεται στη μετατροπή 

του Χρέους σε Χρήμα. Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος μέσω των 
τραπεζών μετατρέπεται σε χρήμα απλώς με μια άυλη λογιστική 
εγγραφή. Η πράξη είναι απλή αλλά αποτελεί μια αντινομία, διότι επί 
αιώνες το χρήμα ήταν αντιληπτό ως κάτι το συμπαγές, το οποίο το 
βλέπεις, το πιάνεις, το μεταφέρεις και το αισθάνεσαι στα χέρια σου, 
όπως ο χρυσός και ο άργυρος, και προϋπάρχει του χρέους. Στην ουσία 
οι έννοιες είναι αντίθετες, όπως η φωτιά και το νερό, διότι το χρήμα 
σβήνει το χρέος. Πώς είναι δυνατόν ο κοινούς νους να αντιληφθεί αυτή 
την πράξη ταχυδακτυλουργίας του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος 
που δημιουργεί το χρήμα ταυτόχρονα με τη σύναψη δανείων; 

  Ας προχωρήσουμε λοιπόν βήμα προς βήμα για να δούμε πως το 
χρέος μεταμορφώνεται σε χρήμα. Αφετηρία της μηχανής του χρήματος 
αποτελεί ο μεγαλύτερος χρήστης του χρήματος, το κράτος. Υπό το 
ισχύον νομισματικό σύστημα το κράτος δεν μπορεί να εκδώσει χρήμα 
για να καλύψει τις ανάγκες του δημοσίου, μπορεί όμως να δανειστεί 
χρήμα για να τις καλύψει. Έτσι, η κυβέρνηση εκδίδει κρατικές 
ομολογίες και τις θέτει σε ανοικτό διαγωνισμό όπου η κεντρική της 
τράπεζα αγοράζει τις ομολογίες που δεν καλύφθηκαν από το κοινό. 
Έναντι του ποσού της αξίας των αγορασθέντων ομολογιών εκδίδει μια 
επιταγή ή μεταφέρει ηλεκτρονικώς το αντίτιμο της αξίας σε λογαριασμό
του υπουργείου οικονομικών. Δεν υπάρχει στην κεντρική τράπεζα 
κανένα αντίκρισμα του ποσού πληρωμής, αυτό δημιουργείται από το 
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τίποτε, ex nihilo. Απλώς απορρέει από το δικαίωμα να εκδίδει χρήμα. 
Αυτό είναι το νομισματικό σύστημα που εμείς έχουμε. 

  Με άλλα λόγια, το χρήμα που δημιούργησε η κεντρική τράπεζα δεν 
στηρίζεται σε τίποτε. Είναι fiat money, χρήμα το οποίο δημιουργείται 
μέσω διατάγματος, δια νόμου: Let it be done (ας γίνει αυτό). Το χρήμα 
αυτό είναι το «ζεστό χρήμα» το «κολλαριστό» κατά τη λαϊκή διάλεκτο 
διότι έρχεται σε ύπαρξη αμέσως, στη στιγμή, on the spot, σύμφωνα με 
το αγγλικό ιδίωμα. Τώρα, οι κρατικές ομολογίες που αγόρασε η 
κεντρική τράπεζα μετονομάζονται σε «αποθεματικά» (reserves) στους 
λογαριασμούς της. Έτσι, με το ισχύον σύστημα των κλασματικών 
αποθεματικών οι κρατικές ομολογίες τίθενται ως «εγγύηση» (collateral)
για την έκδοση πολλαπλού αριθμού χρημάτων, τουλάχιστον εννέα 
φορές πιο πάνω από την αξία των ομολόγων που αγόρασε. 

   Πρέπει λοιπόν να έχει γίνει εμφανές ότι το χρήμα σήμερα 
δημιουργείται από το χρέος, κι αυτή η αυταπάτη στηρίζεται σε ένα 
λογιστικό τέχνασμα παρά σε ένα εκτυπωτικό επινόημα. Βεβαίως, η 
αυταπάτη που περιβάλλει την κεντρική τράπεζα μιας χώρας ξεκινά 
ευθύς αμέσως με το όνομα της, είτε αυτή ονομάζεται Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα (Federal Reserve) είτε Τράπεζα της Ελλάδος. Καμία από τις 
συγκεκριμένες κεντρικές τράπεζες δεν είναι κρατικές. Είναι αμφότερες 
ιδιωτικές και ιδίως η περίοπτη Τράπεζα της Ελλάδος είναι Ανώνυμος 
Εταιρία, με τη συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων μετά από 87 έτη 
λειτουργίας να παραμένει άγνωστη στον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο 
είναι ιδιωτική, αλλά δεν εκδίδει καν το εθνικό νόμισμα από την ένταξη 
της χώρας στην Ευρωζώνη. Έκτοτε, δεν δανείζει ούτε στο κράτος, αλλά
είναι Τράπεζα της Ελλάδος! 1 

  Το ρεζουμέ είναι ότι οι κυβερνήσεις και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα έχουν συστήσει ένα συνεταιρισμό στον οποίο το καρτέλ των 
τραπεζών με επικεφαλής τις κεντρικές τους τράπεζες έχουν το 
κυριαρχικό δικαίωμα να δημιουργούν το χρήμα -αντί τα ίδια τα κράτη- 
από το τίποτε και να εισπράττουν τόκο με τους δικούς τους όρους στα 
χρήματα που έρχονται σε ύπαρξη από το τίποτε. Και οι κυβερνήσεις ως 
αντάλλαγμα για την εκχώρηση του εκδοτικού προνομίου έχουν 
απεριόριστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με επακόλουθο, να 
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ξεφαντώνουν σε δημοσιονομική σπατάλη χωρίς να είναι αναγκασμένες 
να πουν στους ψηφοφόρους, ότι οι φόροι θα αυξηθούν. 

 
  Η αποκλειστική δημιουργία του σύγχρονου χρήματος από τις 

ιδιωτικές τράπεζες μέσω της χορήγησης δανείων υπαινίσσεται ότι το 
χρήμα δημιουργείται πρώτα και μετά περιμένει κάποιον να το 
δανειστεί. Όμως, η ταχυδακτυλουργία της δημιουργίας του χρήματος 
από το χρέος είναι μια ταυτόχρονη πράξη, που λαμβάνει χώρα ακριβώς 
τη στιγμή που εγκρίνεται το δάνειο. Τότε ο τραπεζικός λογαριασμός του
δανειολήπτη πιστώνεται με το αντίστοιχο ποσό του δανείου που 
ονομάζεται «κατάθεση» για να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη και να 
πιστέψει ότι συνιστά «πρωταρχική» κατάθεση, νέο «ζεστό χρήμα» και 
συνεπώς «πλούτο», ενώ είναι δάνειο, που αθροίζεται στις υπάρχουσες 
καταθέσεις. Κι από την άλλη πλευρά του καθολικού, η τράπεζα 
ισοσκελίζει το λογαριασμό με την εγγραφή δάνειο και το ονομάζει 
περιουσιακό στοιχείο (asset), διότι της προσπορίζει εισόδημα υπό 
μορφή σταδιακών πληρωμών τόκων από το «τίποτε.» Η πράξη λοιπόν 
της χορήγησης του δανείου είναι αυτή που προκαλεί την ύπαρξη του 
χρήματος. 

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πως οι δημοκρατικές 
κυβερνήσεις εκχώρησαν το προνόμιο της δημιουργίας του χρήματος 
αποκλειστικά σε ένα καρτέλ ιδιωτικών τραπεζών, που ο αντικειμενικός 
τους σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους και όχι του κοινωνικού 
συμφέροντος. Πως συνάδει αυτός ο θεσμός με το θεμέλιο του 
Δημοκρατικού Πολιτεύματος που είναι η λαϊκή κυριαρχία και σύμφωνα
με το Σύνταγμα της Ελλάδος : «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, 
υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το 
Σύνταγμα.» 2 Η απάντηση δίδεται στο Άρθρο 8 του Συντάγματος, 
παράγραφος 2: « Νόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση 
του νομίσματος.» Έτσι, ρίξανε οι πολιτικοί το παιδί μαζί με το νερό 
εκτός κολυμβήθρας για να αλωνίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
υπεράνω των θεσμών του κράτους. 

  Κι ακολουθεί η ερμηνευτική δήλωση της «ασάφειας» για την 
κάλυψη του Συνταγματικού κενού αναφορικά με τον προσδιορισμό της 
δημιουργίας του εθνικού νομίσματος: «η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη 
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συμμετοχή της Ελλάδος στις διαδικασίες της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης.» 

  Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι το ισχύον νομισματικό 
σύστημα της ζώνης του ευρώ που επεβλήθη στον ελληνικό λαό από την 
πολιτική ηγεσία είναι μια απόκρυφη απάτη. Όταν εμείς πράγματι 
αφυπνιστούμε και δούμε κατάματα αυτή την σκληρή πραγματικότητα, 
τότε η προσωπική μας θεώρηση όχι μόνο της Ευρωζώνης, αλλά 
ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης, θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί. Όπως ακριβώς συνέβη με τη φυσική και την αστρονομία 
τον 16ο – 17ο αιώνα, όταν ο άνθρωπος αναθεώρησε την εσφαλμένη 
άποψή του για τον κόσμο, συνειδητοποιώντας μέσω της επιστήμης, ότι 
η Γη δεν είναι ακίνητη ούτε το κέντρο του κόσμου, αλλά γυρίζει και 
μάλιστα με εκπληκτική ταχύτητα, με δύο ταυτόχρονες περιφορές ως 
ένας απλός πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Η εξαπάτηση είναι ότι 
δεν υπάρχει κατ’ ουσία καθόλου πραγματικό χρήμα στο οικονομικό 
σύστημα - έτσι όπως το φαντάζεται ο κόσμος, κολλαριστό, που το 
τυπώνουν, το στοιβάζουν και το μεταφέρουν ζεστό-ζεστό. Μόνο χρέη. 

  Εκτός από τα κέρματα που η παραγωγή και η νομισματοκοπή 
γίνεται από τις εθνικές κυβερνήσεις και συνιστούν ένα αμελητέο ποσό, 
το σύνολο της προσφοράς του χρήματος σε κυκλοφορία αποτελείται 
από δημόσια και ιδιωτικά χρέη στις τράπεζες. Όπως προαναφέρθηκε, το
χρήμα δημιουργείται με λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς των 
ιδιωτικών τραπεζών. Αυτή η λογιστική εγγραφή αποτελεί μια 
ταχυδακτυλουργία, που πρέπει να τη δούμε πολλές φορές για να 
αντιληφτούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κι αυτό το τέχνασμα που ακριβώς 
συμβαίνει είναι αδύνατον να το κατανοήσουμε, εάν δεν γνωρίζουμε το 
ισχύον σύστημα των κλασματικών αποθεματικών του νομισματικού 
μηχανισμού.3 Ως απόρροια των κλασματικών αποθεματικών, που 
έντεχνα έχει αποκρυφτεί από τη δημόσια θέα, το χρήμα που οι τράπεζες
δανείζουν δεν συνιστά ανακύκλωση των προϋπαρχόντων καταθέσεων 
των πελατών, αλλά νέο χρήμα. 

Αποτελεί στην κυριολεξία νοητικό άθλο να κατανοήσει κάποιος ότι 
το χρήμα, που τόσο δύσκολο είναι να αποκτηθεί στη ζωή, δημιουργείται
από τις τράπεζες με μια λογιστική εγγραφή. Είναι φυσικό, το μυαλό του
απλού πολίτη να τελεί υπό σύγχυση, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το 
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φαινόμενο της «γνωστικής δυσαρμονίας» (cognitive dissonance), όπου 
κάποιος μπορεί να διαβάζει τις λέξεις μιας φράσης, αλλά αμφιβάλει εάν
τις διαβάζει σωστά. Όμως, για να είμαστε σίγουροι ότι τις διαβάζουμε 
απολύτως σωστά, παρατίθεται η ακόλουθη δήλωση του πρώην πρώτου 
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά (Bank of Canada), 
Graham Towers:« Οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα. Η διαδικασία 
παραγωγής του χρήματος αποτελείται από μια λογιστική εγγραφή σ’ 
ένα βιβλίο. Αυτό είναι όλο. Κάθε φορά που η τράπεζα χορηγεί ένα 
δάνειο, νέα τραπεζική πίστωση δημιουργείται, εντελώς καινούργιο 
χρήμα (brand new money).» 

Αυτή η απόκρυφη μαγεία της δημιουργίας του πιστωτικού χρήματος 
από το τίποτε και της είσπραξης τόκου, έχει διαστρεβλωθεί από τον 
τύπο και έχει συγκαλυφθεί από τις τράπεζες, ενώ ορισμένοι από τους 
πολιτικούς το γνωρίζουν, αλλά απαντούν έντρομοι με χαμηλή φωνή: «ε,
τι θέλεις τώρα να κάνουμε επανάσταση;» Έτσι, το ευκολόπιστο κοινό 
επί μακρόν υπνωτίστηκε και παρέμεινε παραπλανημένο σε λάθος 
μονοπάτια από τον συνεχή βομβαρδισμό των εγκωμίων και των 
‘εικονικών’ βραβείων των τραπεζών έχοντας εμπεδώσει λανθασμένες 
εντυπώσεις και τραπεζικές απόψεις. Γι αυτό, η διαδικασία της 
απόρριψης εσφαλμένων ιδεών και αντιλήψεων που έχουν αιχμαλωτίσει 
το μυαλό και τη φαντασία του, είναι πράγματι επίπονος. 

Το μοναδικό χαρακτηριστικό της επινόησης των κλασματικών 
αποθεματικών, μέσω των οποίων οι σημερινές τράπεζες δημιουργούν το
πολυπόθητο χρήμα, είχε ανακαλυφθεί αρκετούς αιώνες νωρίτερα από 
τους χρυσοχόους (goldsmiths).5 Ειδικά, με την πάροδο του χρόνου οι 
χρυσοχόοι ανακάλυψαν ότι μπορούν να εκδώσουν χάρτινες πιστωτικές 
αποδείξεις (γραμμάτια) και να δανείσουν με τόκο, τα πολύτιμα μέταλλα
που φύλαγαν στα χρηματοκιβώτια τους, πολλές φορές πιο πάνω από 
την ποσότητα που είχαν στην κατοχή τους. Η πρακτική αυτή ήταν 
εφικτή εφ’ όσον είχαν επαρκή αποθεματικά χρυσού και αργύρου σε 
«φύλαξη» για να εξαργυρώσουν οτιδήποτε ποσά οι κάτοχοι των 
γραμματίων επιθυμούσαν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή η 
κατεργαριά συνιστά τη «γέννηση» του μυστηρίου που έμελε διαχρονικά 
να γίνει γνωστό, ως « το κλασματικό σύστημα αποθεματικών» του 
σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Έτσι οι χρυσοχόοι έγιναν οι πρώτοι τραπεζίτες τον 17ο αιώνα στην 
Ευρώπη, όταν το εμπόριο διεξάγονταν κυρίως με χρυσά κι αργυρά 
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νομίσματα. Ωστόσο, τα μεταλλικά νομίσματα ήταν πρακτικώς δύσκολο 
να μεταφερθούν σε μεγάλες ποσότητες και εύκολο να κλαπούν. Ως 
συνέπεια, οι χρυσοχόοι αρχικώς παρείχαν μόνο υπηρεσίες ασφάλειας 
(safekeeping) και με τις προμήθειες που έπαιρναν ως «τέλη 
αποθήκευσης» των πολύτιμων μετάλλων, απεκόμιζαν ένα μικρό κέρδος.
Σε ανταλλαγή των κατατεθέντων νομισμάτων του χρυσού κι αργύρου, 
εξέδιδαν αποδείξεις κατάθεσης (deposit receipts) στους δικαιούχους, οι 
οποίες αντιπροσώπευαν την αξία του χρυσού κι αργύρου που ήταν 
κατατεθειμένα στα θησαυροφυλάκια τους. Αυτές οι αποδείξεις 
κατάθεσης, συν τω χρόνο βρέθηκαν να είναι πιο βολικές για τους 
εμπόρους ως μέσο πληρωμών. Έτσι, άρχισαν να διαδίδονται ευρέως και
έγιναν γνωστές ως «γραμμάτια» αποδεκτά ως χρήμα, δεδομένου ότι 
όποιος τα είχε στην κατοχή του, μπορούσε να τα ανταλλάξει στο 
χρυσοχόο - τραπεζίτη με την αναγραφόμενη αξία σε μεταλλικό 
νόμισμα. Οι χρυσοχόοι όμως παρατήρησαν, ότι σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή μόνο το 10% με 20% από τα γραμμάτια που εξέδιδαν, 
επέστρεφαν για εξαργύρωση σε χρυσό ή άργυρο που κρατούσαν για 
φύλαξη στα vault τους. 

Ως επακόλουθο, αυτοί διαλογίστηκαν ότι μπορούν γρήγορα να γίνουν
πλούσιοι με μία μόνο ζαβολιά, χωρίς κανείς να τη γνωρίζει, εκτός και 
εάν «σπάσει ο διάολος το πόδι του» και αθετήσει ένας σημαντικός 
πελάτης, όπως ο βασιλιάς Charles II. Ο βασιλιάς αρνήθηκε να πληρώσει
το 1 εκατομμύριο £ που δανείστηκε από τους χρυσοχόους και εν 
συνεχεία κατάλυσε το Αγγλικό Κοινοβούλιο για να μην το πληρώσει 
ποτέ! Εντούτοις, οι χρυσοχόοι ανέλαβαν τον ενδεχόμενο κίνδυνο με 
αντάλλαγμα να γίνουν πλούσιοι και το πέτυχαν με την έκδοση 
γραμματίων με τόκο, που δεν καλύπτονταν από τα πολύτιμα μέταλλα 
που είχαν στα θησαυροφυλάκια τους! 

Μ’ αυτό τον πρωτοφανή τρόπο γεννήθηκε το συμβολικό χρήμα 
(paper money) αξίας 5 με 10 φορές άνω της αξίας των πολύτιμων 
μετάλλων που κατείχαν στα θησαυροφυλάκια τους. Πράγματι, είναι 
εντυπωσιακό, ότι με τον πολλαπλασιαστή του νομίσματος 
δημιούργησαν το τοκοφόρο κεφάλαιο, σχεδόν από το τίποτε, όπως 
ισχύει σήμερα, από ζεστό αέρα, που έμελε με την πάροδο του χρόνου να
καταδυναστεύει οικογένειες και ολόκληρες κοινωνίες. Είναι εμφανές, 
ότι με ένα επιτόκιο του 10% τα ίδια αποθεματικά χρυσού και αργύρου 
δανειζόμενα 10 φορές πάνω από την άξια των μετάλλων, παρήγαγαν 
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100% απόδοση ετησίως σε περιουσιακά στοιχεία, που οι ίδιοι οι 
χρυσοχόοι δεν ήταν ιδιοκτήτες και νομικά δεν είχαν το δικαίωμα να τα 
δανείσουν. 

Στην επινόηση των χρυσοχόων της χορήγησης δανείων μέσω 
γραμματίων με κάλυμμα μόνο ένα κλάσμα των πολυτίμων μετάλλων 
που είχαν σε φύλαξη στα θησαυροφυλάκια τους, θεμελιώθηκε το 
σύγχρονο τραπεζικό σύστημα, που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως 
«κλασματικό σύστημα αποθεματικών.» Με βάση αυτό το μοντέλο 
τραπεζικών εργασιών, που δημιουργεί το χρήμα από το χρέος 
σχεδιάστηκε η πρώτη κεντρική τράπεζα, η ξακουστή Bank of England. 

Η Τράπεζα της Αγγλίας ιδρύθηκε το 1694 την εποχή της 
πρωτοκαθεδρίας της Μεγάλης Βρετανίας, ως αμιγώς ιδιωτική εταιρία 
(joint stock company).Παρά το μεγαλοπρεπή τίτλο είναι αυτή που 
εισήγαγε τον ιδιόμορφο συνεταιρισμό μεταξύ των τραπεζών και των 
πολιτικών.  

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς William ΙΙΙ βρίσκονταν σε σοβαρή ανάγκη 
χρημάτων για τη διεξαγωγή ενός νέου πολέμου με τον Louis XIV, για 
να αποτρέψει την ηγεμονία της Γαλλίας στην ηπειρωτική Ευρώπη. 
Παγιδευμένος μεταξύ της αδυναμίας επιβολής νέων φόρων και της 
προσφυγής σε δανεισμό, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο απεδέχθη το
σχέδιο του Σκωτσέζου William Paterson, της ίδρυσης μιας ανώνυμης 
πολυμετοχικής εταιρίας. Το πλάνο όριζε ότι η εταιρία θα είναι τράπεζα 
που θα φέρει το όνομα Bank of England, της οποίας οι μετοχές θα 
πωληθούν σε ιδιώτες επενδυτές με αντίτιμο το ποσό των £ 1,200,000. Η
ολοσχερής είσπραξη του μετοχικού κεφαλαίου θα προσφερθεί ως 
δάνειο στο βασιλιά William με επιτόκιο 8% ! Αυτό είναι το πρώτο 
σκέλος του σχεδίου που η σύλληψή του έγινε στο παρεκκλήσι Mercer’s 
Chapel του Λονδίνου σε σύσκεψη εκπροσώπων των επενδυτών και 
μελών του Αγγλικού Κοινοβουλίου. 

Η σύσκεψη που έγινε με απόλυτη μυστικότητα σφυρηλάτησε ένα 
σχέδιο λειτουργίας επτά σημείων τα οποία θα εξυπηρετούσαν τα 
αμοιβαία συμφέροντά τους : 1) Η κυβέρνηση θα χορηγήσει άδεια στους
επενδυτές να δημιουργήσουν μια τράπεζα 2) Η Τράπεζα θα έχει το 
μονοπώλιο έκδοσης χαρτονομίσματος που θα κυκλοφορεί ως 
τραπεζογραμμάτιο της Αγγλίας 3) Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να 
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δημιουργήσει χρήμα από το τίποτε με κάλυμμα μόνο ένα κλάσμα της 
συνολικής ποσότητας του νομίσματος (coin) 4) Οι επενδυτές θα 
διαθέσουν στο κράτος όσο χρήμα αυτό χρειασθεί 5) Το χρήμα που θα 
δημιουργηθεί για κρατικά δάνεια θα έχει ως κάλυμμα (collateral) 
κατεξοχήν χρεόγραφα του κράτους 6) Αν και το χρήμα θα δημιουργηθεί
από το τίποτε και θα στοιχίσει σχεδόν τίποτε να παραχθεί, το κράτος θα
πληρώσει επιτόκιο 8% στο χρήμα που θα δανειστεί 7) Τα χρεόγραφα 
του κράτους θα θεωρηθούν ως « αποθεματικά» (reserves) για τη 
δημιουργία επιπρόσθετου πιστωτικού χρήματος υπό μορφή δανείων για 
το ιδιωτικό εμπόριο τα οποία επίσης θα κερδίζουν τόκο από τη στιγμή 
που χορηγούνται. 

Η αρχική επινόηση του σχεδίου της ίδρυσης της Τράπεζας της 
Αγγλίας πιστώνεται στο μέλος του Αγγλικού Κοινοβουλίου Charles 
Montagu, ο οποίος παρουσίασε στο Κοινοβούλιο το πλάνο της ίδρυσης 
της Τράπεζας ως χρηματοδότη και εντολοδόχο του δημοσίου με βάση 
τον σχεδιασμό του Paterson. Παρ’ όλη την έξαψη της ζήτησης μεταξύ 
των μελών του κοινοβουλίου, ιδίως των συντηρητικών, που αντετίθεντο
στη δημιουργία της έκδοσης εθνικού νομίσματος από «χαρτί» ως 
διαβρωτικό στοιχείο της οικονομικής διαδικασίας, η πρόταση του 
Charles Montagu υπερψηφίστηκε. Έτσι, την 27η Ιουλίου 1694 με 
βασιλικό διάταγμα πήρε «σάρκα και οστά» η τράπεζα των τραπεζών με 
την μεγαλοπρεπή επωνυμία: « Ο Κυβερνήτης και η Εταιρία της 
Τράπεζας της Αγγλίας» (The Governor and the Company of the Bank of 
England), που κυριάρχησε με τις ταχυδακτυλουργίες της για 300 χρόνια
το τραπεζικό σύστημα. Υπήρξε το μοντέλο των κεντρικών τραπεζών 
του δυτικού ημισφαιρίου, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, της 
περίοπτης Τράπεζας της Ελλάδος. Μ’ αυτό το επιβλητικό όνομα και τη 
θεσμική ιερότητα του Βασιλιά και του Κοινοβουλίου να συμβαδίζουν 
αρμονικά χέρι- χέρι, πώς να μην παραπλανηθεί ο απλός λαός από τη 
ραδιουργία ενός cabal (κλίκα) σε μυστική συνδιάσκεψη σε ένα 
παρεκκλήσι! 

Tο ενημερωτικό δελτίο της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών 
που εκδόθηκε για να ελκύσει επενδυτές γνωστοποιεί: « Η Τράπεζα 
επωφελείται του τόκου σε όλα τα χρήματα που δημιουργεί από το 
τίποτε.»7 Με αυτό τον ιδιόρρυθμο τρόπο δημιουργήθηκε η πρώτη 
κεντρική τράπεζα του κόσμου, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα της 
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δημιουργίας του χρήματος από το τίποτε και ευκρινώς γραμμένο μέσα 
στον καταστατικό της χάρτη! Ήταν λοιπόν φυσικό από τους πρώτους 
μετόχους, πλην του Paterson και της παρέας του, να είναι ο ίδιος ο 
βασιλιάς William ΙΙΙ και μαζί ο Δούκας και η Δούκισσα του 
Marlborough και πιο πίσω ορισμένα πρωτοκλασάτα μέλη του Αγγλικού 
Κοινοβουλίου. Έτσι ξεκίνησε η πολυσυζητημένη Πιστωτική 
Επανάσταση (Credit Revolution) στο Λονδίνο, που είχε ως δομικό λίθο 
της δημιουργίας του χρήματος το τραπεζογραμμάτιο, το οποίο παράγεται
μέσου δανεισμού από αέρα κοπανιστό, είναι fiat χρήμα, στο par 
excellence εργοστάσιο χρήματος, την ξακουστή Τράπεζα της Αγγλίας. 

Σύμφωνα με όσα έχουν διατυπωθεί έως τώρα αναφορικά με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που μέσω των κλασματικών 
αποθεματικών οι τράπεζες δημιουργούν νέο χρήμα από «ζεστό αέρα», 
δηλαδή από το τίποτε, γίνεται πλέον κατανοητό γιατί είναι αδύνατον να 
υπάρξει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός του χρήματος. Οι ακαδημαϊκοί 
μάλιστα, την περίοδο της δεκαετίας του 1960, της αποκαλούμενης 
εποχής των «καλών χρόνων», όπου το κίνητρο του ατομικού 
συμφέροντος είχε αντικατασταθεί από ένα κοινωνικό ιδεώδες, βάζανε 
θέματα προς συζήτηση στους φοιτητές τους - που θεωρούνται 
ριψοκίνδυνα σήμερα - με την ακόλουθη μορφή: 

«Η παράξενη εντύπωση ότι η συνολική δημιουργία του χρήματος 
από ιδιωτικούς οργανισμούς είναι ένα είδος παραχάραξης νομίσματος, 
μεθοδευμένη κλοπή και ληστεία, ίσως μετριαστεί από τη γνώση ότι η 
αύξηση της προσφοράς του χρήματος μπορεί να είναι ωφέλιμη για την 
οικονομία. Συζητήστε την παραπάνω άποψη...».

Το φαινόμενο του κλασματικού χρήματος, που είναι μείζονος 
σημασίας στην οικονομική διαδικασία, επισημαίνεται και από τον 
James Tobin με την ακόλουθη δήλωση : «Η αρχή της σοφίας στη 
νομισματική οικονομία ξεκινά από την παρατήρηση, ότι το χρήμα είναι 
όπως μία καυτή πατάτα (hot potato) σ’ ένα παιδικό παιχνίδι, όπου ένα 
άτομο μπορεί να την περάσει στο άλλο, αλλά η ομάδα στο σύνολό της 
δεν μπορεί να απαλλαχτεί από αυτήν.» 

Είναι λοιπόν φανερό, ότι η μακρά σειρά αιρετικών κατά τον Tobin, 
σωστά διαμήνυε ότι το χρήμα δημιουργείται ενδογενώς από έναν 
«κονδυλοφόρο χρήματος» του τραπεζίτη και όχι εξωγενώς μέσω της 
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χορήγησης κεφαλαίων δανειοδότησης της κεντρικής τράπεζας. Η 
κεντρική τράπεζα ως δανειστής εσχάτης ανάγκης (lender of last resort) 
παρέχει πιστώσεις στις τράπεζες με ατροφικούς ισολογισμούς και 
επισφάλειες για να μην πτωχεύσουν και συμπαρασύρουν μαζί στη δίνη 
της ρουφήχτρας των επισφαλειών και τις καταθέσεις απλών πολιτών. Το 
χρήμα όπως διαπιστώσαμε, δημιουργείται από τη χορήγηση πιστωτικού 
χρήματος από τις τράπεζες προς τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι 
τοποθετούν εμπράγματη ασφάλεια (collateral) ως εγγύηση του δανείου. 

Η σύμβαση του δανείου δεν απαιτείται να υποστηριχθεί από 
χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας, το χρήμα δημιουργείται από 
την υποσχετική που ενσωματώνεται στο δάνειο και όχι από τη 
δανειοδότηση ή επαναδανειοδότηση της κεντρικής τράπεζας. Η πίστωση
είναι προγενέστερο στοιχείο των αποθεματικών (reserves) των 
τραπεζών. Όταν ένα τραπεζικό δάνειο εξοφλείται, το δημιούργημα του 
πιστωτικού χρήματος καταστρέφεται, αλλά η τράπεζα δημιουργεί 
αποθεματικά μέσω των τόκων, το κέρδος που απορρέει από το δάνειο. 

Το πιστωτικό χρήμα που αποτελεί την κινητήριο δύναμη του 
σύγχρονου νομισματικού συστήματος είναι απλώς ένας «άυλος» 
αριθμός, μια εγγραφή σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, που δεν 
καλύπτεται ούτε από πολύτιμα μέταλλα ούτε από κέρματα ή από 
μετρητά (χαρτονόμισμα). Επί παραδείγματι, η αγορά ενός αγαθού μέσω
της πιστωτικής κάρτας αφαιρεί χρήμα από τον λογαριασμό του 
αγοραστή και το προσθέτει στο λογαριασμό του πωλητή του αγαθού, 
είτε αυτό είναι προϊόν είτε υπηρεσίες. 

Μια χρηματική συναλλαγή, λόγου χάριν, η αγορά ενός ζευγαριού 
παπούτσια με αντάλλαγμα την πληρωμή σε ευρώ στη σημερινή εποχή, 
δεν είναι μια διπλή συναλλαγή όπως στην εποχή του χρήματος που 
ήτανε εμπόρευμα (commodity), o χρυσός και άργυρος. Αντίθετα, είναι 
μια τριπλή συναλλαγή, που περιλαμβάνει τον αγοραστή, τον πωλητή 
και τον ενδιάμεσο, το πιστωτικό ίδρυμα - τον κάπηλο κατά τον 
Αριστοτέλη. Ο αγοραστής δεν ανταλλάσει κανένα εμπόρευμα ή 
υπηρεσία με ένα άλλο αγαθό του πωλητή. Αυτό το οποίο στην ουσία 
ανταλλάσσεται, είναι μία εγγραφή χρέωσης στον τραπεζικό λογαριασμό
του αγοραστή, με μία πιστωτική εγγραφή αντίστοιχης αξίας στο 
λογαριασμό του πωλητή. Η τράπεζα απλώς διαμεσολάβησε, 
μεταφέροντας πιστωτικό χρήμα από τον ένα λογαριασμό στον άλλο για 
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την περαίωση της συναλλαγής, και γι αυτή την επίπονη προσπάθεια, 
απαιτεί τόκο 16-18 % ετησίως! 

Συνεπώς, στην ανωτέρω απεικόνιση της χρήσης πιστωτικών καρτών 
ως μέσο συναλλαγών, οι τράπεζες επίσης δημιουργούν το χρήμα από το
τίποτε απαιτώντας υπερβολικό τόκο σε άυλα κεφάλαια αφού δεν 
απαιτείται να διατηρούν αποθεματικά έναντι της πιστωτικής γραμμής. 
Ο υπέρμετρος τόκος σε εικονικά κεφάλαια υπήρξε ο βασικός λόγος που 
οι σύγχρονοι τραπεζίτες προωθούσαν με τόσο ζήλο και επιμέλεια το 
μάρκετινγκ των πιστωτικών καρτών την τελευταία δεκαετία. Αγνοώντας
μπροστά στο είδωλο του βραχυπρόθεσμου κέρδους, ότι αυτή η πρακτική
μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε επισφάλειες, λόγω του ανατοκισμού 
του τόκου. Με περισσή αλαζονεία παρέβλεψαν τον κανόνα των 
χρηστών ηθών, προχωρώντας σε μια πράξη ανελέητης τοκογλυφίας, 
παραβιάζοντας τις ιερές αρχές των αρχαίων, οι οποίες θεωρούσαν την 
επιβάρυνση τόκου άνω του 6 % ετησίως επί των νομισμάτων κι όχι επί 
του αέρος, ως πράξη ιεροσυλίας. 

Οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν πρόθυμα πιστωτικές γραμμές 
(credit lines) σε εταιρίες και ιδιώτες. Αυτές συνιστούν μονομερείς 
τραπεζικές συμβάσεις «υπόσχεσης» της χορήγησης δάνειου στο 
δικαιούχο μέχρι ενός προκαθορισμένου ποσού και εντός συγκεκριμένου
χρόνου, εφ’ όσον o κάτοχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική 
γραμμή. Όμως, η «υπόσχεση» της χορήγησης του δανείου, δεν 
θεωρείται χρήμα από τους ρυθμιστικούς κανονισμούς των κεντρικών 
τραπεζών. Έτσι, όταν η πιστωτική γραμμή χρησιμοποιείται και το 
δάνειο χορηγείται, τότε bona fide πιστωτικό χρήμα δημιουργείται και 
αποθεματικά πρέπει εξ ανάγκης να βρεθούν για να το εξυπηρετήσουν. 
Είναι λοιπόν φανερό, ότι και σ’ αυτή την περίπτωση, το πιστωτικό 
χρήμα συνιστά προγενέστερο στοιχείο των αποθεματικών (reserves), 
αφού η χορήγηση του δανείου δημιουργεί τη ρυθμιστική απαίτηση της 
άντλησης κεφαλαίων αποθεματικού. Το έκδηλο συμπέρασμα του 
νομισματικού μηχανισμού στην πράξη, είναι σαφώς σε πλήρη αντίθεση 
με το ορθόδοξο μοντέλο που διδαχθήκαμε ως φοιτητές, όπου η 
προώθηση των αποθεματικών από την κεντρική τράπεζα ωθεί με την 
σειρά της, τη δημιουργία νέων τραπεζικών δανείων. Η εμπειρία 
υποδεικνύει ότι όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι ευδόκιμες για την 
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επέκταση του πιστωτικού χρήματος, οι τραπεζίτες εύκολα βρίσκουν 
επιτήδειους τρόπους να δημιουργήσουν reserves. 

Συνεπώς, η περιβόητη θεωρία του Μονεταρισμού,10 που ισχυρίζεται 
ότι η προσφορά του χρήματος (money supply) καθορίζεται από την 
κεντρική τράπεζα μέσω παροχής αποθεματικών στις εμπορικές 
τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, είναι εσφαλμένη. Η θεωρία 
διαμορφώθηκε από τον ακαδημαϊκό Milton Friedman. Ο αρχιερέας του 
νεοφιλελευθερισμού και η ακολουθία του, οι «οικονομολόγοι της 
Σχολής Σικάγου», άσκησαν μεγάλη επιρροή στις πανεπιστημιακές 
αίθουσες και στην οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Αγγλίας. Ιδίως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, επί των 
Κυβερνήσεων Reagan και Thatcher. Η θεωρία είναι ανυπόστατη, διότι 
υπαινίσσεται ότι οι ιδιωτικές τράπεζες είναι απλώς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα διαμεσολάβησης που δεν δημιουργούν χρήμα μέσω των 
κλασματικών αποθεματικών. Απλώς διαμεσολαβούν μεταξύ των 
αποταμιευτών και των δανειοληπτών και εξισορροπούν την αγορά 
χρήματος. Και στη διενέργεια αυτή επιτυγχάνουν το equilibrium της 
προσφοράς και ζήτησης του χρήματος. Με άλλα λόγια, οι ιδιωτικές 
τράπεζες ανακυκλώνουν τις υπάρχουσες καταθέσεις των πελατών τους 
και τις χορηγούν ως δάνεια στους οφειλέτες. Όπως έχουμε ήδη 
αναλύσει, αυτή η θεώρηση αποτελεί ένα μύθο, είναι αβάσιμη και 
παραπλανητική. 

 
Εν κατακλείδι, ο θεσμός της εκχώρησης από την πολιτεία του 

προνομίου της δημιουργίας του χρήματος σε ιδιωτικές τράπεζες 
αποτελεί εμπαιγμό, διότι ως νευραλγικοί σύνδεσμοι μεταξύ της 
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των πολιτών, δεν έχουν ως 
βασικό κίνητρο την επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος, που 
αποβλέπει στη γενική ευημερία της κοινωνίας. Ο πρωταρχικός σκοπός 
των τραπεζών είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, ο οποίος είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με τα bonus των αξιωματούχων των τραπεζών 
και τα μερίσματα των μετόχων. Κατά συνέπεια, το ισχύον νομισματικό 
σύστημα των «κλασματικών αποθεματικών» μεταμορφώνει τις 
τράπεζες σε «υβριδικά ιδρύματα», τα οποία στην προσπάθεια να 
αυξήσουν το κέρδος τους δημιουργούν επίσης χρήμα. Ήτοι είναι γόνοι 
διασταύρωσης ετερογενών στοιχείων, παρετυμολογία της λέξης «ύβρις»
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της αρχαίας τραγωδίας. Της απρεπούς έκφρασης, που προσβάλει την 
τιμή και την αξιοπρέπεια και χαρακτηρίζει την αλαζονική συμπεριφορά 
του ανθρώπου, η οποία οδηγεί στην υπέρβαση του ηθικού και θεϊκού 
νόμου, με συνέπεια την τελική του καταδίκη. 

Η καταδίκη δεν άργησε να έρθει και «ο διάολος έσπασε το ποδάρι 
του» με το ξέσπασμα της καταιγίδας της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, που συμπαρέσυρε στους 
θυελλώδεις ανέμους της τις δήθεν «εύρωστες» ελληνικές τράπεζες με 
τα γυάλινα πόδια. Αυτές βρέθηκαν εκτεθειμένες με υπέρμετρο δανεισμό
και μόχλευση κερδοσκοπικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να 
καταρρεύσουν σαν τραπουλόχαρτα. Η πανωλεθρία που υπέστη το 
θεωρούμενο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορεί εύστοχα να 
συγκριθεί με την πανωλεθρία που υπέστη ο Αλκιβιάδης - και τον θρήνο 
και κοπετό που επακολούθησαν στην αρχαία Αθήνα- από το όραμα της 
κατάκτησης της Σικελίας. Οι κολοσσιαίες ζημίες των ελληνικών 
τραπεζών, που κυρίως προήλθαν από την αλόγιστη και επικίνδυνη 
χρήση των κλασματικών αποθεματικών, ξεπερνούν τα όρια της 
φαντασίας. Αυτή η παραφροσύνη μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τη ρήση 
του ποιητή: «εκείνους που οι θεοί αποφάσισαν να καταστρέψουν πρώτα
τους τρελαίνουν». 

Όμως, ο παραλογισμός μετετράπη σε ύβρη, με την μεταβίβαση των 
κολοσσιαίων ζημιών των τραπεζών στους προϋπολογισμούς του 
κράτους και να επωμιστεί ο έλληνας φορολογούμενος το δυσβάστακτο 
βάρος τους. Η μετακύληση των ζημιών των τραπεζών για τη διάσωσή 
τους στο διάτρητο από τα υπερβολικά χρέη δίκτυ του δημοσίου, 
αποτέλεσε τη «χαριστική βολή», το coup de grace της χρεοκοπίας. Η 
ολέθρια πολυετής σύμπραξη των πολιτικών και των τραπεζών, με το 
αίολο επιχείρημα ότι είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν (too big to 
fail), κατέληξε να ρίξει σύσσωμο τον ελληνικό λαό στην απόγνωση και 
τη δυστυχία. Έτσι, η ιστορική σχέση κράτους και τραπεζών που υπήρξε 
στενότατη μέσω της χρηματοδότησης των αναγκών του κράτους, έχει 
οριστικά αντιστραφεί. Το κράτος μετετράπη σε δανειστή εσχάτης 
ανάγκης, καθώς η αιτιώδης συνάφεια έχει αντιστραφεί με τις τράπεζες 
τώρα να απειλούν τη βιωσιμότητα του κράτους. 
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Γι αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τι είναι χρήμα, στη σημερινή εποχή 
και πως δημιουργείται από αέρα κοπανιστό από τις ιδιωτικές τράπεζες. 
Αυτά τα υβριδικά ιδρύματα, παραβιάζοντας γραπτούς και άγραφους 
ηθικούς νόμους -όπως πρόσφατα έχει τεκμηριωθεί- έχουν τη δύναμη να 
καταστρέψουν τον πλούτο των ιδίων των κρατών, που τα ανάθρεψαν με
τόση οικειότητα και θαλπωρή. Η κατάσταση είναι φοβερή όταν οι 
κυβερνήσεις για να αυξήσουν τον εθνικό πλούτο, πρέπει αναγκαστικά 
να χρεωθούν και να υποστούν τοκογλυφικές επιβαρύνσεις. Ας δούμε 
όμως τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί οι ελληνικές 
τράπεζες για τη διάσωσή τους χρησιμοποίησαν ως κάλυμμα τις 
εγγυήσεις του κράτους; Ποιος είναι πίσω από το κράτος; Οι πολίτες. 
Δηλαδή, είναι οι πολίτες που συνιστούν τη βάση της πίστης του 
κράτους. Τότε γιατί οι ίδιοι οι πολίτες δεν καρπούνται το όφελος της 
δικής τους πίστης με το να αποκτήσουν ελεύθερο από τόκο χρήμα; 
Τουναντίον, οι τραπεζίτες καρπούνται το όφελος της πίστης των 
πολιτών; 

Μήπως έφτασε η χρονική στιγμή να γίνει η μεταστροφή και οι 
πολίτες να διεκδικήσουν το δίκαιο όφελος που αφαιρέθηκε προ πολλού 
αυθαίρετα από την εξουσία τους; Το θεμέλιο του πολιτεύματος της 
Ελλάδος είναι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το Σύνταγμα ρητά 
αναφέρει ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ 
αυτού και του έθνους». Τότε γιατί οι εξουσίες της έκδοσης του 
νομίσματος και της δημιουργίας του χρήματος, που συνιστούν ένα 
μεγάλο προνόμιο της κυβέρνησης, έχουν εκχωρηθεί σε ένα αλλότριο 
ιδιωτικό μονοπώλιο και σ’ ένα καρτέλ τραπεζών; Και η κυβέρνηση 
εξαναγκάζεται να δανείζεται αυτό που μπορεί η ίδια να δημιουργήσει 
-ελεύθερο από χρέος- σε σημείο που τελικά επέφερε τη χρεοκοπία του 
έθνους; 

Η ιστορία διδάσκει ότι εάν ένα κράτος δεν εκδίδει το δικό του 
νόμισμα και δεν ελέγχει την πίστωση, τότε πληρώνει το κόστος της 
σκλαβιάς του στους τραπεζίτες που τα ελέγχουν. 

Σπύρος Λαβδιώτης, 8 Μαΐου 2015 

==
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1 Άρθρο 46 του Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος, Έκδοση Θ’, 
Αθήνα 2000. « Η Τράπεζα δεν δύναται να παρέχει ευκολίας εις το 
Δημόσιον ή τας Δημόσιας Επιχειρήσεις αμέσως ή εμμέσως δια 
προεξοφλήσεων, δανείων, προκαταβολών ή υπερβάσεων πιστώσεων. 
Επίσης η Τράπεζα δεν δύναται να εγγυάται γραμμάτια του Δημοσίου 
Ταμείου ή άλλας υποχρεώσεις του Δημοσίου ή των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων.» 

==
2 Σύνταγμα της Ελλάδος, όπως αναθεωρήθηκε την 27η Μαΐου 2008, 

Μέρος Πρώτο, Άρθρο 1. 
==
3 Επειδή το χρήμα δημιουργείται τόσο άνετα από τις ιδιωτικές 

τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες για να εμποδίσουν την υπερβολική 
πιστωτική επέκταση των εμπορικών τραπεζών θεσπίσανε κανόνες 
κεφαλαιακής επάρκειας οι οποίοι βασίζονται σε ποσοστά επί των 
καταθέσεων και χρεογράφων τους. Μια τράπεζα πρέπει να διατηρεί 
νόμιμα απαιτούμενα αποθεματικά (α) υπό μορφή μετρητών 
χρηματοκιβωτίου (vault cash) και (β) υπό μορφή αποθεματικών στην 
κεντρική τράπεζα ίσα με ένα προκαθορισμένο ποσοστό επί των 
καταθέσεων της. Με τις ισχύουσες διατάξεις, το απαιτούμενο ελάχιστο 
ποσοστό είναι 2% για μετρητά και καταθέσεις μιας μέρας (όψεως και 
απλού ταμιευτηρίου), καταθέσεις προθεσμίας έως δύο έτη και έκπτωση 
30% σε χρεόγραφα διαρκείας μέχρι δύο έτη. Για καταθέσεις προθεσμίας 
άνω των δύο ετών, και συμφωνίες επαναγοράς (repos) ο συντελεστής 
είναι 0% και 30% για μακροπρόθεσμα χρεόγραφα. Αυτά τα ποσοστά 
όμως μεταβάλλονται. ECB Minimum Reserves 

==
4 Graham Towers (1897-1975). Υπήρξε ο πρώτος Διοικητής της Bank 

of Canada. Την διοίκησε 20 χρόνια (1934 -1954) και έδωσε τις πιο 
σαφείς και ειλικρινείς μαρτυρίες των λειτουργιών των τραπεζών στη 
διάρκεια της θητείας του. Η δήλωση προέρχεται από την κατάθεση του 
Graham Towers ενώπιον της Επιτροπής Banking and Commerce,1939. 

==
5 Πριν την ίδρυση της Bank of England (1694), oι χρυσοχόοι ήταν οι 

ανεπίσημοι τραπεζίτες της οικονομίας και του εμπορίου, αλλά τα 
αποθεματικά τους σε χρυσό και άργυρο θεωρούντο ανεπαρκή για την 
χρηματοδότηση των πολεμικών δαπανών. Η αξιοπιστία τους κλονίστηκε 
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έντονα, όταν υπέστησαν μαζική χρεοκοπία, κατόπιν αθέτησης δανείου £ 1
εκατ. από τον βασιλιά Charles II (1660-1685), που οδήγησε στον 
αφανισμό των νομισμάτων περίπου 10,000 καταθετών. Η κύρια 
απασχόληση των χρυσοχόων την εποχή του Μεσαίωνα, ήταν η χάραξη 
ανάγλυφων σχεδίων στις λαβίδες των πιστολιών και η διακόσμηση 
αργυρών αγκραφών, αλλά στη διαχρονική τους εξέλιξη μετατράπηκαν σε 
τραπεζίτες, λόγω της κατοχής μεγάλων χρηματοκιβωτίων απρόσβλητα 
από φωτιά και κλοπή.

==
6 Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, American Media, 

5th edition, 2010 p. 176 
==
7 Carroll Quigley, Tragedy and Hope, A History of the World in our 

Time, p. 49, “ The Bank hath benefit of interest on all moneys which it 
creates out of nothing”. Επίσης, ο Quigley αναφέρει ότι « αυτό που 
επέτυχε ο William Paterson με την Τράπεζα της Αγγλίας, επαναλήφτηκε 
από τον Sir Edward Holden, ιδρυτή της Midland Bank στις 18 
Δεκεμβρίου του 1907, και είναι βεβαίως, γενικώς αποδεκτό σήμερα». 

==
8 George Halm, Economics of Money and Banking, Irwin 1961 p.57. 
==
9 James Tobin, “Commercial Banks as Creators of Money”, in 

Readings in Money, National Income and Stabilization Policy, Edited 
by W. Smith and R. Teigen, Irwin, 1965, p.156. Καθηγητής του Yale 
University, βραβείο Nobel (1981). 

==
10 Ο όρος αναφέρεται στη νομισματική θεωρία της ορθόδοξης laissez -

faire οικονομίας, η οποία διατείνεται ότι η προσφορά του χρήματος 
(money supply) καθορίζεται από την κεντρική τράπεζα και επιφέρει 
σημαντικές επιρροές στο εθνικό εισόδημα βραχυπρόθεσμα και στο γενικό
επίπεδο των τιμών μακροπρόθεσμα. Θεμελιώδη αρχή του μονεταρισμού 
αποτελεί η θεώρηση ότι: «οι αλλαγές της προσφοράς του χρήματος 
συνιστούν τον καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας».
Η βασική υπόθεση της θεωρίας ότι η προσφορά του χρήματος σε 
κυκλοφορία καθορίζεται από τις διοικητικές αρχές (κεντρική τράπεζα), 
οδηγεί στην αποδοχή ενός νομισματικού κανόνα, που ο Friedman τον 
ονόμασε ποσοστιαίο κανόνα Κ, όπου η προσφορά του χρήματος 
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υπολογίζεται με βάση τη μεταβολή του ΑΕΠ, συν το επιθυμητό εύρος του 
πληθωρισμού. Έτσι, ο μηχανισμός της προσφοράς του χρήματος στην 
οικονομία καθορίζεται εξωγενώς, και η διαχείριση μπορεί να γίνει είτε 
από την κεντρική τράπεζα είτε από έναν υπολογιστή, ισχυρίστηκε ο 
πασίγνωστος Milton Friedman. Η αποδοχή της σφαλερής αυτής θεωρίας 
οδηγεί στην απόρριψη της δημιουργίας του χρήματος μέσω της μαγείας 
των κλασματικών αποθεματικών των ιδιωτικών τραπεζών, στην πλήρη 
φιλελευθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την κατάργηση του 
Federal Reserve μαζί με τους ρυθμιστικούς του κανόνες, που 
παρεμποδίζουν “βάναυσα” την κερδοφορία των τραπεζών.
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Περιληπτική παρουσίαση ενός Εθνικού Συστήματος
Υγείας.

του Αντώνη Μπόζη

Στο κείμενο αυτό εκθέτουμε μια περίληψη των θέσεών μας για ένα 
νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκεντρωμένο διοικητικά και υπό άμεσο 
δημοκρατικό έλεγχο. 
Βασικές αρχές
1. Ορισμός Υγείας: Η Υγεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως
η απουσία νόσου αλλά ως κατάσταση πλήρους σωματικής, 
ψυχοπνευματικής και κοινωνικής ευεξίας. Επομένως, η δημόσια υγεία 
και η κοινωνική πολιτική δεν μπορούν παρά να αποτελούν ενιαίο πεδίο 
σχεδιασμού και δράσης.
2. Δημόσιο δωρεάν Σύστημα Υγείας και Ασφάλισης: Μόνο ένα 
δημόσιο και δωρεάν Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η υγεία, 
όπως περιγράφεται παραπάνω, να αποτελεί δικαίωμα που το 
απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαιρέτως αλλά και όλοι όσοι
ζούνε εντός της ελληνικής επικράτειας χωρίς διακρίσεις.
3. Ευρεία ερμηνεία της Κοινωνικής Ασφάλισης: Δεν περιορίζουμε 
την κοινωνική ασφάλιση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
συνταξιοδότηση, αλλά αντίθετα περιλαμβάνουμε σε αυτήν το σύνολο 
αυτών που θεωρούμε ανθρώπινα κοινωνικά δικαιώματα δηλαδή την 
εξασφάλιση στέγης, τροφής, παιδείας κλπ.
4. Όροι λειτουργίας ιδιωτικού τομέα: Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να 
δουλεύει με βάση τους κανόνες και τις προδιαγραφές του ΕΣΥ και 
χωρίς να ανταγωνίζεται το ΕΣΥ. 
5. Σωστή κατανομή πόρων και διαφάνεια: Η ορθολογική κατανομή
των πόρων και η ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης της διαφάνειας 
και ελέγχου των φαινομένων διαφθοράς, ειδικά στον τομέα των 
προμηθειών και του φαρμάκου, αποτελούν την εγγύηση για παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών προς τον Ελληνικό λαό. 
6. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας στην υγεία: 
Είμαστε ενάντια στην εντατική εργασία, στις υπερβολικές υπερωρίες 
και στον ανταγωνισμό μεταξύ ιατρών για μια θέση εργασίας. Θέλουμε 
μέτριο αξιοπρεπές επίπεδο αμοιβών το οποίο να αποθαρρύνει την 
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ιατρική με στόχο το κέρδος και εξασφαλισμένη μόνιμη εργασία για τους
ειδικευόμενους στο ΕΣΥ.
7. Εθνική φαρμακοβιομηχανία: Υποστηρίζουμε την δημιουργία 
μιας εθνικής φαρμακοβιομηχανίας με τελικό στόχο την κάλυψη του 
μεγαλύτερου μέρους των αναγκών σε φάρμακα.
8. Αποκέντρωση και δημοκρατικός έλεγχος: Υποστηρίζουμε ένα 
αποκεντρωμένο σύστημα με ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και άμεσα 
δημοκρατικές διαδικασίες. Η διοίκηση σε περιφερικό και τοπικό 
επίπεδο έχει αυξημένες αρμοδιότητες τόσο στον προσδιορισμό των 
αναγκών όσο και στην φροντίδα για την κάλυψή τους. 
9. Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές: Η επίβλεψη της ποιότητας 
υγείας και ο συντονισμός επιμέρους υπηρεσιών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Υποστηρίζουμε τον 
έλεγχο με άμεσα δημοκρατικό τρόπο και σε εθνικό επίπεδο.

Διοίκηση Εθνικού Συστήματος Υγείας 

   Προτείνουμε ένα αποκεντρωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα 
δίνει διοικητική αυτονομία στις περιφέρειες κρατώντας την ευθύνη του 
προϋπολογισμού για την Υγεία σε τοπικό επίπεδο. Σκοπός αυτής της 
οργάνωσης είναι η καλύτερη προσαρμογή της διοίκησης και της 
χρηματοδότησης στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού μεταφέροντας 
την ευθύνη για λάθη, παραλείψεις αλλά και για κρούσματα διαφθοράς 
στην υπό άμεσο δημοκρατικό έλεγχο τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η περιφέρεια έχει την ελευθερία να οργανώνει το υγειονομικό 
σύστημα της περιφέρειας σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές αποφάσεις 
χωρίς να δίνει λόγο στην κεντρική κυβέρνηση. Οφείλει όμως να σέβεται
και να ακολουθεί τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο καθώς και τις εθνικά συμφωνημένες 
εγγυήσεις παροχής υγείας (βλ κείμενο "Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας").
Κάθε διοικητική περιφέρεια πρέπει να προσφέρει απόλυτη υγειονομική 
κάλυψη στους πολίτες καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες περίθαλψης 
εξαιρουμένων κάποιων υπηρεσιών που προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο
(βλ κείμενο "Συνθήκες λειτουργίας ιδιωτικού τομέα - αποκέντρωση - 
προμήθειες"). 
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Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας (ΜΠΦ) θα αποτελούν την 

κύρια πύλη εισόδου στη σύστημα υγείας προσφέροντας υγειονομική 
κάλυψη σε κάθε πολίτη. Η ΜΠΦ θα παίζει κεντρικό ρόλο στην 
εισαγωγή του ασθενούς στο σύστημα, στην παραπομπή του για 
διαγνωστικό έλεγχο ή θεραπεία καθώς και στην μακροχρόνια 
παρακολούθηση του ασθενούς μετά από την εισαγωγή του στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Για να εκπληρωθεί ο ρόλος αυτός οι ΜΠΦ έχουν την 
υποχρέωση να οργανώνουν την υπεύθυνη ιατρική ομάδα κάθε ασθενούς
κατά την εισαγωγή του στο σύστημα καθώς και την ευθύνη της 
επίσημης επικοινωνίας με τον ασθενή.
   Για να εκπληρώσουν αυτό το ρόλο οι ΜΠΦ και για να γίνει πρακτικά 
δυνατή η συγκρότηση ιατρικής ομάδας που θα αποτελείται από ιατρούς 
όλων των βαθμίδων περίθαλψης πρέπει να παρασχεθούν στις ΜΠΦ τα 
απαραίτητα μέσα Τα κυριότερα είναι το σύστημα κωδικοποίησης κάθε 
ιατρικής πράξης καί ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς ο οποίος θα 
είναι άμεσα προσιτός από όλες της υγειονομικές υπηρεσίες ενώ οι 
ιδιωτικοί πάροχοι υγείας θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν σε 
αυτόν οποιαδήποτε επαφή τους με τον ασθενή. Σε εθνικό επίπεδο είναι 
απαραίτητα για την καλή λειτουργία των ΜΠΦ ένα κοινό ηλεκτρονικό 
σύστημα παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών καθώς και η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (βλ κείμενο "Πρωτοβάθμια φροντίδα").

    Δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια περίθαλψη
Η ανασυγκρότηση της δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας (ΔΦΥ) προϋποθέτει την χαρτογράφηση των υπαρχόντων πόρων 
(ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικός εξοπλισμός, κλίνες, 
άμεσα χρησιμοποιήσιμοι χώροι) αλλά και την θεσμοθέτηση σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο των στόχων της δευτεροβάθμιας υγείας. 
Μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξακρίβωση των αναγκών
των νοσοκομείων για την εκτέλεση του έργου τους. Σκοπός της ΔΦΥ 
είναι να προσφέρει μη κερδοσκοπικό έργο για να εξασφαλίσει άμεση, 
ισότιμη και εγγυημένη παροχή υγείας σε όλους τους πολίτες. 

Οι μονάδες της ΔΦΥ που ανήκουν διοικητικά σε μια περιφέρεια 
πρέπει να εγγυούνται το σύνολο των παροχών καλύπτοντας ισότιμα 
όλους του πολίτες της περιφέρειας εξαιρούμενων υπέρ-εξειδικευμένων 
υπηρεσιών που προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο (π. χ. μεταμοσχεύσεις).
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Στόχοι:
- Επίβλεψη και εγγύηση δεικτών ποιότητας. 
- Εγγυημένη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη.
- Εγγυημένο σύστημα προμηθειών. 
- Να συμμετέχει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην παραγωγή 
βέλτιστων υπηρεσιών. 
  Η διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει επιστημονικά εργαλεία 
(επιστημονική διοίκηση) που θα προωθούν τους παραπάνω στόχους 
αλλά πρέπει να είναι βασισμένη στη αρχή της αλληλεγγύης και όχι σε 
αρχές βασισμένες σε οικονομικά μεγέθη. Το μοντέλο λειτουργίας στη 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να 
αλληλοκαλύπτεται με τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο 
ασθενής θα έχει πάντα έναν υπεύθυνο γιατρό ο οποίος θα ανήκει στην 
ιατρική ομάδα που δημιουργείται με ευθύνη της ΜΠΦ. Πρέπει με αυτόν
τον τρόπο να εξασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής υγείας χωρίς 
άσκοπες συναντήσεις με καινούργιους γιατρούς, άσκοπες διαγνωστικές 
εξετάσεις και θεραπευτικές προσπάθειες καθώς και να αποσυμφορίζεται
και το σύστημα καθώς ο χρόνος που ο ασθενής βρίσκεται μέσα στη 
ΔΦΥ ελαχιστοποιείται. 

Πρέπει να προωθούνται τα ιατρικά διεπιστημονικά συμβούλια όχι 
μόνο μέσω των ομάδων που συστήνονται από τις ΜΠΦ αλλά και μέσα 
στις μονάδες ΔΦΥ καθώς συμβάλλουν στον παραπάνω σκοπό, στην 
βέλτιστη παροχή υγείας αλλά και στη μείωση εστιών διαφθοράς (βλ 
κείμενο "Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας).

        Τρόπος χρηματοδότησης δημόσιου συστήματος υγείας 
Η υγεία είναι πρωτεύουσα αξία για τον κάθε άνθρωπο και δεν 

μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. 
Ακόμα και με το οικονομικό κριτήριο της αύξησης του συνολικού 
πλούτου της κοινωνίας η Υγεία είναι επένδυση, παραγωγικό κόστος και 
όχι "έλλειμμα". Το κόστος της ελλειμματικής φροντίδας της υγείας είναι
κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερο από το κόστος ενός υψηλού επιπέδου 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον τα έξοδα στην υγεία αυξάνουν 
την παραγωγικότητα, την ευδαιμονία/ποιότητα ζωής και την 
δημιουργικότητα των πολιτών.

Η εύρεση πόρων έπεται του προσδιορισμού των προδιαγραφών του 
ΕΣΥ σε εθνικό επίπεδο. Το ποσοστό επί του ΑΕΠ της χρηματοδότησης 
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δεν μπορεί να δοθεί με ένα νούμερο πριν αποφασιστούν οι ελάχιστες 
εγγυήσεις ως προς τη ποιότητα παροχής υγείας προς τον συνολικό 
πληθυσμό, προς κάθε περιφέρεια αλλά και ως προς κάθε πολίτη 
ξεχωριστά, η μέτρηση του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού για να 
καλυφθούν αυτές οι εγγυήσεις, η μέτρηση των αναγκαίων λειτουργικών
εξόδων κτλ. Επίσης πρέπει να υπάρχει ήδη συμφωνημένο πλαίσιο 
συνθηκών εργασίας και εργασιακών σχέσεων.

Το ΕΣΥ εφόσον προσδιοριστούν οι προδιαγραφές μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί με τους εξής τρόπους :
➢ Εθνικό νόμισμα το οποίο να εκδίδεται για διάθεση απευθείας σε 
υπηρεσίες υγείας. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται από την πολιτεία 
η παραγωγική φύση των υπηρεσιών υγείας αλλά και η υγεία ως 
αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό δικαίωμα και προτεραιότητα.
➢ Δεν χρειάζονται φόροι για εύρεση πόρων, αλλά δεν αποκλείουμε
αναγκαστικά την χρήση αποτρεπτικών φόρων για άσκηση πολιτικής 
στον τομέα της υγείας. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή ώστε τέτοιοι 
φόροι να μην λειτουργούν ως άμεση φορολογία εναντίον των μη 
προνομιούχων ομάδων.
➢ Παροχή εργασιακής θητείας από το σύνολο των πολιτών. 
Στόχος είναι η εξοικείωση των πολιτών με την προσωπική συμμετοχή 
σε μια ανθρωπιστική δραστηριότητα, η ενδυνάμωση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και η στήριξη όλων των ευπαθών ομάδων. (βλ κείμενο 
"μια πρόταση για ένα δημοκρατικό ασφαλιστικό σύστημα βασισμένο 
στην εργασία"). 

Επίσης θεωρούμε ότι το ΕΣΥ πρέπει να αποβλέπει αποκλειστικά 
στην βελτίωση της υγείας και όχι στην δημιουργία χρηματικών εσόδων,
για το λόγο αυτό είμαστε αντίθετοι στον λεγόμενο "ιατρικό τουρισμό" 
με στόχο το κέρδος, ωστόσο θεωρούμε θεμιτό το ΕΣΥ όταν έχει έσοδα 
από ασφαλισμένους άλλων χωρών να τα διαθέτει για την κάλυψη των 
εξόδων και την ανάπτυξη της έρευνας.

        Εκπαίδευση, εξειδίκευση και στελέχωση ΕΣΥ
Μια δημοκρατική πολιτεία παρέχει την γνώση σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους, και δίνει επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτούς που 
μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του κοινωνικού 
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συνόλου. Τα επαγγέλματα υγείας είναι ανθρωπιστικά, και για τον λόγο 
αυτό είναι απαραίτητο το σύστημα εκπαίδευσης να επιλέγει αυτούς που 
έχουν πέρα από τις γνώσεις και την απαραίτητη ηθική ( βλ κείμενο "η 
δημοκρατία της γνώσης"). 

      Πιστεύουμε ότι η ευθύνη για την στελέχωση του συστήματος 
πρέπει να είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα 
αναλαμβάνει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ΕΣΥ οι οποίες 
τίθενται σε εθνικό επίπεδο.

      Η τοπική αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) πρέπει να είναι σε θέση να 
λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαίτερες πληθυσμιακές και γεωγραφικές 
ανάγκες και όποτε είναι απαραίτητο σε ειδικές περιπτώσεις να 
δημιουργεί κάποια επιπλέον κίνητρα για να καλύπτει ορισμένες 
θέσεις. Οι συμβάσεις ωστόσο πρέπει να είναι συλλογικές σε εθνικό 
επίπεδο. Επίσης η Τ. Α. εκτός από εξασφάλιση πλήρους 
εξειδίκευσης υποχρεούται να προσφέρει στους ειδικευόμενους 
γιατρούς μόνιμη θέση εργασίας και μετά την εκπαίδευση τους ώστε 
να βοηθάει στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Αντώνης Μπόζης
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Ο Δεκάλογος του Πατριωτισμού.*
1. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος βρίσκεται πολύ μακριά από τους 

λόγους, τα ζήτω, τις σημαίες, τις μουσικές, τα κανόνια.

2. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος δεν είναι η συγκίνησις της στιγμής, 
που σβήνει σαν την σπίθα. Είναι ένα βαθύ ποτάμι, που κυλάει βουβό.

3. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος είναι - σαν κάθε αγάπη - έργο, 
θυσία. Σκοπός της είναι να κάμει την πατρίδα σου μεγάλη.

4. Το μεγαλείο της πατρίδος δεν το κάνουν ούτε οι πολλοί τόποι, ούτε
τα πολλά εκατομμύρια των ανθρώπων της. Το κάνουν η μόρφωσις, η 
εργατικότητα, η ευτυχία και το μεγαλείο των ανθρώπων της.

5. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος όχι μόνο δεν γεννά μίσος για τις 
άλλες πατρίδες, αλλά και ζητεί πρώτα απ' όλα να σέβεσαι και το ξένο 
πατριωτισμό. Καμία πατρίδα δεν είναι απολύτως ανώτερη από τις 
άλλες. Για σένα είναι ανώτερη η δική σου, για τον ξένο η δική του. 
Όπως για τον εαυτό σου, έτσι και για την πατρίδα σου, ποτέ μην 
επιδοκιμάζεις να αδικεί τις άλλες πατρίδες.

6. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος - δηλαδή ενός μικρού μέρους της 
ανθρωπότητος - υποχωρεί όπου έρχεται εις σύγκρουσιν με την αληθινή 
αγάπη όλης της ανθρωπότητος. Όπως δεν σ' εμποδίζει να εκτιμάς ή να 
αγαπάς ξένους, έτσι δεν σ' εμποδίζει, σε συμβουλεύει μάλιστα να 
πολεμείς και να μισείς πολλούς ανθρώπους της πατρίδος σου αν είναι 
κακοί. Και την πατρίδα σου να την φαντάζεσαι πως την αποτελούν πολύ
περισσότερο οι πολλοί, οι πτωχοί, ο λαός, όσοι εργάζονται και 
υποφέρουν πολύ και απολαύουν λίγο ή διόλου, παρά οι ολίγοι, εκείνοι 
που απολαύουν χωρίς να εργάζονται.

7. Πολύ μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα από το να σκοτωθείς γι' 
αυτή, είναι να ζήσεις γι' αυτή. Ν' αφιερώσεις όσο μεγαλύτερο μέρος της
ζωής σου μπορείς (όλο είναι αδύνατο) γι' αυτή.

8. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος αρχίζει από την αγάπη του εαυτού 
σου, την αγάπη που σε κεντρίζει να γίνεσαι ολοένα καλύτερος και 
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ανώτερος, ν' ανεβαίνεις ολοένα περισσότερο στο ψηλό και απότομο 
βουνό του μεγαλείου.

9. Το φύτευμα δένδρων ωφελεί την πατρίδα σου και σένα. Το 
ξερίζωμα, όμως, της αμαθείας, της κουταμάρας, των σκουριασμένων 
ιδεών ακόμα περισσότερο ωφελεί την πατρίδα σου, σένα μπορεί 
συνήθως να σε βλάψει. Όσο πόλεμο κι αν σου κάνουν, η αληθινή αγάπη
της πατρίδος είναι να ξεριζώνεις, όπου χρειάζεται.

10. Η αληθινή αγάπη της πατρίδος είναι ένα από τα πιο ευγενικά 
αισθήματα της καρδίας. Γι' αυτό ίσως και σπάνιο. Η ψεύτικη αγάπη της 
πατρίδος είναι από τα πιο πρόστυχα. Γι' αυτό ίσως και πολύ συχνό.

*Δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 1911 στο περιοδικό "Διάπλασις των Παίδων" από τον 
Γρηγόρη Ξενόπουλο με το ψευδώνυμο "Φαίδων".

Αυτό που θα προσθέταμε στον Δεκάλογο, είναι ότι αληθινή αγάπη 
για τον άνθρωπο κάθε Πατρίδας, είναι η αγάπη του Λόγου και η 
διαχρονική προσπάθεια να μορφωθεί κάθε ανθρώπινη μονάδα στον 
Λόγο. Άνθρωποι με Παιδεία και μορφωμένοι στον Λόγο, όλα τα 
παραπάνω τα θεωρούν αυτονόητα. Ο Λόγος είναι Πατρίδα! 
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Από το βιβλίο του Aldus Huxley 
“Επιστροφή στον Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο” που

γράφτηκε το 1958.
«...«Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς», έγραψε ο Δρ. Πέητζ σ' ένα 

πρόσφατο άρθρο του, «γιατί άργησαν τόσο πολύ οι επιστήμονες να 
αρχίσουν να ερευνούν τις χημικές αντιδράσεις πού γίνονται στο ίδιο τους 
το μυαλό.» Μιλώ,  προσθέτει, «από εντελώς δική μου πείρα. Όταν ήλθα 
στην πατρίδα το 1931... δεν μπορούσα ούτε να βρω δουλειά σ' αυτόν τον 
τομέα (χημεία του εγκέφαλου) άλλ' ούτε και να κινήσω λίγο το 
ενδιαφέρον γι' αυτόν». Σήμερα, είκοσι επτά χρόνια αργότερα, το 
ανύπαρκτο ενδιαφέρον του 1931 γι'  αυτόν τον τομέα έχει γίνει 
παλιρροϊκό κύμα βιοχημικής και ψυχοφαρμακολογικής  έρευνας. Τα 
ένζυμα πού  ρυθμίζουν τις λειτουργίες του εγκέφαλου έχουν γίνει 
αντικείμενα μελέτης. Οι άγνωστες μέχρι προ καιρού χημικές ενώσεις του 
σώματος, όπως το αδρενόχρωμα και ή σεροτονίνη (ο Δρ. Πέητζ ήταν 
ένας από τους συνεργάτες πού την ανακάλυψαν), έχουν απομονωθεί και 
ερευνώνται τώρα τα αποτελέσματα των επιδράσεων τους  στις 
διανοητικές και σωματικές  μας λειτουργίες. Στο μεταξύ νέα φάρμακα 
παρασκευάζονται - φάρμακα πού ενισχύουν ή διορθώνουν ή   
επεμβαίνουν στις λειτουργίες των διαφόρων χημικών ουσιών μέσω των 
όποιων το νευρικό σύστημα, ελέγχοντας το σώμα κι αποτελώντας το 
όργανο και το μεσολαβητή της συνείδησης, επιτελεί  θαύματα κάθε μέρα  
και κάθε ώρα. Σύμφωνα με τις σημερινές απόψεις, το πιο ενδιαφέρον 
σημείο σχετικά με αυτά τα νέα φάρμακα είναι ότι αλλοιώνουν προσωρινά
τη χημεία του  εγκεφάλου και τη σχετική μ' αυτή κατάσταση του 
πνεύματος, χωρίς να επιφέρουν καμιά μόνιμη βλάβη στον όλο οργανισμό.
……Ένα άλλο διεγερτικό νεώτερης σοδειάς είναι ή αμφεταμίνη, πιο 
γνωστή με το εμπορικό της όνομα Βενζεδρίνη. Ή αμφεταμίνη ενεργεί 
πολύ αποτελεσματικά, αλλά ή κατάχρηση της οδηγεί σε κλονισμό της 
πνευματικής και σωματικής υγείας. Έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχουν 
σήμερα στην Ιαπωνία γύρω στο ένα εκατομμύριο τοξικομανείς από την 
αμφεταμίνη.

Από τα καθιερωμένα παραισθησιογόνα τα πιο γνωστά είναι το πεγιότλ 
του Μεξικού και των νοτιοδυτικών Η.Π.Α. και ή Ινδική κάνναβις πού 
κυκλοφορεί σ' όλο τον κόσμο με τα ονόματα χασίς, μπανγκ, κιφ και 
μαριχουάνα. Σύμφωνα με τα πιο έγκυρα ιατρικά και ανθρωπολογικά 
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στοιχεία, το πεγιότλ είναι πολύ λιγότερο βλαβερό από το τζιν ή το ουΐσκυ 
των πολιτισμένων Λευκών. Επιτρέπει στους Ινδιάνους, πού το 
χρησιμοποιούν στις θρησκευτικές τους τελετές, να μπαίνουν στον 
παράδεισο και να αισθάνονται ενωμένοι με την αγαπημένη τους 
κοινότητα, χωρίς να τους κοστίζει αυτό το προνόμιο τίποτε περισσότερο 
από τη δοκιμασία του να μασούν κάτι πού έχει αποκρουστική γεύση και 
να αισθάνονται κάποια αναγούλα για μια ή δυο ώρες. Ή Ινδική κάνναβις
είναι λιγότερο αβλαβής από το πεγιότλ, αλλά όχι βέβαια τόσο επιβλαβής 
όσο θα ήθελαν να μας πείσουν οι μεγάλοι ηθικολόγοι. Ή ιατρική 
επιτροπή πού συνέστησε το 1944 ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και της 
ανάθεσε να ερευνήσει το πρόβλημα της μαριχουάνας, έφτασε στο 
συμπέρασμα, μετά από προσεκτική έρευνα, ότι ή ινδική κάνναβις δεν 
αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία ούτε και γι' αυτούς πού τη 
χρησιμοποιούν. Είναι απλά και μόνο ενοχλητική.

Απ' αυτά τα κλασσικά αλλοιωτικά της σκέψης, ερχόμαστε τώρα στα 
πρόσφατα προϊόντα της ψυχοφαρμακολογικής έρευνας. Τα πιο 
διαδεδομένα άπ' αυτά είναι τα τρία νέα ηρεμιστικά, ρεσερπίνη, 
χλωροπρομαζίνη και μεπροβαμάτη. Τα δυο πρώτα έχουν αποδειχθεί πολύ
αποτελεσματικά για ορισμένες κατηγορίες ψυχώσεων δε θεραπεύουν τις 
ψυχικές ασθένειες, αλλά τουλάχιστον καταργούν προσωρινά τα πιο 
ενοχλητικά τους συμπτώματα. Ή μεπροβαμάτη (άλλοιώς Μιλτάουν) 
επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα σε άτομα πού υποφέρουν από διάφορες
μορφές νεύρωσης. Κανένα απ' αυτά τα φάρμακα δεν είναι τελείως 
αβλαβές. Ή βλάβη όμως πού επιφέρουν στη σωματική υγεία και την 
πνευματική Ικανότητα είναι ασήμαντη. Σ' ένα κόσμο όπου κανένας δεν 
αποκτά κάτι χωρίς να προσφέρει και κάτι, τα ηρεμιστικά προσφέρουν 
πολλά με πολύ μικρό αντάλλαγμα. Το Μιλτάουν και ή χλωροπρομαζίνη 
δεν είναι ακόμα σόμα, αλλά έχουν πλησιάσει αρκετά το φανταστικό αυτό 
φάρμακο. Παρέχουν προσωρινή ανακούφιση από τη νευρική ένταση 
χωρίς να επιφέρουν μόνιμη οργανική βλάβη, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, και χωρίς να προκαλούν τίποτα περισσότερο από μια 
μάλλον ανεπαίσθητη κάμψη της πνευματικής και σωματικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της επενέργειας τους. Έκτος από τις 
περιπτώσεις πού απαιτείται χρήση ναρκωτικών τα ηρεμιστικά αυτά είναι 
κατά πάσα πιθανότητα προτιμότερα από τα βαρβιτουρικά. Γιατί τα 
βαρβιτουρικά αμβλύνουν την οξυδέρκεια του πνεύματος και, σε μεγάλες 
δόσεις, προκαλούν διάφορα ανεπιθύμητα ψυχοσωματικά συμπτώματα 
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και μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη εθισμό.
Με το LSD-25 (διαιθυλαμίδη του λυσεργικοϋ οξέος) οι φαρμακολόγοι 

δημιούργησαν πρόσφατα μια άλλη άποψη του σόμα - ένα βελτιωτικό των 
αισθήσεων και παραισθησιογόνο πού, από φυσιολογική άποψη, είναι 
σχεδόν αβλαβές. Αυτό το εξαιρετικό φάρμακο, πού είναι αποτελεσματικό 
σε μικρές δόσεις των 50 ή ακόμη και 25 εκατομμυριοστών του 
γραμμαρίου, έχει τη δύναμη (όπως και το πεγιότλ) να μεταφέρει τους 
ανθρώπους σε άλλο κόσμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ό άλλος αυτός
κόσμος, όπου οδηγεί το LSD-25, είναι ο παράδεισος. Πολλές φορές όμως
μπορεί να είναι το καθαρτήριο ή ακόμη και ή κόλαση. Άλλα είτε θετική 
είτε αρνητική, ή εμπειρία του λυσεργικού οξέος θεωρείται από τον 
καθένα σχεδόν πού τη δοκιμάζει σα βαθιά σημαντική και διαφωτιστική. 
Όπως και να 'χει το πράγμα, το γεγονός ότι μπορούν να μεταβληθούν οι 
λειτουργίες του εγκέφαλου τόσο ριζικά και με τόσο μικρή βλάβη για τον 
οργανισμό είναι πραγματικά εκπληκτικό.

Το σόμα δεν ήταν μόνο παραισθησιογόνο και ηρεμιστικό φάρμακο. 
Ήταν ακόμη (πράγμα πού αναμφίβολα, είναι αδύνατο) διεγερτικό του 
πνεύματος και του σώματος και δημιουργούσε και θετική ευφορία, αλλά 
και την αρνητική εκείνη ευτυχία πού ακολουθεί την απαλλαγή από το 
άγχος και την υπερένταση.

Το Ιδανικό διεγερτικό - Ισχυρό αλλά αβλαβές - δεν έχει ακόμη 
ανακαλυφθεί. Ή αμφεταμίνη, όπως είδαμε, απείχε πολύ από του να είναι 
ικανοποιητική, απαιτούσε πολλά σε σχέση μ' αυτά πού έδινε. Για την 
τρίτη ιδιότητα του σόμα υπόσχεται περισσότερα ή ιπρονιαζίδη, πού 
χρησιμοποιείται τώρα για να βγάζει τους καταθλιπτικούς από την 
αθλιότητα τους, ν' αναζωογονεί τους απαθείς και γενικά ν' αυξάνει 
ποσοτικά τη διαθέσιμη ψυχική ενέργεια. Ακόμη πιο πολλά υπόσχεται, 
κατά τη γνώμη ενός γνωστού μου διακεκριμένου φαρμακολόγου, μια νέα 
σύνθεση, πού βρίσκεται ακόμη στο πειραματικό στάδιο, με το όνομα 
Deaner. Το Deaner είναι μια αμινοαλκοόλη πιστεύεται ότι αυξάνει την 
παραγωγή της άκετυλοχολίνης 20 στο σώμα, με αποτέλεσμα την επίταση 
της δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας του νευρικού συστήματος. 
Αυτός πού παίρνει το νέο χάπι χρειάζεται λιγότερο ύπνο, αισθάνεται πιο 
σβέλτος και χαρούμενος, σκέφτεται γρηγορότερα και καλύτερα, κι' όλα 
αυτά χωρίς οργανική βλάβη, τουλάχιστο βραχυπρόθεσμα. Φαίνεται 
σχεδόν απίστευτο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι, αν και το σόμα δεν υπάρχει (και μάλλον δεν θα 
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υπάρξει ποτέ), έχουν ήδη ανακαλυφθεί αρκετά καλά υποκατάστατα για 
τις διάφορες ιδιότητες του. Υπάρχουν τώρα ηρεμιστικά, παραισθησιογόνα
και διεγερτικά σχεδόν αβλαβή.

Το ότι ένας δικτάτορας θα μπορούσε, αν έτσι το ήθελε, να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα φάρμακα για πολιτικούς σκοπούς, είναι 
φανερό. Θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον εαυτό του από την πολιτική 
ανησυχία αλλοιώνοντας τις χημικές ιδιότητες στους εγκεφάλους των 
υπηκόων του και κάνοντας τους έτσι να είναι ευχαριστημένοι με τη 
δουλική τους κατάσταση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ηρεμιστικά 
για να ησυχάσει τους ταραξίες, διεγερτικά για να ξυπνήσει τον 
ενθουσιασμό στους αδιάφορους, παραισθησιογόνα για να αποτρέψει την 
προσοχή των δυστυχισμένων από την αθλιότητα τους. Αλλά μπορεί να. 
τεθεί το ερώτημα, πώς θα κατόρθωνε ο δικτάτορας να πάρουν οι υπήκοοι
του τα χάπια πού θα τους έκαναν να σκέφτονται να αισθάνονται και να 
συμπεριφέρονται όπως αυτός επιθυμούσε; Θα ήταν αρκετό, κατά πάσα 
πιθανότητα, να τα κάνει προσιτά στον καθένα. Σήμερα τα μόνα εύκολα 
προσιτά είναι το αλκοόλ και ο καπνός και γι' αυτά τα ανεπαρκή 
τονωτικά, ψευτοδιεγερτικά και καταπραϋντικά οι άνθρωποι ξοδεύουν 
πολύ περισσότερα χρήματα απ' όσα διαθέτουν για τις σπουδές των 
παιδιών τους. Ας εξετάσουμε τώρα τα βαρβιτουρικά και τα ηρεμιστικά. 
Στις Η.Π.Α. αυτά τα φάρμακα μπορεί να τα αποκτήσει κανείς μόνο με 
Ιατρική συνταγή. Άλλα ή ανάγκη του Αμερικανικού λαού για κάτι πού θα 
κάνει τη ζωή σ' ένα αστικό βιομηχανικό περιβάλλον κάπως πιο 
υποφερτή, είναι τόσο μεγάλη, πού οι γιατροί σήμερα δίνουν κάπου 48 
εκατομμύρια συνταγές το χρόνο για διάφορα ηρεμιστικά. Επιπροσθέτως 
οι περισσότερες απ' αυτές τις συνταγές ξαναχρησιμοποιούνται. Εκατό 
δόσεις ευτυχίας δεν είναι αρκετές: στείλε στο φαρμακείο να σου πάρουν 
άλλο μπουκάλι, κι όταν τελειώσει, στείλε ξανά για άλλο. Δε μπορεί να 
υπάρξει αμφιβολία ότι αν τα ηρεμιστικά μπορούσαν ν' αγορασθούν το 
ίδιο εύκολα και φτηνά με τις ασπιρίνες, θα καταναλώνονταν όχι σε 
δισεκατομμύρια, όπως γίνεται σήμερα, αλλά σε εκατοντάδες 
δισεκατομμυρίων. Κι ένα καλό, φτηνό διεγερτικό θα ήταν κι αυτό σχεδόν 
εξίσου δημοφιλές.

Σε μια δικτατορία, οι φαρμακοποιοί θα ήταν αναγκασμένοι να 
προσαρμόζουν το είδος των διατιθεμένων φαρμάκων σε κάθε αλλαγή 
των περιστάσεων. Στις περιόδους εθνικών κρίσεων, η δουλειά τους θα 
ήταν να προωθούν την πώληση των διεγερτικών. Στις περιόδους μεταξύ 
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των κρίσεων, πολύ μεγάλη ζωηρότητα και ενεργητικότητα από μέρους 
των υπηκόων θα μπορούσε να ενοχλήσει τον τύραννο. Σε τέτοιους 
καιρούς λοιπόν, ο λαός θα υποχρεωνόταν ν' αγοράζει ηρεμιστικά και 
παραισθησιογόνα. Υπό την επίδραση των καταπραϋντικών αυτών θα 
ήταν ήσυχος και δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στον κύριο του.

Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, τα ηρεμιστικά ίσως εμποδίζουν 
μερικούς ανθρώπους από το να δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στους
κυβερνήτες τους αλλά και στους ίδιους τους εαυτούς τους. Η υπερένταση 
είναι αρρώστια, αλλά αρρώστια είναι και ή υποτονία. Υπάρχουν 
ορισμένες περιστάσεις στις όποιες οφείλουμε να έχουμε κάποια ένταση, 
ενώ ή υπερβολική ηρεμία (και μάλιστα αν έχει επιβληθεί εκ των έξω, με 
χημικά παρασκευάσματα) είναι εντελώς απαράδεκτη.

Σ' ένα πρόσφατο συμπόσιο με θέμα τη μεπροβαμάτη, όπου πήρα κι εγώ
μέρος, ένας διακεκριμένος βιοχημικός αστειευόμενος έριξε την ιδέα ότι ή
κυβέρνηση των Η.Π.Α θα έπρεπε να δωρίσει στο Σοβιετικό λαό 50 
δισεκατομμύρια δόσεις απ' αυτό το δημοφιλέστατο ηρεμιστικό. Το αστείο 
είχε και τη σοβαρή του πλευρά. Στον αγώνα μεταξύ δύο λαών, πού ο ένας
τους διεγείρεται αδιάκοπα από απειλές και υποσχέσεις και καθοδηγείται 
αδιάκοπα από μια στερεότυπη προπαγάνδα, ενώ ο άλλος αφιονίζεται από
την τηλεόραση και ηρεμεί με το Μιλτάουν όχι λιγότερο αδιάκοπα, ποιος 
από τους δυο αντιπάλους φαίνεται πιθανότερο ότι θα επικρατήσει;

Έκτος από την ηρεμιστική, την παραισθησιογόνο και τη διεγερτική του 
ιδιότητα, το σόμα του μύθου μου είχε τη δύναμη να μεγαλώνει την 
υποβολιμότητα και μπορούσε έτσι να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 
των αποτελεσμάτων της κυβερνητικής προπαγάνδας. Ήδη ή 
φαρμακολογία διαθέτει αρκετά φάρμακα πού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό, άλλα λιγότερο αποτελεσματικά και 
με μεγαλύτερη βλάβη για τον οργανισμό. Λόγου χάριν υπάρχει ή 
σκοπολαμίνη ή ενεργή βάση της ύοσκυαμίνης, πού σε μεγάλη δόση είναι 
ισχυρό δηλητήριο. Υπάρχουν έπειτα ή πεντοθάλη και ή άμυλοβαρβιτόνη. 
Ή πεντοθάλη, που για κάποιο περίεργο λόγο την έχουν παρονομάσει 
«ορό της αλήθειας», χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία διαφόρων 
χωρών για να αποσπάσει (ίσως και για να επιβάλλει) ομολογίες από 
σκληροτράχηλους εγκληματίες. Η πεντοθάλη κι η άμυλοθαρβιτόνη 
χαμηλώνουν το φράγμα μεταξύ συνείδησης και υποσυνείδητου και είναι 
πολύτιμες για τη θεραπεία της «πολεμικής νεύρωσης» με τη μέθοδο πού 
είναι γνωστή στην Αγγλία σαν «κάθαρση» και στην Αμερική σαν 
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«ναρκοσύνθεση». Λέγεται ότι τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται 
μερικές φορές από τους Κομμουνιστές, όταν προετοιμάζουν επιφανείς 
κρατούμενους για τη δημόσια εμφάνιση τους στο δικαστήριο.

Στο μεταξύ η φαρμακολογία, η βιοχημεία και η νευρολογία 
προοδεύουν μπορούμε να είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι μέσα σε λίγα 
χρόνια θα ανακαλυφθούν νέες και καλύτερες χημικές μέθοδοι για την 
αύξηση της υποβολιμότητας και την ελάττωση της ψυχολογικής 
αντίστασης. Όπως καθετί άλλο, αυτές οι ανακαλύψεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καλά ή κακά. Μπορούν να βοηθήσουν τον ψυχίατρο 
στη μάχη του εναντίον της ψυχικής ασθένειας ή και το δικτάτορα στον 
αγώνα του εναντίον της ελευθερίας. Πολύ πιο πιθανό (μια κι ή 
επιστήμη είναι εξαιρετικά αμερόληπτη) είναι να τα κάνουν και τα δυο, να
υποδουλώσουν και να ελευθερώσουν, να θεραπεύσουν και να 
καταστρέψουν ταυτόχρονα.»...

 Μετά από τόσα χρόνια φανταστείτε σε πιο σημείο βρισκόμαστε. 
Σόμα θεωρεί ο συγγραφέας το ιδανικό ναρκωτικό (χωρίς δυσμενείς 
επιδράσεις στα όργανα του ανθρώπινου σώματος), που στο 
μυθιστόρημά του “Ο Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος”, προγενέστερο 
έργο του, θεωρούσε ότι μοιραζόταν δωρεάν από την κυβέρνηση της 
μελλοντικής κοινωνίας που περιγράφει. Η οξυδέρκεια του Huxley 
ξεπερνάει και την εποχή μας ακόμη! Μπορούμε άραγε να 
συνειδητοποιήσουμε τα καμπανάκια που χτυπά στο έργο του και να 
αφυπνιστούμε; 
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Φάουστ.

Ο Γκαίτε γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη, 28 Αυγούστου 1749 και 
πέθανε στη Βαϊμάρη, 22 Μαρτίου 1832.
Έργο της ζωής του ήταν ο Φάουστ που το έγραφε σχεδόν 58 χρόνια.
Σ’ αυτό περιγράφει τη ζωή και το έργο ενός γερμανού φιλοσόφου και 
επιστήμονα, του Φάουστ, που στη δύση της ζωής του απαρνήθηκε την 
αξία του έργου του και σε συνεργασία με τον Διάβολο που στο έργο 
ονομάζεται Μεμφιστοφελής, προσπαθεί να υποκλέψει την ζωή που δεν 
έζησε, από άλλους.
Έτσι αφού γυρίζει σε πολλά καταγώγια (τόποι διασκέδασης της εποχής 
εκείνης), συναντά την Μαργαρίτα. Έφηβη σχεδόν, την χωρίζει με την 
βοήθεια του Μεμφιστοφελή από τον μνηστήρα της, και αφού την 
ποτίζει με κάποιο υγρό (όπως βλέπετε, δεν ήταν άγνωστα τα ψυχοτρόπα
από τότε) την κάνει δική του. Ο αδελφός της αντιδρά, οπότε Φάουστ 
και Μαργαρίτα τον σκοτώνουν. Ο Μεμφιστοφελής βρίσκει τρόπο να 
τους καλύψει, αλλά η μητέρα τους που αισθάνεται το λάθος πεθαίνει 
και αυτή.

Στο δίτομο έργο του Γκαίτε, που είναι σε ποιητική μορφή, κεντρική 
ιδέα είναι: 
    "Αν δεν αναμετρηθείς μ' αυτό που απωθείς δεν ολοκληρώνεσαι!"
Ο Γκαίτε δεν ήταν κανένας φανφαρόνος ποιητής.
Χρησιμοποίησε τα εργαλεία της εποχής του, για να μεταφέρει 
μηνύματα στις επερχόμενες γενιές.
Σαν καλός γνώστης της Ελληνικής γλώσσας και της Ελληνικής 
ιστορίας, στον δεύτερο τόμο του Φάουστ μιλά για όλη την αρχαία μας 
ιστορία, και την ιδιαιτερότητα της ελληνικής φιλοσοφίας της ζωής σε 
σχέση με την δυτική φιλοσοφία.
Μάλιστα αναφέρεται και στην σχετικά νέα, τότε, εφεύρεση του 
χαρτονομίσματος, λέγοντας πως σαν υπόδειξη του Μεμφιστοφελή 
τίποτε καλό για τον άνθρωπο δεν προοιωνίζει. 

Βλέποντας την Μαργαρίτα σαν την Ελλάδα, σαν Φάουστ, όλον αυτόν 
τον συρφετό ντόπιων και ξένων συμφερόντων που θέλουν να την 
κατακτήσουν, σαν Μεμφιστοφελή την εξωχώρια εξουσία που θέλει να 
καταργήσει τα έθνη, τους λαούς, τις ιστορικές και άλλες μνήμες, 
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μπορούμε να δούμε πόσο κοντά και πόσο προφητικά μας στέλνει 
μηνύματα ο Γκαίτε από το παρελθόν.

Έλληνα: "Αν δεν αναμετρηθείς μ' αυτό που απωθείς δεν 
πρόκειται να ολοκληρωθείς!".

Σε μια άλλη, πιο ευθεία ανάγνωση του ποιήματος, ο Γκαίτε, 
απευθύνεται στους σύγχρονους Φάουστ της πυρηνικής φυσικής, της 
βιοτεχνολογίας, της χημικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας τροφίμων, 
της νανοτεχνολογίας, της επιστήμης του διαστήματος, της 
πληροφορικής, της ιατρικής σε μεγάλο βαθμό, και τόσων άλλων 
κλάδων της σύγχρονης επιστήμης, εφιστώντας τους την προσοχή στον 
Μεμφιστοφελή.

Στον σύγχρονο Μεμφιστοφελή της Ολιγαρχίας της ΝΤΠ, που 
χρησιμοποιεί την γνώση που αυτοί σαν σύγχρονοι Φάουστ παράγουν, 
για να αλυσοδένει πιο σφιχτά όλο και μεγαλύτερο υποσύνολο του 
ανθρωποσυνόλου, σκορπίζοντας πόνο, δυστυχία, θάνατο! 
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Τζόγος & Τυχερά Παιχνίδια.         
Γενικά περί τζόγου
Ιστορικά αρχαιολογικά ευρήματα και πηγές αποδεικνύουν και 

επιβεβαιώνουν ότι ο τζόγος, δηλαδή η ενασχόληση και συμμετοχή των 
ανθρώπων σε "τυχερά" παιχνίδια ή παιχνίδια "πιθανοτήτων" έχει βαθιές
και μακρόχρονες ρίζες καθώς και εξελικτική πορεία.

Ο τζόγος είναι φαινόμενο υπαρκτό, κοινωνικό, το οποίο δεν μπορεί 
να αγνοηθεί, ούτε να περάσει απαρατήρητο καθώς αποτελεί καθημερινή
πρόκληση, που εκτός από το ίδιο το άτομο επηρεάζει και τον περίγυρό 
του.

Ο τζόγος συμπορεύεται με την ανθρώπινη φύση καθώς εμπεριέχει 
την έννοια της δράσης, της περιπέτειας αλλά και του ρίσκου, δηλαδή 
του κέρδους αλλά και του κινδύνου της καταστροφής.

Ο τζόγος, ως ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 
φύσης και μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, εμπνέει και μαγνητίζει, 
καθώς καλλιεργεί την ιδέα του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού, 
αγγίζει ανθρώπινα συναισθήματα και αδυναμίες, τροφοδοτεί και 
συντηρεί την ελπίδα και την ιδέα της διαρκούς προσπάθειας και της 
"επιπλέον ευκαιρίας".

Αν και ο χαρακτήρας του τζόγου είναι ελκυστικός, καθώς προσφέρει 
ένταση, δυνατές συγκινήσεις και τη λαχτάρα της επιτυχίας, εν τούτοις 
αρκετές φορές επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα και οδηγεί στον 
αυτοευτελισμό. Παρ' όλα αυτά, και εξαιτίας της "εθιστικής ουσίας" που 
εννοιολογικά περιέχει, αντί να αποθαρρύνει εξακολουθεί να σαγηνεύει.

Σήμερα ο οργανωμένος τζόγος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
"βιομηχανίες", καθώς εμφανίζει συνεχή άνθηση. Ο τζόγος δείχνει να 
ακμάζει διαρκώς, καθώς τροφοδοτεί άμεσα όνειρα, επιθυμίες, ανάγκες 
και στόχους που ενώ φαντάζουν ανέφικτα διαμορφώνει την αίσθηση ότι
ίσως υλοποιηθούν και γίνουν πραγματοποιήσιμα. Αποκτά ενίοτε όμως 
και την όψη του πάθους, της μανίας της εξάρτησης, της καταστροφής.

Οι δύο αυτές όψεις του τζόγου προσεγγίζουν έντονα και σφαιρικά 
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κάθε ανθρώπινη πτυχή και καταφέρνουν τελικά να επιδρούν στην 
ψυχολογία και ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου, με απρόβλεπτες 
συνέπειες και εξελίξεις.

Τύχη ή πιθανότητες;
Προτού ακόμα ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε αναφορά και 

περιγραφή για τα παιχνίδια του καζίνο, που είναι και το κύριο 
αντικείμενο μελέτης του συγκεκριμένου βιβλίου, κρίναμε σκόπιμο να 
παραθέσουμε δύο έννοιες που κατά καιρούς έχουν προβληματίσει 
όλους όσους ασχολούνται τόσο με τα παιχνίδια του καζίνο, όσο και με 
πολλά άλλα παιχνίδια που εμπεριέχουν την έννοια του "τζόγου" και τα 
οποία με μια φράση τα αποκαλούμε "τυχερά παιχνίδια". Πιο 
συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις έννοιες "τύχη" και "πιθανότητα".

Το στοιχείο του "τυχαίου" ενός φαινομένου (προτού αυτό γίνει 
γεγονός) οφείλεται στην αδυναμία του ανθρώπου να προβλέψει με 
βεβαιότητα το αποτέλεσμα κάθε παρατήρησης χωριστά. Για 
παράδειγμα, εάν θα προκύψει κορώνα ή γράμματα μετά τη ρίψη ενός 
νομίσματος ή ποιος αριθμός θα εμφανιστεί (ποια έδρα θα προκύψει) 
μετά τη ρίψη ενός ζαριού.

Έτσι, στην αρχαιότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, οι 
άνθρωποι απευθύνονταν στη θεά Τύχη. Η Τύχη, ήταν θεότητα των 
Αρχαίων (κόρη του Ωκεανού και της Τηθίας) που αντιπροσώπευε την 
ευτυχία και τη σύμπτωση. Σύμβολα της ήταν το κέρατο της Αμάλθειας, 
το τιμόνι, η σφαίρα, οι φτερούγες και ο τροχός, ενώ εικονιζόταν έχοντας
δεμένα τα μάτια.

Έκτοτε ο όρος "τύχη" δεν απομυθοποιήθηκε. Αντίθετα ταυτίστηκε με
την πεποίθηση και την αντίληψη ότι καθημερινές επιτυχείς εκδηλώσεις 
στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και κυρίως αυτών που 
συσχετίζονται με την έννοια του χρηματικού κέρδους, οφείλονται και 
πραγματοποιούνται με τη βοήθεια και την εύνοια της δύναμης της 
τύχης.

Στον αντίποδα, συναντάμε τη θεωρία των πιθανοτήτων. Η θεωρία 
αυτή σκοπό έχει την μαθηματική διερεύνηση των νόμων που διέπουν τα
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"τυχαία" φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία δεν είναι εφικτό να 
προβλεφθούν με απόλυτη βεβαιότητα.

Ο όρος πιθανότητα βρίσκει μεγάλη χρήση στην καθημερινή ζωή του 
ανθρώπου, καθώς είτε υποκειμενικά αναφέρεται, είτε αντικειμενικά, 
εξετάζει το αποτέλεσμα μιας πειραματικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τα "τυχερά παιχνίδια" η μια πλευρά των παικτών 
υποστηρίζει την άποψη ότι τα πάντα εξαρτώνται από την τύχη, η οποία 
εάν τους ευνοήσει θα καταφέρουν να κερδίσουν, ενώ η άλλη πλευρά 
έχει υιοθετήσει την άποψη ότι τα πάντα είναι θέμα πιθανοτήτων, και 
διαμορφώνουν τον τρόπο παιχνιδιού τους επιδιώκοντας να φέρουν με 
το μέρος τους τις ευνοϊκές πιθανότητες.

Το εάν ένα γεγονός έχει τελικά συμβεί από τύχη ή από πιθανότητα 
έχει να κάνει με την γενικότερη αντίληψη, φιλοσοφία και στάση 
αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων. Το εάν και κατά πόσο ένα γεγονός 
μπορεί να είναι τελικά απρόβλεπτο ή νομοτελειακά αιτιοκρατημένο, 
είναι αντικείμενο φιλοσοφικών ερευνών και αναζητήσεων. "Εσύ 
πιστεύεις σε έναν Θεό που παίζει ζάρια, και εγώ πιστεύω στην απόλυτη 
νομοτέλεια και τάξη" είναι φράση που αποδίδεται στον Albert Einstein, 
ο οποίος πίστευε ότι το σύμπαν κυβερνάται από τους νόμους της 
Φυσικής και ότι δεν υπάρχει χώρος για την έννοια τύχη, ενώ ο Anatole 
France πίστευε πως "η Τύχη είναι το ψευδώνυμο του Θεού όταν δεν 
θέλει να υπογράψει". Η μαθηματική θεωρία του Χάους (Chaos Theory) 
έρχεται να ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο αλληλεπιδράσεις 
γεγονότων, θεωρώντας πως το τυχαίο, το απρόβλεπτο, το ασταθές, το 
αμελητέο, μπορεί τελικά να παράγει τάξη και μορφή και να ανατρέψει 
ισορροπίες.

Εξάλλου, η θεωρία της εξαναγκασμένης τυχαιότητας κατά μια έννοια
καθορίζει ότι η ίδια φόρμουλα που κυβερνά τις τυχαίες αλληλουχίες 
των εμφανίσεων στα τυχερά παιχνίδια, αποτελεί και τη μαθηματική 
μήτρα της προέλευσης της ζωής που γεννά τη συστηματική 
πολυπλοκότητα.

Τελικά οφείλουμε μάλλον να αποδεχτούμε ότι η φύση έχει την 
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δυνατότητα να παράγει νόμους τους οποίους ο άνθρωπος δεν είναι σε 
θέση να ερμηνεύσει αντικειμενικά και απόλυτα. Είναι αυτές οι 
λεπτομέρειες που φαντάζουν ασήμαντες αλλά δημιουργούν τις 
διαφορές τόσο στην ερμηνεία των φαινομένων, όσο και στην αντίληψη 
γεγονότων και καταστάσεων.

Εν κατακλείδι, και για να μην προβληματίσουμε περισσότερο τον 
αναγνώστη με τέτοιου είδους στοχασμούς, να αναφέρουμε και να 
τονίσουμε ότι στο εξής και για ομοιομορφία στη δομή της συγγραφής 
του κειμένου, θα χρησιμοποιούμε την δόκιμη φράση "τυχερά 
παιχνίδια", με την παρατήρηση ότι αυτά διέπονται από τους νόμους των
πιθανοτήτων.

Αν και κάθε παιχνίδι έχει τη δική του συνθετική δομή και 
παρουσιάζει ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, γεγονός που το καθιστά 
μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, εντούτοις η συνολική αντιμετώπιση
ως προς το θέμα "τύχη" - "πιθανότητες" πρέπει να είναι για κάθε 
παιχνίδι ενιαία. Για τον λόγο αυτό, θα προσπαθήσουμε στο υπόλοιπο 
μέρος του παρόντος βιβλίου, να συνδυάσουμε και εάν είναι εφικτό να 
συγκεράσουμε και να εναρμονίσουμε τις δύο προαναφερόμενες 
απόψεις.

Πράγματι, οι έννοιες τύχη και πιθανότητες δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστούν και να εξεταστούν μεμονωμένα όσον αφορά τα 
παιχνίδια του "τζόγου". Ο κάθε παίκτης απαιτείται να γνωρίζει κάθε 
φορά τις πιθανότητες επιτυχίας για κάθε παιχνίδι στο οποίο επιθυμεί να 
συμμετάσχει, αλλά χρειάζεται παράλληλα και την βοήθεια της τύχης 
για τα βέλτιστα αποτελέσματα, γιατί σύμφωνα και με ένα κινέζικο 
γνωμικό «Η πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολο πράγμα ιδίως όταν αφορά το
μέλλον».

Η τελική κρίση ανήκει φυσικά στον αναγνώστη, ο οποίος έχει την 
δική του σεβαστή άποψη. 

Eυστάθιος Ζωγόπουλος (Ο κόσμος του καζίνο)
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ΤΖΟΓΟΣ  Αντέχει στην κρίση.
 
Η οικονομική κρίση δεν αγγίζει τους Έλληνες που είναι λάτρεις του 

τζόγου. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση του ποσού που 
στοιχημάτισαν οι Έλληνες το 2008 στο νόμιμο τζόγο, ποσό που 
αναμένεται να εκτιναχθεί τις ημέρες αυτές λόγω παράδοσης. 
(Πρωτοχρονιά...) 

Του Κώστα Καντούρη 

Την ώρα που λαχεία, ΟΠΑΠ και καζίνα στην Ελλάδα έχουν αυξήσει 
τις πωλήσεις τους για το έτος που ολοκληρώνεται, φτάνοντας σε 
σύνολο τα 9 δισ. ευρώ, ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται, πλησιάζοντας τα
18 δισ. ευρώ ετησίως, από τις εισπράξεις στα ταμεία του παράνομου 
τζόγου και το διαδίκτυο, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί. “Ο κόσμος στην 
Ελλάδα το έχει στο αίμα του να τζογάρει, αλλά η αύξηση είναι άμεσα 
συνδεδεμένη και με την οικονομική κρίση, καθώς όλοι ελπίζουν πως με 
τον τζόγο θα βρουν λύση στα οικονομικά τους προβλήματα”, 
επισημαίνουν στελέχη της ΕΛΑΣ, που βλέπουν σε καθημερινή βάση να 
γεμίζουν τα καταστήματα με παράνομα “φρουτάκια” και οι 
παραδοσιακές μπαρμπουτιέρες. Οι ουρές στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, 
τα ασφυκτικά γεμάτα καζίνα τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στην 
περιφέρεια, οι αυξημένες πωλήσεις των πρωτοχρονιάτικων λαχείων, 
αλλά και η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σε καταστήματα που έχουν 
“βιτρίνα” την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, αλλά ουσιαστικά 
προσφέρουν συμμετοχή σε παράνομα παιχνίδια, αποτελεί πλέον συνήθη
εικόνα. Ενδεικτικό του γεγονότος πως οι Έλληνες έχουν στραφεί 
περισσότερο στον τζόγο επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν και έτσι τα 
οικονομικά τους προβλήματα είναι η κερδοφορία του παιχνιδιού του 
ΟΠΑΠ “Κίνο”, στο οποίο διασφαλίζεται συμμετοχή τους με ελάχιστο 
τίμημα των 50 λεπτών του ευρώ και με δυνατότητα πολλαπλών κερδών.
Ο παράνομος τζόγος, αλλά και η διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω 
τυχερών παιχνιδιών του διαδικτύου αποτελούν πονοκεφάλους για τον 
κρατικό μηχανισμό, καθώς αποτελούν πηγές διαρροής εσόδων. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόστιμα στην Ελλάδα για την 
απαγόρευση των ιδιωτικών λεσχών διενέργειας τυχερών παιχνιδιών, 
όπως είναι τα καταστήματα με τα γνωστά “φρουτάκια”. Η μεγαλύτερη 
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πληγή απώλειας εσόδων θεωρείται η διακίνηση τέτοιων ποσών μέσω 
ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στο ίντερνετ. 
Ασφαλείς εκτιμήσεις για τα ακριβή ποσά που στοιχηματίζονται στο 
διαδίκτυο δεν μπορούν να γίνουν, ωστόσο υπολογίζεται με πρόχειρες 
μετρήσεις πως αυτά τα ποσά έχουν καταλάβει το μισό μερίδιο του 
παράνομου τζόγου στην Ελλάδα. 

ΟΙ “ΝΑΟΙ” ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ 

Το μεγαλύτερο κομμάτι της “πίτας” των επίσημων εσόδων από τον 
τζόγο, έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή τα καζίνο. Υπολογίζεται 
πως μέσα στο 2008 τα χρήματα που στοιχηματίστηκαν στα τυχερά 
παιχνίδια των “ναών” του τζόγου ξεπέρασαν τα 3,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ στην Ελλάδα. 

Τις ημέρες αυτές τα καζίνο έχουν την τιμητική τους και είναι 
χαρακτηριστικό πως οι αίθουσες είναι ασφυκτικά γεμάτες όλο το 
εικοσιτετράωρο, κατάσταση που εκτιμάται πως θα διατηρηθεί μέχρι και
το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Άλλωστε, τις ημέρες των γιορτών
εκτός των παθολογικά τζογαδόρων, τα καζίνο επισκέπτονται και οι 
“εφήμεροι” παίκτες, οι οποίοι επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους 
λόγω των ημερών. 

Τα καζίνο αποτελούν μόνιμη πηγή εσόδων του κράτους, καθώς από 
τις εισπράξεις ένα ποσοστό από 23% έως 33%, ανάλογα με το καζίνο, 
παρακρατούνται από το υπουργείο Οικονομικών. Ενδεικτικοί είναι οι 
αριθμοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες του υπουργείου, σύμφωνα 
με τους οποίους τα έσοδα του 2007 για το κράτος αυξήθηκαν περίπου 
100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2006. 

ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ “ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ” 

Ένα μεγάλο μερίδιο των χρημάτων που κατατίθενται για την εύνοια 
της θεάς τύχης είναι στον ηλεκτρονικό τζόγο και στις υπηρεσίες που 
παρέχουν νόμιμες εταιρίες του διαδικτύου. Σʼ αυτές στοιχηματίζουν 
καθημερινά χιλιάδες Έλληνες, είτε παίζοντας σε παιχνίδια στοιχήματος 
ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων, είτε σε τυχερά, όπως φρουτάκια, 
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πόκερ, κουλοχέρηδες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι και ο μετρ του μπλακ τζακ, Τζον Τάραμας, 
όπως είπε ο ίδιος, σήμερα παίζει “πόκερ” σε διαδικτυακό παιχνίδι και 
δεν επισκέπτεται άλλο τα καζίνο, από τα οποία πολλές φορές 
αποκλείστηκε λόγω… κερδών. Τέτοιες εταιρείες λειτουργούν δεκάδες 
στο Ίντερνετ και τα κέρδη είναι τεράστια, χωρίς να έχουν υπολογιστεί 
ούτε από διεθνείς οργανισμούς, παρότι σε ορισμένες χώρες η παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών φορολογείται. 

Στην Ελλάδα ο τζόγος συγκεκριμένου τύπου απαγορεύεται μόνον 
στις περιπτώσεις που τα παιχνίδια παίζονται σε υπολογιστές που είναι 
εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, ή διενεργούνται από παρέες 
ατόμων. Επιτρέπεται όμως όταν γίνεται κατά μόνας από τον προσωπικό
υπολογιστή του καθένα. 

Τα φρουτάκια πουλάνε ακόμα 

Περισσότεροι από 300 παράνομοι “ναοί” του τζόγου υπολογίζεται 
πως λειτουργούν μόνον στη Θεσσαλονίκη. Τα γνωστά σε όλους 
“φρουτάκια”, που είναι η μετεξέλιξη του “κουλοχέρη” εξακολουθούν 
να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων, χωρίς να είναι 
δυνατό να υπολογιστούν με σαφήνεια τα έσοδα των εταιρειών που 
λειτουργούν τέτοια καταστήματα, βάζοντας ταμπέλες παροχής 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι αστυνομικοί, που κάνουν 
εφόδους σε τέτοια καταστήματα, κατάσχουν μικρά χρηματικά ποσά. 
“Οι ιδιοκτήτες φροντίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί και 
ανά ώρα, να εξαφανίζουν τις εισπράξεις, γνωρίζοντας πως σε μία έφοδο 
μας θα κατασχεθούν τα χρήματα”, έλεγαν ανώτεροι αξιωματικοί που 
ασχολούνται με την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. 

Το “φαινόμενο” αυτού του τύπου τζόγου, μόνον στην Ελλάδα απʼ 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράνομο. Άλλωστε η 
πλειοψηφία των υποθέσεων που οδηγούνται στα δικαστήρια δεν 
δικάζονται, καθώς αναμένονται ρυθμίσεις στον απαγορευτικό νόμο, 
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ύστερα από σχετικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. 
“Άνθηση” παρουσιάζει και ο ελληνικός παραδοσιακός τζόγος με τα 

ζάρια, τον “Θανάση” και την “πόκα” να διαγωνίζονται στις πράσινες 
τσόχες καφενείων και παράνομων λεσχών. 

Η ΦΕΤΙΝΗ "ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ" ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

Αθήνα (μέχρι 20.12.08) 
Συλλήψεις: 409 άτομα 
Κατασχεθέντα μηχανήματα: 1.261 
Κατασχεθέντα χρήματα: 590.000 ευρώ 

Θεσσαλονίκη (μέχρι 20.12.08) 
Συλλήψεις: 1.070 άτομα 
Κατασχεθέντα μηχανήματα: 4.600 
Κατασχεθέντα χρήματα: 290.000 ευρώ 

Πρωταθλητής και φέτος ο ΟΠΑΠ 

Υψηλή κερδοφορία παρουσιάζουν οι κρατικές επιχειρήσεις τυχερών 
παιχνιδιών και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), η διεύθυνση κρατικών λαχείων και ο 
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών. 

Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τα πρωτεία, καθώς τα στοιχήματα των Ελλήνων 
στα παιχνίδια του φέτος παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 12,2% με τα
αποτελέσματα μόνον του πρώτου εννιάμηνου του 2008. Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία οι πωλήσεις του Οργανισμού αυτή την περίοδο έφτασαν 
τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 
χρόνου θα ξεπεράσουν τα 5,5. 

Παράγοντες του Οργανισμού αποδίδουν τα αυξημένα κέρδη στο 
Στοίχημα, που συνδέθηκε με δύο μεγάλες διοργανώσεις του Euro και 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάντως, επισήμαναν το γεγονός πως το 
παιχνίδι “Κίνο” είναι αυτό που παρουσιάζει επίσης μεγάλη αύξηση, 
ακόμη μεγαλύτερη και από το “Πάμε Στοίχημα”, και αυτό αποδίδεται 
στο ότι οι Έλληνες επιθυμούν με μικρές απώλειες, λόγω οικονομικής 
δυσπραγίας, να κερδίσουν. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως ο ΟΠΑΠ 
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είναι στην 1η θέση όλων των εταιρειών του ΧΑΑ. 

Μικρές αυξήσεις, σε σχέση με πέρσι, παρουσιάζουν οι πωλήσεις των 
λαχείων (λαϊκό, εθνικό, κρατικό). Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών φέτος οι πωλήσεις 
υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 530 εκατομμύρια ευρώ. Στα 300 
εκατομμύρια ευρώ φτάνουν οι πωλήσεις του Ιπποδρόμου.

                                     Κώστας Καντούρης
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Εξάρτηση αλλά και διέξοδος από την κρίση. 

Γράφει η Κατερίνα Κασαμπαλή, ψυχολόγος 

Πολλές μορφές τζόγου είναι κοινωνικά αποδεκτές στη χώρα μας, 
όπως και σε πολλά άλλα κράτη. Υπό την ωραιοποιημένη ταμπέλα των 
“τυχερών παιχνιδιών”, εκατομμύρια άνθρωποι τζογάρουν καθημερινά, 
ξοδεύοντας πολλά χρήματα στα διάφορα νόμιμα παίγνια, κρατικά και 
μη, καθώς και στα καζίνο. Την εορταστική περίοδο δε των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρατηρείται έξαρση του 
φαινομένου αυτού, καθώς το έχουμε αναγάγει σε ένα άτυπο έθιμο των 
ημερών αυτών, θεωρώντας ότι φέρνει καλοτυχία. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι εικόνες που έχουν οι περισσότεροι από ένα τυπικό 
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν είναι το εορταστικό τραπέζι και τα τυχερά 
παιχνίδια που συνήθως το ακολουθούν. 

Τους παίκτες τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσαμε να τους 
κατατάξουμε σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 
περιστασιακοί παίκτες, το κίνητρο των οποίων είναι το άμεσο, μη 
αναμενόμενο οικονομικό κέρδος. Ιδιαίτερα τις δύσκολες οικονομικά 
μέρες που διανύουμε και υπό το φόβο μιας επαπειλούμενης παγκόσμιας
οικονομικής κατάρρευσης ανάλογης του κραχ του ‘30, τα τυχερά 
παιχνίδια φαντάζουν στους περιστασιακούς παίκτες ως η μόνη διέξοδος 
από τα οικονομικά τους προβλήματα. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εξαρτημένοι καταναγκαστικοί 
τζογαδόροι. Η ψυχολογία του εξαρτημένου τζογαδόρου είναι τελείως 
διαφορετική από αυτήν του περιστασιακού παίχτη, αφού δεν προσδοκά 
στο οικονομικό κέρδος αλλά στην ψυχολογική έξαψη, ανεβασμένη 
αδρεναλίνη και μεγάλη ένταση που του προκαλεί ο τζόγος αυτός 
καθαυτός. Η ψυχολογική του εξάρτηση είναι τέτοια που τον 
“εξαναγκάζει” να παίζει σχεδόν καθημερινά και είναι αυτή που οδηγεί 
σχεδόν όλους τους εξαρτημένους τζογαδόρους τόσο σε οικονομική όσο 
και σε κοινωνική και προσωπική εξαθλίωση. 

                                                Κατερίνα Κασαμπαλή
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Όλοι βγαίνουν χαμένοι. 

Γράφει ο Τζον Τάραμας, παίκτης καζίνο 

Ο Έλληνας που θα επισκεφτεί τους ναούς της τύχης θα πρέπει να 
παίζει με το περίσσευμα του και μόνο για διασκέδαση. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για κάποιον που θα παίξει είναι η εξάρτηση από όλα τα τυχερά
παιχνίδια, η επανάληψη για εύκολο κέρδος. Όταν ο παίκτης θα 
προσπαθήσει να ρεφάρει κερδίζοντας αυτά που έχει χάσει, τότε 
διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσει ακόμη περισσότερα. Είναι 
γεγονός ότι αυτό τον καιρό αυξάνεται η κίνηση στους ναούς του τζόγου.
Και η φτώχεια οδηγεί εκεί, αλλά και το έθιμο των ημερών. Δίνεται η 
εντύπωση του εύκολου κέρδους, αλλά είναι αυταπάτη. Είναι πολύ 
σοβαρό να γνωρίζει ένας παίκτης πως οι πιθανότητες να χάσει είναι 
πολύ μεγαλύτερες από τις πιθανότητες να κερδίσει. Γι’ αυτό πρέπει να 
το δει μόνον ως διασκέδαση. Στη διάρκεια του χρόνου, εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων κάποιων επαγγελματιών, όλοι βγαίνουν χαμένοι, το 99,9%
των παικτών. Ο μέσος άνθρωπος βγαίνει χαμένος από κάθε παιχνίδι, 
λόγω του γεγονότος ότι οι διοργανωτές έχουν το πλεονέκτημα 
(γκανιότα) σε όλα τα τυχερά παιχνίδια. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με το 
νόμο περίπου 15% - 20% είναι γενικώς το πλεονέκτημα των παιχνιδιών 
και τα χάνει σίγουρα ο παίκτης. 

 
Εφημερίδα “Μακεδονία - Θεσσαλονίκη” Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 
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Η γνώση που δεν αφομοιώνεται, η προσωπικότητα που
συμπιέζεται και η έκφραση που αδυνατεί να

ορθοποδήσει

Του ΓΙΩΡΓΟΥ  Κ. ΜΩΡΑΪΤH

1.- Την τελευταία 20ετία έχει ακουστεί στην παιδαγωγική πρακτική 
ένας καινούργιος όρος, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο οποίος 
δηλώνει προφανώς μια κατάσταση διαφορετική απ’ αυτήν που 
ονομάζουμε αναλφαβητισμό γενικά. Αντίστοιχος, στο μέτρο που 
χρησιμοποιείται, είναι ο γερμανικός όρος Funktionales 
Analphabetentum, απ΄ τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος. πέρασε στα 
ελληνικά. Ο ιταλικός όρος είναι funzionale analfabetismo και ο 
γαλλικός και αγγλικός όρος illiteration fonctionelle και functional 
Illiteracy αντίστοιχα. Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού 
έχει συνδεθεί και με τα προγράμματα της δια βίου κατάρτισης, η οποία 
αντιπροσωπεύει μια τεχνοκρατική απάντηση στα προβλήματα της 
κοινωνικής ζωής της εποχής μας. Νοείται οίκοθεν ότι η χρησιμοποίηση 
των διαφορετικών όρων σηματοδοτεί διαφορετικές καταστάσεις. 

Τον πρώτο ας τον ονομάσουμε Γενικό ή απόλυτο αναλφαβητισμό, 
είτε είναι πρωτογενής είτε όχι, που δηλώνει την παντελή, στο μέτρο που
αυτό μπορεί να συμβαίνει στην εποχή μας, άγνοια γνώσης και γραφής, 
για να τον αντιδιαστείλουμε από τον άλλο, το λειτουργικό 
αναλφαβητισμό, που δε σημαίνει παντελή άγνοια των γραμμάτων 
(γραφής και ανάγνωσης), αλλά έλλειψη, μεγάλη ή μικρή της ικανότητας
να χρησιμοποιεί το άτομο τις γνώσεις που του παρέχει η κοινωνική ζωή 
και να τις μεταχειρίζεται, να αξιοποιεί δηλαδή τις γνώσεις που αποκτάει
μέσω της γραπτής και της προφορικής αποτύπωσης του λόγου και μέσω
αυτού των πληροφοριών που κατέχει. Μ’ αυτή την έννοια ο 
λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι κάτι ποιοτικά διάφορο από τον 
απόλυτο αναλφαβητισμό. Ο πρώτος είναι μια έλλειψη, μια αδυναμία 
και παραπέμπει σε καταστάσεις αντιφατικές, για την εποχή μας, σε 
καταστάσεις δηλαδή πριν από την εμφάνιση της γραφής και τη 
γενίκευση,  της  εκπαίδευσης. Σήμερα, όμως, που όχι μόνο η συμβατική
αλφαβητική γραφή έχει γίνει καθημερινό και απαραίτητα εργαλείο 
επικοινωνίας και ζωής, αλλά και άλλες προχωρημένες γραφές έχουν 
επινοηθεί, προέκταση σ’ αυτή τη συμβατική αλφαβητική γραφή, και η  
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εκπαίδευση, είτε σαν κοινωνική παροχή είτε σαν αίτημα, είναι 
θεσμοθετημένη πραγματικότητα, επισημαίνεται μια καινούργια μορφή 
αναλφαβητισμού. Η ειδοποιός, όμως, διαφορά που οριοθετεί ο όρος 
λειτουργικός αναλφαβητισμός, σηματοδοτεί και μια εντελώς διάφορη 
κατάσταση, που πηγαίνει πέρα από την απλή άγνοια των γραμματικών 
στοιχείων. 

Ο γενικός ή απόλυτος αναλφαβητισμός, είτε πρωτογενής είτε 
δευτερογενής, είναι ενδεικτικός της πολιτιστικής πολιτικής που 
ασκείται από το αντίστοιχο κράτος, και του ενδιαφέροντος του κράτους 
αυτού για την παροχή εκπαίδευσης. Από μια άλλη πλευρά εκφράζει το 
επίπεδο του πολιτισμού κάποιας χώρας ή κάποιας περιοχής. Ο 
λειτουργικός όμως αναλφαβητισμός, ο οποίος είναι απόρροια και της 
κακής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί την 
έκφραση μιας  όχι φυσιολογικής γλωσσικής (και στο βάθος 
ψυχολογικής και κοινωνικής προέλευσης) κατάστασης. Γιατί ο 
λειτουργικός αναλφαβητισμός δεν είναι μια απλή έλλειψη που σε 
κάποια στιγμή μπορεί να αναπληρώνεται σε κάποιο βαθμό, αλλά μια 
έλλειψη λειτουργικότητας σε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας του 
ανθρώπου. Είναι δηλαδή μια συνθήκη κατά την οποία το άτομο δεν έχει
τη δυνατότητα να επικοινωνεί άνετα με το περιβάλλον του, 
χρησιμοποιώντας τη δυναμική της προσωπικότητάς του. Δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει ότι, όταν ο άνθρωπος εκφράζεται με οποιοδήποτε τρόπο, 
αποκαλύπτεται ο ίδιος ο ψυχισμός του, που δεν αποτελεί βέβαια καμιά 
μεταφυσική οντότητα, αλλά είναι η συνισταμένη μιας σειράς 
επιδράσεων που διαμορφώνεται και εκφράζεται μέσα σε μια δοσμένη 
κοινωνική πραγματικότητα και κάτω από ορισμένες συνθήκες. Συνεπώς
ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι μια πολύ σύνθετη 
πραγματικότητα, που καλύπτει το σύνολο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Και της συναισθηματικής και της διανοητικής και της 
πρακτικής δραστηριότητας. Και οπωσδήποτε αποκαλύπτει όχι μια 
λεπτομέρεια, αλλά το σύνολο της ανθρώπινης σύνθεσης.

Από τους μελετητές του θέματος δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη 
γνώσης της μητρικής ή της γλώσσας του περιβάλλοντος, που η άγνοιά 
της εμποδίζει τον άνθρωπο να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνική του 
ομάδα. Κι αυτό είναι σωστό στο μέτρο που αναφέρεται σε μετανάστες η
παλιννοστούντα άτομα. Όμως, κατά τη γνώμη μας, ο ένοχος αυτής της 
αυτόχρημα μειονεκτικής κατάστασης, δεν είναι μόνο η άγνοια της 
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γλώσσας, αλλά κυρίως η δόμηση του περιεχομένου της συνείδησης και 
η ποιότητα των πληροφοριών με τις οποίες αυτή έχει οικοδομηθεί.

2.- Οριοθέτηση της έννοιας  λειτουργικός αναλφαβητισμός: 
Λειτουργικά αναλφάβητος είναι όχι εκείνος που δεν ξέρει, ή δεν μπορεί 
να συλλαβίσει και πίσω από τους φθόγγους να αναγνωρίσει τις λέξεις 
και το σώμα του έναρθρου λόγου, αλλά εκείνος που μολονότι γνωρίζει 
γραφή και ανάγνωση δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, για να 
λειτουργήσει με αυτάρκεια μέσα στην κοινωνική ομάδα στην οποία 
είναι ενταγμένος. Με δεδομένο τώρα ότι η κάθε έκφραση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας είναι σύνθετη λειτουργική πράξη, το 
ερώτημα είναι αν αυτή η αδυναμία και η ανεπάρκεια είναι το προϊόν 
κακών επιδράσεων κατά τη διδακτική διαδικασία, ή μήπως αυτή η 
τελευταία γεννιέται από μια σειρά επιδράσεις που σχετίζονται με τη 
διαμόρφωση της συνολικής πραγματικότητας. Μήπως αυτός ο 
λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι προϊόν, εκτός της στρεβλής 
διδακτικής επίδρασης, και της κάθε μορφής  πίεσης στην οποία δεν 
μπορεί να αντισταθεί η αναπτυσσόμενη προσωπικότητα; Μήπως 
δηλαδή είναι το αποτέλεσμα του αυταρχισμού ή της κοινωνικής 
διγλωσσίας; Γεγονός που από τη μια μεριά εμποδίζει την προσαρμογή 
του ατόμου, διχάζει την προσωπικότητά του και βάζει φραγμούς στη 
φυσιολογική του δραστηριότητα; Πρακτικά τώρα ας επιχειρήσουμε να 
περιγράψουμε ένα άτομο που κατά τη γνώμη μας είναι λειτουργικά 
αναλφάβητο: Είναι άνθρωπος που έχει αποφοιτήσει από την τυπική 
βασική εκπαίδευση με ικανοποιητική και πολλές φορές και με 
εξαιρετική σχολική επίδοση. Δεν μπορεί όμως: 

1) Να επαρκέσει στην εξυπηρέτησή του σε προβλήματα και απλά 
ακόμη, όχι από έλλειψη χρόνου, αλλά από αδυναμία να προσεγγίσει το 
ζητούμενο του προβλήματός του, να το αναλύσει και να κάμει τις 
πράξεις που χρειάζονται για να το φέρει σε πέρας. Και γι΄ αυτό 
χρειάζεται τη μεσολάβηση κάποιου άλλου. 

2) Δεν μπορεί να αρθρώσει συνεχή λόγο προκειμένου να 
παρουσιάσει στο μέτρο που κατέχει κάποιο πρόβλημα ή προκειμένου 
να επικοινωνήσει με τους άλλους του χρειάζεται η ερωταπόκριση, η 
ανακριτική, η ερβαρτιανή μέθοδος σα μέσο επικοινωνίας και 
συνεννόησης. 

3) Δεν έχει την ικανότητα να ελέγξει και να λογικοποιήσει τις 
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σκέψεις του που είναι γεμάτες χάσματα και αντιφάσεις. Δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει σωστά τη συλλογιστική του και να την αντιστοιχίσει με 
την αντικειμενική πραγματικότητα. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά  λίγο - πολύ παρουσιάζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε όλα τα λειτουργικά 
αναλφάβητα  άτομα. 

Φυσικά δεν πρέπει να συγχέουμε φαινόμενα που  προέρχονται από 
κούραση η ατελή γνώση, ή βιολογικές ατέλειες και βλάβες. Όμως στην 
περίπτωση που μας ενδιαφέρει, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άτομο με 
πλήρεις τις βιολογικές του λειτουργίες αλλά με μειωμένες τις 
λειτουργικές του δυνατότητες μέσα στην κοινωνική ομάδα. Θα 
τολμούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε κοινωνικό και ψυχολογικό τύπο 
ανθρώπου,(σε μια τυπολογική διάταξη ανθρώπων με μειωμένες 
ικανότητες), που προέρχονται είτε από άγνοια, είτε από οργανική βλάβη
είτε από στρεβλή ανάπτυξη, και να τον τοποθετήσουμε στην τελευταία 
κατηγορία. Φυσικά μέσα στους λειτουργικά αναλφάβητους δεν 
μπορούμε, νομίζω, να συγκαταλέξουμε άτομα με δυσλεκτικότητα ή 
δυσλεξία, δυσορθογραφία κ.α., που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
έχουν τη βάση τους σε οργανικές δυσλειτουργίες ή άλλες αδυναμίες, 
όπως π.χ. της ακοής, της όρασης κτλ.

3.- Επειδή όμως, ανεξάρτητα από την τυπολογία που διατυπώσαμε 
πιο πάνω, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός αποτελεί φαινόμενο 
ψυχολογικό και μαζί κοινωνικό, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη, από την 
πλευρά μας, προσέγγιση του προβλήματος.

Οι υποθέσεις που κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να τις 
επαληθεύσουμε είναι τρεις. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι ο λειτουργικός 
αναλφαβητισμός είναι προϊόν της αναμφισβήτητα στρεβλής σχολικής 
διαδικασίας. Δεύτερη υπόθεση είναι η διγλωσσία της κοινωνικής μας 
ζωής ανάμεσα σε καθιερωμένες ηθικές αξίες και εγκαθιδρυμένες 
συμπεριφορές, που συντελεί στη γέννηση του  λειτουργικού 
αναλφαβητισμού. Τέλος, υποθέτουμε  ότι προκαλείται από το stress που
δοκιμάζει συνέχεια ο άνθρωπος  στην προσπάθειά του να αφομοιώσει 
τον κατακλυσμό των γνώσεων, είτε μέσα από τη σχολική μάθηση είτε 
μέσα από τους άλλους διαύλους των πληροφοριών και προπαντός να 
εκφραστεί περιχαρακωμένος από κινδύνους κοινωνικής απαξίωσης. 
Ποιος είναι ο ένοχος και ποια η συνευθύνη, αν υπάρχει,  και σε ποιο 
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βαθμό της κάθε μιας ή κάποιας άλλης επίδρασης;
3α.- Ας αρχίσουμε από την πρώτη υπόθεση: Είναι ο λειτουργικός 

αναλφαβητισμός προϊόν της σχολικής ζωής; Η απάντηση μπορεί να 
προκύψει από την ανάλυση αυτής της ίδιας της σχολικής λειτουργίας. Η
μεθοδολογική ανάγκη μας υποχρεώνει να απομονώσουμε τη 
διαπαιδαγωγητική διαδικασία του σχολείου, μια πράξη που εντάσσεται 
στη γενικότερη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόμου, η οποία 
συντελείται και από μια σειρά άλλους παράγοντες εκτός από το 
σχολείο, την οικογένεια, τους κύκλους των ομηλίκων και την κοινωνική
ομάδα γενικότερα. Και θα περιοριστούμε σε ό,τι ονομάζεται σχολική 
πράξη, στο γνωστικό περιεχόμενο του σχολείου, που είναι άλλωστε μια 
από τις βασικότερες όχι μόνο λειτουργίες του σχολείου, αλλά και της 
διαδικασίας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου,  με την έννοια ότι με τις 
γνώσεις τοποθετείται το άτομο στο επίπεδο και το πλαίσιο της 
κοινωνικής ζωής. Άλλωστε βασική κινητήρια δύναμη του ανθρώπου ως 
κοινωνικής μονάδας είναι η γνώση, με την έννοια της πληροφορίας και 
της ανταπόκρισης με το περιβάλλον.

Η διερεύνηση του προβλήματος πρέπει να γίνει ποσοτικά και 
ποιοτικά. Το ποσοτικά αναφέρεται στο τι δίνει το σχολείο σαν γνωστική
καλλιέργεια. Αν δει κανείς το “Αναλυτικό πρόγραμμα” δίνει πολλά και 
μάλιστα με την πρόοδο του χρόνου προσπαθεί να τα αυξήσει, στην 
αγωνιώδη του προσπάθεια να παρακολουθήσει την έκρηξη των 
γνώσεων της εποχής μας. Δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Η τάση 
είναι πασιφανής. Ποιοτικά όμως η κατάσταση δεν είναι αισιόδοξη. 
Γιατί εκτός του ότι ένα μεγάλο μέρος των γνώσεων είναι 
απαρχαιωμένες (αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι το σχολείο μας σε όλους 
τους τομείς είναι ιστορικό-φιλολογικό) και η προσαύξηση των 
γνώσεων, που κάθε φορά επιχειρείται είτε εξ ανάγκης είτε ως ένδειξη 
εκσυγχρονισμού, ή σκοντάφτει στην ανελαστικότητα του χρόνου 
διδασκαλίας και συνεπώς η διδακτέα ύλη ποτέ δεν εξαντλείται (και για 
άλλους βέβαια λόγους) ή οδηγεί σε αποσπασματικότητα κατά την 
πολλαπλή του αντικειμένου αποψίλωση. Ακόμα τα διαφορετικά 
γνωστικά πεδία, που θα έπρεπε να συλλειτουργούν, πορεύονται 
ανεξάρτητα σαν αυτόνομες λειτουργίες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
η σύστοιχη και αρμονική επίδραση στην καλλιέργεια και τη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας και φυσικά της συνείδησης. Αυτό 
είναι εκείνο που υποστηρίζουμε, όχι μόνον εμείς, ότι  στην εκπαίδευσή 
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μας ο αμέσως κατώτερος κύκλος αποτελεί περίληψη του γνωστικού 
περιεχομένου του ανώτερου, αρχής γενομένης από τα πανεπιστημιακά 
αντικείμενα διδασκαλίας (εγκύκλιες σπουδές, τις λέγαμε κάποτε) και με
το αιτιολογικό της σπειροειδούς πορείας κατά την ανάπτυξη της 
γνώσης. Αλλά και η μεθοδολογική βάση της εργασίας στο σχολείο δεν 
διαμορφώνει λειτουργική αντίληψη των εμπειριών και των γνώσεων. 
Δεν είναι μόνο ότι οι γνώσεις παρουσιάζονται αποσπασματικές και 
αυτόνομες από το σύνολο, επί πλέον μένουν σε καθαρά θεωρητικό 
επίπεδο και δεν συνδέονται με την πραγματικότητα, την πρακτική ζωή 
και την παραγωγική διαδικασία της κοινωνίας, έτσι ώστε και εμπέδωση 
και δημιουργική αφομοίωση της γνώσης να αποκτάται

Αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα να μένει μόνος δρόμος 
για τη μάθηση η αποστήθιση των γνώσεων, αυτό που στην καθημερινή 
γλώσσα ονομάζουμε παπαγαλία. Εδώ θα πρέπει να κάμουμε μια 
παρατήρηση που τη θεωρούμε αναγκαία, γιατί παρουσιάζονται 
ακρότητες. Δεν μπορούμε να διαγράφουμε την αξία των γνώσεων. Η 
γνώση είναι αναγκαία συνθήκη, επειδή είναι η δημιουργική 
αντανάκλαση της πραγματικότητας στη συνείδηση του ανθρώπου. 
Χωρίς αυτές δεν υπάρχει διάνοια, δεν υπάρχει λειτουργία όχι μονάχα 
γνωστική, αλλά ούτε και συναισθηματική και βουλητική. Το πρόβλημα 
είναι τι είδους γνώσεις και πώς τις αποκτάμε. Η απομνημόνευση και ο 
αποθησαυρισμός των γνώσεων δεν είναι κακό, είναι η προϋπόθεση της 
διανόησης, είναι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις απάνω στις οποίες 
θεμελιώνεται και κάθε καινούργια γνώση και κάθε προσπάθεια, ενώ το 
κατευθείαν αρνητικό είναι η αποστήθιση, που και άγονη είναι και 
σπατάλη δυνάμεων συνιστά, γιατί δεν έχει τη μονιμότητα της 
αφομοιωμένης γνώσης και σύνδεση με τις γνώσεις άλλων πεδίων.  
Αυτός είναι ο λόγος που όλοι είμαστε αντίθετοι στην αποστήθιση και 
θεωρούμε ότι το σχολείο των γνώσεων έχει εξαντλήσει τα όρια του. Το 
σχολείο δεν μπορεί πια να καλύψει το σύνολο του γνωστικού πλούτου 
της ανθρώπινης κοινωνίας και από λόγους αντικειμενικούς έπαψε να 
είναι ο μοναδικός δίαυλος του γνωστικού περιεχομένου, ενώ οι γνώσεις 
που παρέχει, όσο επιστημονικά κι αν είναι διατυπωμένες, δεν 
εξασφαλίζουν το εφαλτήριο για την πιο πέρα αυτόνομη δημιουργική 
προσπάθεια του νέου ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως όλες οι 
παρεμβάσεις, που συντελούνται στην ανάπτυξη του γνωστικού 
περιεχομένου του σχολείου, είναι μηχανικές, γιατί δεν 
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πραγματοποιούνται με βάση κάποιες προοπτικές, και επομένως 
δύσκολη η χρήση τους.

Το επακόλουθο συμπέρασμα αυτής της συλλογιστικής είναι ότι από 
το σχολείο “το γε νυν έχων” βγαίνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία
άτομα που διαθέτουν περιορισμένο και αποσπασματικό αριθμό 
γνώσεων, οι οποίες δεν έχουν οργανική σύνθεση μεταξύ τους, αλλά 
είναι χασματικές και χαοτικές.

3β.- Η δεύτερη υπόθεσή μας ανάγεται σε κοινωνικά αίτια. 
Επισημάναμε την κοινωνική μας διγλωσσία, τη διάσταση δηλαδή 
ανάμεσα στις καθιερωμένες ηθικές αξίες και τις εγκαθιδρυμένες 
συμπεριφορές. Μπορεί άραγε η κοινωνική διγλωσσία να αποτελεί αίτιο
του λειτουργικού αναλφαβητισμού; Αλλά πριν απ’ όλα να εξετάσουμε 
αν υπάρχει διγλωσσία και ξύλινη γλώσσα στην κοινωνική ζωή μας, 
πέρα από τις αντικομμουνιστικές υστερικές κραυγές κάποιων 
“φιλελεύθερων” διανοητών. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η διγλωσσία είναι καθεστώς 
κοινωνικής έκφρασης. Κατ’ αρχήν υπάρχουν τα μοντέλα κοινωνικής 
ύπαρξης. Ένα απ’ αυτά είναι η εικόνα της κοινωνίας και η λειτουργία 
της. Πολλές θεωρίες έχουν  αναπτυχθεί για την κοινωνία μας, από την 
αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Αν θελήσει κάποιος να ταξινομήσει τις 
διάφορες αυτές θεωρίες, θα φτάσει στο σημείο να διακρίνει δυο ομάδες 
ουσιαστικά θεωριών, οι οποίες έχουν και τον ιστορικό τους καθορισμό 
σε συνάρτηση πάντοτε με τις συνθήκες της εποχής που 
διαμορφώνονται. Η μια ομάδα, και ανάμεσά τους σπουδαία θέση 
κατέχει η λειτουργική θεωρία (functionalism), σε όλες τις αποκλίσεις 
της, δέχεται την κοινωνία σαν ένα σταθερό κοινωνικό θεσμό, που 
όποιες μεταβολές κι αν παρουσιάζει, αυτές είναι αποτέλεσμα αρχών 
εσωτερικής λειτουργίας του συστήματος. Η άλλη ομάδα είναι η ομάδα 
των κοινωνικών συγκρούσεων, με αντιπροσωπευτική τη μαρξιστική 
θεωρία (marxism), η οποία δέχεται την κοινωνία ως απόληξη της 
εξέλιξης του φυσικού κόσμου, εξέλιξη η οποία συντελείται με βάση την
πάλη των τάξεων, μέσα στην ίδια την κοινωνική ομάδα και ότι η 
διαδικασία της λειτουργίας της αποκτάει αυτονομία με τη 
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας. Κι απ’ αυτή μόνο τη διαπίστωση 
φαίνεται ήδη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινωνική διγλωσσία. 
Γιατί στη συνείδηση των λειτουργιστών υπάρχει η ιδέα ότι η κοινωνία 
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είναι ένας θεσμός που ενέχει τις δυνάμεις διορθωτικής λειτουργίας 
(ορίζουν μάλιστα και τους κανόνες του αυτοματισμού της). Οι θεωρίες 
αυτές βρίσκονται έξω από την πραγματικότητα και είναι ιδεαλιστικές 
και, ως επί το πλείστον, σκόπιμα κατασκευασμένες ερμηνείες, 
προκειμένου να δικαιολογήσουν το καθεστώς  που υπάρχει, και σε 
τελευταία ανάλυση να το διαιωνίσουν. Από την άλλη οι θεωρίες των 
συγκρούσεων και ιδιαίτερα ο μαρξισμός, με την ιστορικο-διαλεκτική, 
υλιστική ερμηνεία των πραγμάτων, αποδεικνύει, μέσα από μια συνεπή 
ανάλυση της πραγματικότητας, ότι η ταξική συγκρότηση της κοινωνίας 
είναι η αιτία όλων των δυσαρμονιών, των αντιθέσεων και της κακής 
κατάστασης της κοινωνίας. Και η δύναμη της πραγματικότητας είναι 
ακατανίκητη. Όμως και η μεγάλη προβολή των ιδεαλιστικών θεωριών, 
η καλλιέργειά τους στο σχολείο και η πλύση εγκεφάλων, που 
ποικιλότροπα και ασφυκτικά πιέζει τις συνειδήσεις, με το φενακισμό, 
την παραπληροφόρηση, τον ηθικό και κοινωνικό αυταρχισμό, τη 
ραστώνη της συνήθειας κ.τ.λ., κάνουν ώστε οι νέοι άνθρωποι να μην 
έχουν κοσμοθεωρία, πέρα από κάποια κουρέλια ιδεών που 
κρεμάστηκαν και ανεμίζουν στη συνείδησή τους από διάφορα 
ακούσματα και θεάματα. Και το τραγικό φαινόμενο είναι ότι ο 
άνθρωπος, κατά πλειοψηφία, να ενεργεί συνήθως σαν υλιστής, αλλά να 
σκέφτεται σαν ιδεαλιστής, χωρίς στο βάθος να έχει συνειδητοποιήσει 
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι’ αυτό και η συμπεριφορά του  είναι 
ασυνεχής, περιστασιακή και περιπτωσιακή,  παίρνει το χαρακτήρα του 
αυθόρμητου και του περαστικού. Αν αυτό δεν είναι κοινωνική 
διγλωσσία, τότε τι είναι διγλωσσία και το φαινόμενο αυτό τι είναι;

Επειδή όμως το φαινόμενο εξειδικεύεται με συγκεκριμένη κοινωνική 
πρακτική, ας εξετάσουμε ορισμένες μόνο περιπτώσεις από τις οποίες 
φαίνεται η κοινωνική διγλωσσία και ο συνακόλουθος αυταρχισμός, που 
εφαρμόζει το σύστημα. Κι ας ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα που είναι
επίκαιρο: Είναι το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλα όσα
συναρτώνται μ’ αυτό. Την ειρήνη και τον πόλεμο, την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, την καταπίεση, το ρατσισμό και την 
εκμετάλλευση. Θα μπορούσε κι άλλα να προσθέσει κανείς στον ήδη 
μακρύ κατάλογο που αναφέραμε. Αλλά αυτά που αναφέραμε είναι 
αρκετά.

Υπάρχει πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αναμφισβήτητα. Το 
ότι όμως υπάρχει πρόβλημα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει καταπάτηση, 
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γιατί αν δεν καταπατούνταν δεν θα υπήρχε οξυμένο κοινωνικό 
πρόβλημα. Άρα η αντίληψη για τη λειτουργικότητα της κοινωνίας 
αυτοαναιρείται. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
δικαιωμάτων γίνεται σε οικουμενικό επίπεδο ένας αγώνας, που τοπικά 
εκφράζεται με τα κινήματα για την υπεράσπισή τους, και κεντρικά μέσα
από τον ΟΗΕ. Όμως το πρόβλημα συσκοτίζεται από την παρέμβαση 
αυτών που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των δικαιωμάτων, οι 
οποίοι παρουσιάζονται σαν υπερασπιστές τους. Έτσι παρουσιάζονται 
εκτός από την αντίθεση καταπιεστές (που με τα σημερινά δεδομένα δεν 
σημαίνει πως είναι και πράγματι καταπιεστές)-υπερασπιστές που όμως 
είναι δυο στρατόπεδα, το λαϊκό κίνημα, που κάτω από κανονικές 
συνθήκες είναι η γνήσια έκφραση της απαίτησης για σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, και οι μεγάλοι μηχανισμοί κρατικοί ή υπέρ-
κρατικοί, που διεκδικούν το δικαίωμα να υπερασπίσουν (εκλεκτικά 
πάντοτε) τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι παριστάμεθα μάρτυρες 
τραγελαφικών καταστάσεων. Οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να 
αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας πίσω από τις 
διακηρύξεις ανομολόγητα συμφέροντα, και να παίρνουν επιλεκτικά υπό
την προστασία τους, π.χ. τους Κοσoβάρους, και να αδιαφορούν για τους
Κύπριους, τους Κούρδους κ.ά. Να οργανώνουν και να ενισχύουν τα 
εθνικιστικά κινήματα  και τις αποσχιστικές τάσεις, εκεί που υπάρχουν 
και εκεί που δεν υπάρχουν, και συνεπώς να ενισχύουν τους πολέμους. 
Να καταδιώκονται τα φιλειρηνικά κινήματα και οι πραγματικοί 
αγωνιστές να βρίσκονται διαρκώς κάτω από λευκή ή μαύρη, συχνά 
πυκνά, τρομοκρατία. Να καταδιώκονται η Ελληνική επανάσταση, 
πρώτα  από την Ιερή συμμαχία, και οι αγωνιστές έπειτα του 1821, από 
τους διαδόχους της τους Βαυαρούς, όπως κακή ώρα σήμερα οι Κούρδοι
(κι όχι μόνο αυτοί). Να γιορτάζουμε, όμως, το 1821 και το “Όχι” του 
1940 κι από την άλλη να συμμετέχουμε σε καταστροφικές επιδρομές 
εναντίον ενός κράτους, που έχει ίσως εσωτερικά προβλήματα, και να 
συνεργούμε σε λύση του προβλήματος σε βάρος του κράτους αυτού. 
Με τη μικρόψυχη σκέψη πως ίσως έτσι έχουμε κάποιο κέρδος από τη 
συναλλαγή, όταν παραχωρούμε διευκολύνσεις στον επιδρομέα. 
Θεωρούμε τον Κολοκοτρώνη εθνικό ήρωα, ακίνδυνο μετά θάνατο, και 
αφού τον είχαμε καταδικάσει σε θάνατο, γιατί έπρεπε να στηριχτεί το 
κράτος των Βαυαρών. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονήθηκε, ενώ ο 
καταχθόνιος Μαυροκορδάτος που ήθελε την Ελλάδα προτεκτοράτο της 
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Αγγλίας, αναγορεύτηκε σε μεγάλο πολιτικό και τιμήθηκε κι αυτός ίσα 
με τους αγωνιστές, παρ’ όλες τις συμφορές που επέσυρε. Οι δωσίλογοι 
της κατοχής και οι τρομοκράτες της μεταπολεμικής εποχής έχουν 
αναγνωριστεί σαν σωτήρες του έθνους, ενώ οι αγωνιστές έχουν 
διασυρθεί και τιμωρηθεί. Και ποιο τέλος πάντων ήταν το έγκλημά τους; 
Αν αυτό δεν είναι το κοινωνικό θεμέλιο αλλά και η έκφραση της 
διγλωσσίας, τότε τι είναι και τι δεν είναι διγλωσσία;

Αλλά και αν πάμε σε κάποια άλλα γεγονότα πιο άμεσα, το ίδιο 
φαινόμενο θα διαπιστώσουμε, την κοινωνική διγλωσσία. Στο σχολείο 
διδάσκεται η ευγενής άμιλλα σαν κίνητρο για τη δραστηριότητα και την
ανιδιοτελή ανάπτυξη του ανθρώπου. Κι όμως ολόκληρη η σχολική 
πράξη μόνο από το πνεύμα της άμιλλας δεν χαρακτηρίζεται. Η επιτυχία 
δεν είναι ομαδικό κατόρθωμα, αλλά προσωπικό. Πουθενά δεν βλέπουμε
να  υπάρχει  προσανατολισμός συνεργασίας. Και οι εξετάσεις του 
σχολείου, και όταν ακόμα δεν προσανατολίζονται σε κοινωνικές 
επιλογές, όπως γίνεται με τις εξετάσεις του 2525/97, δεν είναι παρά μια 
πράξη ατομική. Και οι πανελλαδικές εξετάσεις στη βάση τους δεν είναι 
μια συγκεκαλυμμένη μορφή ρατσισμού, αφού λειτουργούν επιλεκτικά, 
μια κι επιλέγουν απορριπτικά; Αλλά και στη σφαίρα του αθλητισμού 
δεν γίνεται το ίδιο; Για ποια άμιλλα μιλάμε, όταν ο αθλητισμός, εκτός 
από θέαμα, έγινε επιχείρηση, εμπορευματοποιήθηκε, με όλες τις 
αθλιότητες του καπιταλιστικού συστήματος; Τι να θυμηθεί κανείς- τα 
ντοπαρίσματα, τις νόμιμες και παράνομες, φανερές και μυστικές 
συναλλαγές; Βέβαια έχουν κατασκευάσει και το ιδεολόγημα για το 
“πνεύμα του Ολυμπισμού”, το “αθλητικό ιδεώδες”  και μια σειρά από 
ιδεολογήματα, διάτρητες παντιέρες διαβουκόλησης της νεολαίας, την 
οποία κρατούν σε μια κατάσταση μετεωρισμού και πελατείας. Αν η 
κατάσταση αυτή δεν είναι κατάσταση κοινωνικής διγλωσσίας, τότε τι 
είναι και τι δεν είναι διγλωσσία;

Η συνείδηση των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων βρίσκεται στο σημείο 
που δοκιμάζεται ανάμεσα σε κάθετες αντιθέσεις, οι οποίες δεν 
επιδέχονται παρά επιλογή και δεν συναντώνται πουθενά. Τι να 
πιστέψουν, τη διαβεβαίωση πως ο κόσμος που ζουν είναι “ο άριστος 
των κόσμων” που τον έφτιαξε ο θεός για χάρη των ανθρώπων; Πώς να 
δεχτούν ότι η κοινωνία είναι ένας τέλειος, όπως λένε οι λειτουργιστικές 
θεωρίες, θεσμός, που έχει την αυτονομία της αυτορρυθμιζόμενης 
μηχανής; Να μην πιστεύουν στα μάτια τους και στην αντίληψή τους, 
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όταν βλέπουν πόσο απέχει η θεωρία με την πραγματικότητα και τι να 
πουν, όταν πρόκειται να εκφραστούν για το αντικείμενό τους; Τι είναι 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι είναι οι υπερασπιστές τους; Ποιος 
είναι πατριώτης και ποιος προδότης και μέχρι ποιου σημείου φτάνει ο 
πατριωτισμός και μέχρι που η προδοσία; Μπορεί και πώς γίνεται ο 
προδότης να περνάει για πατριώτης και αντίστροφα ο πατριώτης να 
αντιμετωπίζεται σαν προδότης; Ή για να περάσουμε στην άλλη ομάδα 
των προβλημάτων, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, τη συνεργασία
και τον ανταγωνισμό, τι τέλος πάντων είναι άμιλλα. Και τι πάει να πει 
Ολυμπισμός ή αθλητικό ιδεώδες; Όταν πίσω απ’ όλα αυτά υπάρχει όχι 
απλά η εμπορία των ιδεωδών, αλλά και η πιο στυγνή εκμετάλλευσή 
τους, χωρίς καμιά ηθική αναστολή, και η παραχάραξη κάθε αξίας; Κι 
όταν γύρω απ’ αυτά τα πράγματα  στήνεται ένας τέτοιος ορυμαγδός 
παραπληροφόρησης και πλουραλιστικής διαβουκόλησης των 
συνειδήσεων που δεν αφήνει περιθώριο για νηφάλια σκέψη; Οι 
άνθρωποι τα βλέπουν αυτά όλα, αλλά δεν μπορούν να τα 
παρακολουθήσουν και συνεπώς να τα συνειδητοποιήσουν, αφού 
μάλιστα δεν ξέρουν και το τι και πώς γίνεται το κάθε τι. Μέσα σ’ αυτή 
τη χαοτική και αποσπασματική αντίληψη πώς να κατασταλάξουν και να
δώσουν αυτό που τελικά αντιλαμβάνονται ή υποπτεύονται ότι 
συμβαίνει;

Αν αυτό δεν είναι διγλωσσία, τότε τι είναι; Κι αν δεν είναι ξύλινη 
γλώσσα αυτό όλο το γλωσσικό οπλοστάσιο που χρησιμοποιείται, για να
συγκαλύψει αυτή τη διάσταση ανάμεσα στην εγκαθιδρυμένη 
πραγματικότητα και την καπηλεία των ηθικών θεμελίων της κοινωνικής
συμβίωσης, τότε τι είναι ξύλινη γλώσσα: Μήπως το να ονομάσεις τα 
πράγματα με το όνομά τους; Να ονοματίσεις τον ιμπεριαλισμό 
ιμπεριαλισμό, τον κρατικό-μονοπωλιακό καπιταλισμό, κρατικό-
μονοπωλιακό καπιταλισμό, το ρατσισμό, την αλλοτρίωση, την πάλη 
των τάξεων κτλ με το όνομά τους; Κι εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. 
Κατά την καθιερωμένη ηθική, την πόρνη μπορείς να την μεταχειριστείς 
σαν πόρνη, αλλά αποτελεί ποινικό αδίκημα να την αποκαλέσεις 
δημοσία πόρνη. Επιμένουν και απαιτούν να μη λέμε ονόματα, γιατί τα 
ονόματα ανακαλούν καταστάσεις καταδικασμένες ηθικά και κοινωνικά,
με βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν. Οριοθετούν κάποια κοινωνική 
πραγματικότητα, την οποία καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται, αλλά δεν
θέλουν να περιγράφεται. Η αμφισημία και ο νεολογισμός κρύβουν την 
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απαράδεκτη πραγματικότητα, που επιδιώκουν να διαιωνίσουν και οι 
άνθρωποι, σαν το Σίσυφο, να κυλάνε το λιθάρι, χωρίς να πετυχαίνουν 
να το στερεώσουν στην κορυφή του Καυκάσου. Η κοινωνική 
απαγόρευση του λόγου θολώνει τη συνέπεια, τη γνησιότητα και την 
καθαρότητα της σκέψης. Είναι μια ωμή παρέμβαση στην ασταμάτητα 
μεγάλη μάχη που εξελίσσεται εναντίον του λογικού. Κι αυτή η 
κοινωνική απαγόρευση έχει και τις πρακτικές της συνέπειες, είναι η 
κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε δικούς μας και αντίπαλους στο 
σύστημα της καθιερωμένης συμπεριφοράς. Έτσι γεννιέται ο ευνοημένος
και ο μη ευνοημένος, ο άνθρωπος της Α΄ κατηγορίας (ο δικός του) και 
της Β΄ κατηγορίας (ο εχθρός του) με όλες τις κοινωνικές διακρίσεις και 
συνέπειες.

Και ο κοινός άνθρωπος μετεωρίζεται ανάμεσα στην πραγματικότητα 
που του δείχνει το λογικό, και την πλαστή εικόνα που του επιβάλλει η 
κοινωνική πραγματικότητα, είναι υποχρεωμένος να περάσει μέσα από 
τις συμπληγάδες του κοινωνικού κατεστημένου. Πώς να εκφραστεί και 
πώς να διατυπώσει τις σκέψεις του; Και ποιες σκέψεις να διατυπώσει; 
Αυτές που επιβάλλει η εγκαθιδρυμένη συμπεριφορά ή αυτές που το 
δείχνει το λογικό του; Κι όταν υπάρχει και μια εμπειρία τραγική από τις
συνέπειες που είχε η στάση όσων, αψηφώντας την εγκαθιδρυμένη 
συμπεριφορά, πήγαν πέραν του καλού και του κακού; Ο φόβος της 
έκφρασης  των ιδεών μας, και της ισορροπημένης και ελεύθερης 
συνείδησής μας είναι οι κοινωνικές συνέπειες  που βαρύνουν  και 
συγχέουν και τη σκέψη και το λόγο μας.

Δεν είναι θέμα πολιτικής και κοινωνικής τοποθέτησης η τελευταία 
αυτή παρατήρηση. Αποτελεί αντικειμενική πραγματικότητα, την οποία 
καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι και προπαντός όσοι έχουν συνειδητή
αντίληψη της πραγματικότητας. Και οι στάσεις ποικίλλουν. Όσοι 
βολεύονται με τον functionalism, μπορούν να αγνοήσουν την 
πραγματικότητα. Μπορούν να αντλούν την επιχειρηματολογία τους από
τον καθαρό ορθολογισμό και να επιχειρούν να αποδώσουν σε 
περιστασιακά και περιπτωσιακά αίτια την κοινωνική αρρυθμία. 
Υπάρχουν και εκείνοι, οι ευέλικτοι που διαθέτουν την ικανότητα να τα 
λένε όλα και να μη λένε τίποτε. Άλλωστε η γλώσσα έχει γίνει ένα 
εργαλείο που δεν δηλώνει μόνο, αλλά μπορεί, και αυτό είναι  
μεγαλύτερο επίτευγμα της εποχής, να κρύβει τη σκέψη του ανθρώπου. 
Κι έτσι γίνονται κατανοητοί μόνο από τους υποψιασμένους, αλλά 
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απρόθυμους να πάρουν θέση. Υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να 
πάνε πέρα από τις αποσιωπήσεις και να πουν την αλήθεια με το όνομά 
της. Και γι΄ αυτό ο λόγος τους είναι καθαρός και πειστικός και ξέρουν 
να χρησιμοποιήσουν και το λόγο και τον εαυτό τους. Αυτοί δεν 
πάσχουν από λειτουργικό αναλφαβητισμό. Οι πολλοί, όμως, ούτε 
ξέρουν ούτε μπορούν ούτε έχουν την ευκαιρία να πουν το λόγο τους, 
που  γίνεται τραύλισμα και η πράξη τους τρομαγμένη και δίβουλη 
κίνηση. Δεν είναι σκοπός μας να κινδυνολογήσουμε ούτε να 
τραγικοποιήσουμε μια κατάσταση. Ένα γεγονός που έχει τόσο μεγάλες 
διαστάσεις δεν μπορεί παρά να έχει βαθύτερες αιτίες με βάση 
ψυχοκοινωνική. Και μπορούμε να αγνοήσουμε την κοινωνική βάση των
φαινομένων του ψυχισμού του ανθρώπου και να μη λάβουμε υπόψη μας
την επίδραση που ασκεί το περιβάλλον στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του  και της συνολικής συμπεριφοράς του; 

Δική μας άποψη είναι  πως η κοινωνική διγλωσσία, που την ενισχύει 
η ξύλινη γλώσσα των ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να μονοπωλήσουν 
τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης ή να επιβάλλουν κάποιες  idees fix 
που προβάλλει το σύστημα μαζί με τον αυταρχισμό της κοινωνικής 
ζωής, είναι ένας άλλος ακόμα από τους ενόχους του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού.

3γ.-Σαν τρίτο ένοχο του λειτουργικού αναλφαβητισμού 
υποθέσαμε το στρες που διακατέχει το μέσο άνθρωπο της εποχής 
μας. Ανήκει πράγματι το φαινόμενο αυτό στον κύκλο των ενόχων; Στο 
σημείο αυτό και πριν επιχειρήσουμε κάποια προσέγγιση στο πρόβλημα,
ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε το περιεχόμενο της λέξης στρες 
(stress), επειδή στην ψυχολογία χρησιμοποιούμε με μεγάλη 
ελαστικότητα τους όρους. Δυο πλευρές έχει σημασιολογικά η λέξη. Η 
μια ανήκει στη σφαίρα της Ιατρικής-Ψυχολογίας και η άλλη στη σφαίρα
της Κοινωνιολογίας - Διαπαιδαγώγησης. Στην Ιατρική δηλώνει τη 
διαταραχή των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και την 
ψυχική ένταση, η οποία προέρχεται από μεγάλη στενοχώρια, δυνατή 
χαρά και υπερκόπωση. Όταν εξάλλου στην Κοινωνιολογία 
χρησιμοποιούμε τον όρο στρες, υπονοούμε επίσης την ψυχική ένταση, 
το άγχος, την αγωνία που διακατέχει τον άνθρωπο μπροστά σε 
δύσκολες ή καταλυτικές καταστάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει στην 
καθημερινή του ζωή. Είναι κι αυτό μια απόδειξη του τόξου “βιολογική 
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κατάσταση του οργανισμού και επίδραση του περιβάλλοντος”, που 
ρυθμίζει τον ψυχισμό του ανθρώπου.

Δεν χρειάζεται να κάμουμε περισπούδαστες αναλύσεις για το ρόλο 
του στρες στην καθημερινή ζωή. Καθημερινά σκοντάφτουμε απάνω του
και ζούμε μ’ αυτό. Εκείνο που θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε 
είναι ότι το στρες έχει καταλυτική επίδραση στη συμπεριφορά του 
ανθρώπου. Έχει γίνει μόνιμο και σταθερό (χωρίς ίχνος υπερβολής) 
φαινόμενο της ζωής μας. Όταν εμφανίζεται η διαταραχή του 
οργανισμού μας και η ψυχική ένταση κυριαρχεί, τότε και η 
συμπεριφορά του ανθρώπου τροποποιείται αντίστοιχα προς τη 
διαταραχή του οργανισμού. Η διαταραχή και η ένταση εκφράζεται και 
στο λόγο, που είναι μια από τις βασικές μορφές συμπεριφοράς και 
καθρέφτης των ψυχικών καταστάσεων του ανθρώπου. Απ’ αυτή εμείς 
διαπιστώνουμε ποια είναι η ψυχική κατάσταση και γιατί εκφράζεται ο 
άνθρωπος μ΄ αυτόν τρόπο. Και σε τελευταία ανάλυση 
πληροφορούμαστε πως ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά και μέσα σε μια
κατάσταση που τον συντρίβει. Κι αυτό είναι η αιτία για την οποία και η 
λειτουργία της συνείδησής του δεν είναι “φυσιολογική” και η 
επικοινωνιακή του πράξη λειψή, ασταθής και ατελής.

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη πλευρά του stress, η οποία δεν θα μας 
απασχολήσει εδώ, γιατί για μας το πρόβλημα μένει στο επίπεδο της 
επικοινωνιακής ικανότητας και δυνατότητας. Η άλλη αυτή πλευρά 
σχετίζεται με τη συντήρηση της λειτουργικής κατάστασης του 
οργανισμού. Το stress σε κάποιο βαθμό έντασης κρατάει τη συνείδηση 
και κατά συνέπεια το βιολογικό οργανισμό σε εγρήγορση. Η 
προσπάθεια να διατηρηθεί μια συνεχής επαφή με το περιβάλλον, 
ενισχύει τις βιολογικές λειτουργίες και την ισορροπία της βιολογικής 
του κατάστασης σαν συνέπεια της ανταπόκρισης με το περιβάλλον. Και
ποτέ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι αυτό που 
ονομάζουμε ανθρώπινη οντότητα (συνείδηση) δεν είναι παρά η 
συνισταμένη φυσικών σχέσεων και κοινωνικών παραμέτρων. Αυτό 
όμως είναι μια άλλη πλευρά του θέματος που σχετίζεται με την 
οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας, η οποία σχετίζεται με το 
πρόβλημα της θεραπείας του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε το στρες ως ένα από τους ενόχους 
του λειτουργικού αναλφαβητισμού.
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4.- Από την πιο πάνω προσέγγιση του προβλήματος είμαστε 
υποχρεωμένοι να δεχτούμε την ενοχή και των τριών παραγόντων στην 
καλλιέργεια και την εμφάνιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Το 
πρόβλημα τώρα είναι να δούμε ποια είναι η συγκεκριμένη ευθύνη του 
κάθε ενόχου.

Ας επιχειρήσουμε να σταθμίσουμε το χαρακτήρα του καθενός από 
τους τρεις ενόχους. Πρώτο αναλύσαμε τη στρεβλή κατάσταση 
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, δεύτερο, την κοινωνική 
διγλωσσία του συστήματος και τρίτο, το στρες της κοινωνικής μας 
ζωής. Οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν την ίδια σημασία, γιατί δεν έχουν 
την ίδια φύση. Ξεκινήσαμε από την κακή κατάσταση του σχολείου, 
γιατί η λέξη αναλφαβητισμός έχει σημείο αναφοράς το σχολείο και την 
εργασία που εκεί συντελείται. Ρίξαμε το μεγαλύτερο βάρος κατά την 
ανάλυσή μας στην κοινωνική διγλωσσία, επειδή σχετίζεται άμεσα με τις
λειτουργίες του ψυχισμού του ανθρώπου και ενισχύεται με την ξύλινη 
γλώσσα της προπαγάνδας του συστήματος. Δώσαμε μικρότερη έκταση 
στην ανάλυση του στρες ως παράγοντα του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού, με την αντίληψη ότι το στρές είναι παράγωγο της 
κοινωνικής διγλωσσίας, απάνω στην οποία στηρίζονται ατομικά και 
κοινωνικά αδιέξοδα που καθιστούν τη λειτουργία της συνείδησης 
προβληματική και φενακισμένη.

Κατά τη γνώμη μας το βασικό αίτιο του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού πρέπει να αναζητηθεί σε κοινωνικούς παράγοντες. 
Καθρεφτίζει τη σύγχυση της συνείδησης του κοινωνικού ανθρώπου 
μπροστά στα αδιέξοδα που δημιουργεί η κρίση του συστήματος. 
Μέσα από τις αντιφάσεις και την ένταση των αντιθέσεων του 
σημερινού κόσμου η συνείδηση του ανθρώπου δεν μπορεί να 
κατασκευάσει ενιαίο, οργανικά συγκροτημένο σύστημα ιδεών που να 
ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και τις υπαρξιακές του ανάγκες, 
αδυνατεί να συλλάβει την ενότητα του κόσμου μέσα από την ενότητα 
της φυσικής και της κοινωνικής ζωής. Μετεωρίζεται ανάμεσα στην 
προσωπική του εμπειρία και στις κατασκευές του συστήματος 
(στερεότυπα, απαγορεύσεις κτλ). Ο ρόλος του σχολείου τώρα, εκτός 
από τη θετική του πλευρά στην ανάπτυξη της κοινωνικής ομάδας, στο 
σημείο αυτό είναι διπλός, είναι και αρνητικός. Από τη μια μεριά, ως 
θεσμός του συστήματος το υπηρετεί σκόπιμα και συνειδητά, και από 
την άλλη, καλλιεργώντας όσα στοιχεία είναι αναγκαία στο να 
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διαμορφώσουν τον άνθρωπο σε αυτόνομη προσωπικότητα, τα 
προσαρμόζει στα μέτρα του συστήματος, περνώντας του μόνο όσα 
στοιχεία θεωρούνται αναγκαία γι’ αυτό το σκοπό.

 Η διαδικασία αυτή βέβαια είναι αναποτελεσματική στο μέτρο που 
αντιστρατεύεται την αντικειμενική πραγματικότητα. Γιατί η ζωή είναι 
ισχυρότερη από τα λογικά σχήματα της καπιταλιστικής αυθαιρεσίας και
την προσπάθεια της να ακινητοποιήσει την εξέλιξη του κόσμου. Το 
σχολείο εκ προοιμίου, εξ αιτίας της θέσης του, δε βοηθάει στην 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Απλά με τη χρησιμοποίηση 
κάποιων υλικών προσπαθεί να καλλιεργήσει ανθρώπους που να έχουν 
αφομοιωθεί με τις ανάγκες της λειτουργίας του συστήματος.

Η άλλη αρνητική πλευρά είναι η ίδια κατάσταση του σχολείου. 
Αλλού μεθοδευμένα και σκόπιμα κι αλλού σαν αποτέλεσμα των 
λειτουργικών της ανωμαλιών και ελλείψεων, που σχετίζονται με τη 
μεταχείριση της εκπαίδευσης από το ίδιο το σύστημα, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις και τις συνθήκες της ανάπτυξης και διατήρησης του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Ο ρόλος τώρα του στρες ποιος είναι; Εφόσον δεχόμαστε πως είναι 
ψυχικό και κοινωνικό φαινόμενο, παράγωγο της κοινωνικής 
διγλωσσίας, αυτό παίζει ρόλο γέφυρας, ανάμεσα  στις παράγωγες αιτίες 
και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του ατόμου, αντιπροσωπεύει και 
εκφράζει το αδιέξοδο, που με τη σειρά το εντείνει, επειδή μπλοκάρει 
τους διαύλους επικοινωνίας και εκτόνωσης.

5.- Η πρώτη αυτή προσέγγιση του προβλήματος “λειτουργικός 
αναλφαβητισμός” δεν εξαντλεί το αντικείμενο. Απλά οριοθετεί το χώρο 
και τις αιτίες και προπαντός επισημαίνει ότι το πρόβλημα λειτουργικός 
αναλφαβητισμός δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο μιας σχολικής 
αδυναμίας. Δεν προκαλείται επειδή το σχολείο δεν κάνει κάτι με  καλό 
τρόπο, που αν το διορθώσεις, θα διορθωθεί και η κατάσταση. Μπορεί ο 
γενικός αναλφαβητισμός να είναι μια έλλειψη, που προκλήθηκε από την
απουσία, σε κάποια ηλικία, καλλιέργειας της γραφής και της 
ανάγνωσης, κάτι που ενδεχομένως μπορεί να αναπληρωθεί. Μ’ όλο που 
κι εδώ η αναπλήρωση, αν η γνώση δεν καλλιεργήθηκε στην ώρα της, 
αλλά και για άλλους λόγους, δεν μπορεί να έχει την πληρότητα της 
κατάστασης που δημιουργείται στην κατάλληλη ώρα. Με το 
λειτουργικό όμως αναλφαβητισμό δεν έχουμε κατάσταση που 

483



γεννήθηκε από έλλειψη, αλλά από παρέμβαση συγκεκριμένων πράξεων 
ή παραλείψεων, απόρροια σκόπιμων ή τυχαίων περιστατικών που 
εμπεδώνονται σε συμπεριφορά, που δεν ευνοεί την ομαλή λειτουργία 
της συνείδησης του κοινωνικού ανθρώπου. Και είναι κάτι που δεν 
αλλάζει με την αλλαγή των όρων μόνο της λειτουργίας του σχολείου. Η
αλλαγή των όρων λειτουργίας του σχολείου προς το καλύτερο 
οπωσδήποτε συμβάλλει στον περιορισμό του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού. Όταν ο άνθρωπος μέσα στο σχολείο με τις γνώσεις 
αποκτάει συνείδηση της ενότητας του κόσμου μέσα από την ενότητα 
της φύσης και της κοινωνίας, όταν αποκτάει εμπιστοσύνη στη δύναμη 
του λογικού του, σε πείσμα όλων των προσπαθειών που καταβάλλονται 
για να κλονίσουν αυτή την εμπιστοσύνη του ανθρώπου σ’ αυτό, όταν με
την οργάνωση της ζωής του μέσα στο σχολείο αποχτάει κοινωνική 
συνείδηση και αναπτύσσει το συναίσθημα της αγάπης, της 
συντροφικότητας και της κοινωνικής ανιδιοτέλειας, όταν μαθαίνει να 
συνεργάζεται, τότε είναι πιο εύκολος ο αγώνας γενικότερα μέσα στην 
κοινωνική ζωή, όπου τα συμφέροντα διαπλέκονται και συμπαρασύρουν 
το άτομο στη δίνη που δημιουργεί ο αυταρχισμός του συστήματος. Τότε
και το στρες δεν παίρνει τις επικίνδυνες διαστάσεις, δεν γίνεται πράξη 
άμυνας, αλλά μετατρέπεται σε βουλητική ενέργεια που αποκτάει 
σκοπούς και στόχους.

Δεν ξέρω αν οι επιστήμονες που κάμανε αυτή τη διάκριση ανάμεσα 
στο γενικό και το λειτουργικό αναλφαβητισμό είχαν συνειδητοποιήσει 
τη διάσταση του προβλήματος που άνοιγαν. Υποθέτω, ναι. Εμείς όμως 
που δεχτήκαμε τον όρο με κάποια έκπληξη και μαζί με μια περιέργεια 
καλοπροαίρετη, βρήκαμε στον ορισμό την επιβεβαίωση μιας 
παρατήρησις μας, δηλαδή πως δεν αρκεί ούτε το καλό σχολείο ούτε 
και η επιμέλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για να έχουμε
εξασφαλισμένη την επιτυχία της μόρφωσης, δηλαδή να αξιοποιούν 
οι άνθρωποι σε ατομική και κοινωνική βάση τις ικανότητές τους. 
Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν θέμα άγνοιας, το αποτέλεσμα είναι 
τελικά στάση ζωής. Και συνεπώς άλλη πρέπει να είναι η αντιμετώπισή 
του. 
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  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
                                                                   Αντώνης Μπόζης 

  Μια τοποθέτηση σχετικά με τις ΜΚΟ σε μια ευνομούμενη πολιτεία 
κανονικά θα έπρεπε να περιττεύει. Στόχος μας είναι πρωτίστως να 
προτείνουμε ένα πραγματιστικό σχέδιο για μια μετάβαση σε ένα 
Δημόσιο Δωρεάν και Εθνικό Σύστημα Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Ασφάλισης, τα οποία τα θεωρούμε αλληλένδετα και αδύνατον να 
αντιμετωπιστούν ως ξεχωριστά προβλήματα. Μέσα σε ένα τέτοιο 
ολοκληρωμένο σύστημα η παράλληλη εμπλοκή των ΜΚΟ στο 
υγειονομικό και κοινωνικό έργο δεν μπορεί ούτε να δικαιολογηθεί ούτε 
να επιτραπεί. 
   Ωστόσο οι ΜΚΟ έχουν ήδη εμπλακεί εκμεταλλευόμενες το κενό 
εξουσίας το οποίο άφησε σκόπιμα η δοσιλογική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
/ΑΝΕΛ παρέχοντας δήθεν ιατρικό και δήθεν κοινωνικό έργο, ιδίως μετά
την έξαρση του προσφυγικού προβλήματος. Τίποτα δεν είναι 
μονιμότερο του προσωρινού, και αν δεν τοποθετηθούμε έγκαιρα και 
αποφασιστικά η μονιμοποίηση κινδυνεύει να μετατραπεί και σε 
νομιμοποίηση στα μάτια μιας κατευθυνόμενης κοινής γνώμης. Η δράση
των ΜΚΟ στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική καθώς και των 
προκατόχων της στον καιρό της αποικιοκρατίας και νεοαποικιοκρατίας 
όπως οι φιλανθρωπικές αποστολές, οι ιεραποστολές, οι επισιτιστικές 
αποστολές κλπ. είναι γνωστή. Από τον καιρό του Λίβινγκστον, του 
Στάνλευ, του Λεοπόλδου Β΄ του Βελγίου και των άλλων πρωτοπόρων 
της αποικιοκρατίας ο προσηλυτισμός στα χριστιανικά δόγματα των 
αποικιοκρατών, η επισιτιστική βοήθεια για να επιβιώσουν οι υπήκοοι 
των επιβεβλημένων μονοκαλλιεργειών, ο δήθεν εκπολιτισμός (δηλαδή 
πολιτιστικός ιμπεριαλισμός με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Γαλλική
αποικιοκρατία), η καταστροφή των τοπικών δικτύων αλληλεγγύης μέσω
της υπονόμευσης της ντόπιας οικονομίας και καλλιεργειών (πχ στην 
Βρετανική Αφρική και Ινδία και στην Γαλλική Μαδαγασκάρη) και η 
στυγνή αποικιοκρατική εκμετάλλευση πάνε μαζί. Νεώτερο 
μεταπολεμικό/μεταμοντέρνο φρούτο οι ομάδες δήθεν υπεράσπισης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικεντρώνουν κατά το νεοφιλελεύθερο 
πρότυπο στα πολιτικά δικαιώματα αποσιωπώντας τα κοινωνικά 
δικαιώματα της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συντελώντας έτσι στην συγκάλυψη των πραγματικών ενόχων, δηλαδή 
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των ίδιων των χρηματοδοτών και εργοδοτών τους. 
   Πίσω από τους άμεσους χρηματοδότες και εργοδότες αυτούς 
(National Democratic Institute, Open Society, Καθολική Εκκλησία, 
OXFAM, Salvation Army και άλλοι πολλοί) κρύβονται φυσικά 
μεγαλύτερα κέντρα εξουσίας όπως η εκκολαπτόμενη άτυπη Παγκόσμια 
Κυβέρνηση, οι ΗΠΑ και τα κορπορατικά συμφέροντα τα οποία εύκολα 
μπορούν να κάνουνε από απλή κατασκοπεία και πραξικοπήματα στην 
Λατινική Αμερική μέχρι πορτοκαλί επαναστάσεις και πολέμους μέσω 
αντιπροσώπων στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ενώ στην 
Ασία και στην Αφρική η δράση τους είναι ακόμα πιο ανεξέλεγκτη.  
Φυσικά υπάρχουν και τα σχετικά μικρότερα ντόπια κέντρα εξουσίας 
όπως οι κρατικοδίαιτες εργολαβικές εταιρίες, οι ντόπιες Τράπεζες 
χορηγοί και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης χορηγοί.
  Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε το παράδειγμα της εμπλοκής της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας αρχικά μέσω ιεραποστολών στην Νότια 
Αφρική των αποικιοκρατών Μπόερς με πρόσχημα την ‘φιλανθρωπική 
προστασία’ των ιθαγενών πληθυσμών και τελικό στόχο την κατάκτηση. 
Οι παλιές μέθοδοι είναι πάντα έτοιμες να ξαναχρησιμοποιηθούν και η 
Ελλάδα είναι πρόσφορο έδαφος, ιδίως τελευταία που το σενάριο του 
κατακερματισμού της Ελλάδας έπαψε πλέον να είναι θεωρία 
συνωμοσίας για όποιον παρακολουθεί στοιχειωδώς τι συμβαίνει στην 
άμεση γειτονιά μας (πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Σκόπια, Λιβύη, 
Συρία, Ιράκ, Υεμένη, Τουρκία κλπ). Μουσουλμάνοι, ομοφυλόφιλοι, 
λεσβίες και άλλες ομάδες που θα αναζητήσουν έναν ξένο προστάτη 
παίζοντας το παιχνίδι των ξένων ΜΚΟ θα επαναλάβουν την εμπειρία 
των Ζουλού της Νότιας Αφρικής υπό την Βρετανική Κυριαρχία ή μια 
μοντέρνα εκδοχή της. Για τον λόγο αυτό είναι εντελώς απαραίτητο να 
κλείσουμε τις οδούς διείσδυσης των ΜΚΟ, ακόμα και να παραδεχτούμε
και να σταματήσουμε χρόνιες διακρίσεις και αδικίες που κάνουν την 
διείσδυση ευκολότερη και δημιουργούν πιθανούς συμμάχους για τον 
εχθρό. Το τελικό τίμημα της δράσης των ΜΚΟ μπορεί να γίνει η 
ίδια η ύπαρξη του Ελληνικού κράτους και η διάσπασή του. 
   Επιπλέον η δραστηριότητα αρχαίων κέντρων εξουσίας όπως η 
Καθολική Εκκλησία στον Ελληνικό χώρο σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να υποτιμηθεί και να αγνοηθεί επειδή διαφαίνονται μεγαλύτεροι 
παίκτες. Το αντίθετο, τα παλιά κέντρα εξουσίας πολλές φορές 
υπηρετούν και συνεργάζονται αποτελεσματικότατα με τα καινούργια. 
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Μάλιστα έχουν μια πανάρχαια εμπειρία στον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό 
και στην ετοιμασία του εδάφους για τον τελικό θρίαμβο της 
αποικιοκρατίας.
   Λαμβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω ιστορική εμπειρία αναρωτιέται 
κανείς αν έχει νόημα να μιλάει κανείς για οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας το οποίο θα έκανε μια τέτοια δράση κοινωνικά αποδεκτή. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να νομιμοποιήσουμε την σημερινή
δράση των ΜΚΟ ιδίως στην περιοχή του Αιγαίου η οποία παραβιάζει 
την  Εθνική Κυριαρχία και προετοιμάζει ως επιχείρηση ψυχολογικού 
πολέμου την υποκατάσταση του κράτους και την καλλιέργεια της 
ηττοπαθούς ιδέας στον λαό ότι είμαστε ανίκανοι να ανταπεξέλθουμε 
στις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες με τις δικές μας δυνάμεις. Η 
καλλιεργούμενη αυτή ηττοπάθεια και η μετατροπή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης σε ελεημοσύνη εξαρτώμενη από ξένα κέντρα είναι κατά 
την γνώμη μου και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να 
τοποθετηθούμε ακριβώς για να εμποδίσουμε αυτήν την δράση και να 
προτείνουμε κάποια μέτρα από την δική μας οπτική γωνία.
   Το μόνο που θα είχε νόημα είναι να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο 
να επιτρέπει την λειτουργία μικρών ανεξάρτητων εθελοντικών 
πρωτοβουλιών οι οποίες δεν ελέγχονται άμεσα από το κράτος, 
εμποδίζοντας όμως την διείσδυση των ξένων και εγχώριων κέντρων 
εξουσίας που προαναφέραμε. Φυσικά μιλάμε για οργανώσεις εντελώς 
διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τις 
φανταζόμαστε σαν κυρίως τοπικές πρωτοβουλίες με διαφάνεια στην 
χρηματοδότηση και στο πλαίσιο λειτουργίας, άμεσα δημοκρατική 
διοίκηση και σαφείς στόχους. Παράδειγμα τέτοιων οργανώσεων είναι οι
τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και βιβλιοθήκες. Οι οργανώσεις αυτές 
έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα και ξεπηδάν από την αυθόρμητη 
ανάγκη των ανθρώπων να συνέρχονται και να συνεταιρίζονται για 
κοινούς αγαθοεργούς σκοπούς συνήθως τοπικούς αλλά μερικές φορές 
και ευρύτερους, όπως για παράδειγμα οι σύλλογοι αλληλοβοηθείας 
ανθρώπων με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας (πχ σύλλογοι 
τυφλών, κωφών κλπ) οι οποίοι πολλές φορές καταφέρνουν να επιτελούν
επιπλέον πολύτιμο  κοινωνικό έργο. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
     Σε αναλογία με απόψεις που εκφράσαμε σε άλλα κείμενα για την 
σημασία της εθνικής αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά 
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την διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο έλεγχος και οι 
κανονισμοί που διέπουν την λειτουργία των ΜΚΟ πρέπει να προέρχεται
τόσο από την Δημοκρατική Εθνική Κυβέρνηση όσο και από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
    Παρακάτω προτείνουμε μερικούς κανονισμούς για την λειτουργία 
αυτών των οργανώσεων με βάση το πνεύμα της προηγούμενης 
παραγράφου. Ο κατάλογος αυτός φυσικά δεν μπορεί να είναι πλήρης. 
Πρώτον νομικοί και άλλοι φορείς είναι ικανοί να βρουν καλύτερες 
διατυπώσεις και περισσότερους κανονισμούς ώστε να καλύψουν τα 
κενά από τα οποία ενδεχομένως να προσπαθήσουν να διεισδύσουν 
κέντρα εξουσίας. Δεύτερον νέες ανάγκες για περιορισμό και έλεγχο 
μπορεί να εντοπιστούν στο μέλλον από την Δημοκρατική Εθνική 
Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι οργανώσεις πρέπει να έχουν ανοικτό δημοσιοποιημένο 
καταστατικό το οποίο σέβεται και τους εθνικούς νόμους αλλά και 
τους κατά τόπους περιορισμούς στην δράση που βάζει η τοπική 
αυτοδιοίκηση. Η Εθνική Κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα 
να επιβάλλει στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποδεχτεί την δράση μιας 
ομάδας. Για παράδειγμα μια οργάνωση για την προστασία της 
αρκούδας δεν μπορεί να ελευθερώνει αρκούδες σε ένα βουνό χωρίς 
την συμφωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ούτε μπορεί να επιβάλλει 
την δημιουργία ενός κέντρου μεταναστών.
Οι οργανώσεις πρέπει να έχουν ανοικτά ελέγξιμα οικονομικά και 
έσοδα. Δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δέχονται μεγάλα ποσά 
από κέντρα εξουσίας ή ανώνυμες εισφορές. Πρέπει να ελέγχονται τα 
έξοδα των οργανώσεων και οι χορηγοί τους για την πιθανότητα 
ξεπλύματος χρήματος. Τα έξοδα των ελέγχων πρέπει να καλύπτονται 
από τις ίδιες τις οργανώσεις, και να τελούνται από την Δημοκρατική 
Εθνική Κυβέρνηση αλλά και την Αστυνομία και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
Κάθε ΜΚΟ πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον χρηματοδότη Έλληνα, 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών της πρέπει να προέρχεται από
Έλληνες υπηκόους.  Δεν πρέπει να δέχεται ανώνυμες δωρεές. Αυτό 
είναι εντελώς απαραίτητο για να διαφυλάττεται η εθνική κυριαρχία.
Κάθε ΜΚΟ πρέπει να είναι ανοιχτή στην συμμετοχή νέων μελών που 
αποδέχονται τους κοινούς στόχους όπως τίθενται στο καταστατικό 
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της. 
Απαγορεύεται η ίδρυση ΜΚΟ οι οποίες αναγνωρίζουν οποιαδήποτε 
μη εκλεγμένη ηγεσία. Μοναδική αποδεκτή δομή για μια ΜΚΟ πρέπει 
να είναι η άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούν 
να κατανέμονται δίκαια οι αστικές και ποινικές ευθύνες για την δράση
της, όπως θα τις διατυπώσω παρακάτω. 
Οι οργανώσεις πρέπει να διατυπώνουν σαφώς τον λόγο της σύστασής 
τους, και πρέπει να διαλύονται όταν αυτός επιτυγχάνεται ή όταν η 
πολιτεία αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Όταν αυτός ο ρόλος ήδη 
επιτελείται έστω και ελλιπώς από την  πολιτεία (πχ μεταφορά σε 
νοσοκομεία) πρέπει να αιτιολογείται ακριβώς τι διαφοροποιεί την 
υπηρεσία από την υπηρεσία της πολιτείας και γιατί δεν γίνεται μια 
δωρεά στην πολιτεία.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριοποίηση μιας ΜΚΟ σε τομέα 
ευθύνης της Δημοκρατικής Εθνικής Κυβέρνησης ή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όπως πχ η παροχή φαρμάκων, η φροντίδα και 
ταυτοποίηση προσφύγων, η Άμυνα, η Αστυνόμευση κλπ.
Απαγορεύεται να δίνουν οι ΜΚΟ υλική βοήθεια όπως τρόφιμα, στέγη,
ρούχα κλπ. Οι στοιχειώδεις αυτές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη 
και αρμοδιότητα της Δημοκρατικής Εθνικής Κυβέρνησης και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
Ασφάλισης. Οι ΜΚΟ μπορούν αν θέλουν να μαζεύουν εφόδια για να 
βοηθήσουν όταν αυτό τους ζητείται από την Δημοκρατική Εθνική 
Κυβέρνηση ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά όχι να δρουν 
ανεξάρτητα. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία τόσο της 
εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, όσο και για την διατήρηση τόσο
της της Δημοκρατικής Εθνικής Κυβέρνησης όσο και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
 Η πολιτεία πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να εθνικοποιεί ή να 
κατάσχει χωρίς αποζημίωση μια οργάνωση και να αναλαμβάνει τον 
ρόλο της όταν η Δημοκρατική Εθνική Κυβέρνηση και η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση συμφωνούν. Αυτό δεν είναι ανήθικο μέσο πίεσης αλλά 
προκύπτει άμεσα από το δικαίωμα άσκησης εθνικής κυριαρχίας, το 
οποίο είναι αδιανόητο χωρίς τον έλεγχο των βασικών τομέων όπως η 
Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλεια, η Άμυνα κλπ.
Κάθε προσπάθεια μιας ΜΚΟ να αναλάβει έργο που υποκαθιστά τον 
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ρόλο της  Δημοκρατικής Εθνικής Κυβέρνησης ή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν υπονόμευση του 
πολιτεύματος. Το ίδιο επίπεδο ευθύνης πρέπει να έχουν και όσοι 
χρηματοδοτούν μέσω της ΜΚΟ αυτές τις δραστηριότητες. Το 
τελευταίο είναι απαραίτητο για να μην ‘ξεπλένεται’ η ευθύνη ιδιωτών 
μέσω της δράσης ΜΚΟ που στρατολογούν αφελείς για τους δικούς 
τους σκοπούς.
Καμία οργάνωση δεν δικαιούται να κάνει οποιοδήποτε διαχωρισμό 
βάσει εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικών 
προτιμήσεων κλπ στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται ή σε 
αυτούς που προσλαμβάνει για την λειτουργία της. Οι διακρίσεις αυτές
όχι μόνο είναι απαράδεκτες για δημοκρατικό κράτος αλλά και επειδή 
δημιουργούν ευκαιρίες διείσδυσης στα κέντρα εξουσίας που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως και διασπούν την εθνική ενότητα. Εδώ 
για παράδειγμα υπάγονται όχι μόνο η δράση της Χρυσής Αυγής αλλά 
και των θρησκευτικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων και 
κάποιων ‘οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων’, οι οποίες 
συνειδητά ή ασυνείδητα εξυπηρετούν τα σχέδια επέμβασης ξένων 
κέντρων.
Κάθε μέλος μιας ΜΚΟ είναι ατομικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις 
του και τις συνέπειες τους, και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την 
ΜΚΟ κατά τον τρόπο που τα εταιρικά στελέχη κρύβονται πίσω από 
τις Ανώνυμες Εταιρίες. Κάθε ΜΚΟ οφείλει να έχει τοπικά γραφεία και
αν έχει αντιπροσώπους υπεύθυνους για εκτέλεση αποφάσεων τότε 
αυτοί έχουν και την επιπλέον ηθική ευθύνη για τις οδηγίες που δίνουν 
στα μέλη τους.  Για κάθε βλαβερή ενέργεια εντός Ελλάδας οι 
αντιπρόσωποι στα γραφεία πρέπει να καθίστανται άμεσα υπεύθυνοι 
και να αναλαμβάνουν να δίνουν εξηγήσεις.
Η ΜΚΟ δεν μπορεί να είναι ‘πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου’. Κάθε 
αστική ευθύνη πρέπει να αφορά ατομικά το σύνολο των μελών, και να
καλύπτεται από αυτά σε περίπτωση που δεν μπορεί να καλυφθεί από 
το κοινό ταμείο. Αυτό δεν είναι προσπάθεια να αποθαρρύνει τον 
κόσμο να παίρνει μέρος σε μια ΜΚΟ, αλλά φυσική συνέπεια της 
αρχής ότι σε μια δημοκρατία οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για τις 
ενέργειές τους είτε ατομικές είτε συλλογικές και δεν μπορούν να 
κρύβονται πίσω από οργανώσεις. Κατά την γνώμη μου μια 
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δημοκρατία πρέπει να αναγνωρίζει μόνο φυσικά πρόσωπα και 
καθόλου πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ανώνυμες εταιρίες. 
Με την ίδια λογική, κάθε ποινική ευθύνη μιας ΜΚΟ πρέπει να αφορά 
τα άτομα που διέπραξαν το αδίκημα και φυσικά τους ηθικούς τους 
αυτουργούς, είτε αυτοί είναι αντιπρόσωποι της ΜΚΟ είτε πρόσωπα 
και οργανώσεις πίσω από αυτές.
Η Δημοκρατική Εθνική Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρέπει να βοηθούν τον εθελοντισμό και την ελεύθερη αυτοοργάνωση 
των πολιτών για αγαθοεργούς σκοπούς. Ένα παράδειγμα τέτοιας 
εθελοντικής δράσης είναι στην Παιδεία, όπως το περιέγραψα στο 
κείμενο ‘Η δημοκρατία της γνώσης’.  Η εθελοντική αυτή δράση 
μπορεί επίσης να οργανώνεται από την Δημοκρατική Εθνική 
Κυβέρνηση ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Η δημοκρατία της γνώσης.
του Αντώνη Μπόζη

                                                          «Η γνώση είναι δύναμη» 
                                                                           Roger Bacon
 
«Συγκεφαλαιώνων, λοιπόν, λέγω ότι και το σύνολον της πόλεως είναι 

γενικόν της Ελλάδος σχολείον, και καθείς από τους συμπολίτας μας, μου 
φαίνεται ως να συγκεντρώνη εις την προσωπικότητά του την ικανότητα 
να προσαρμόζεται εις τας ποικιλωτάτας εκφάνσεις της δραστηριότητος με
την μεγαλυτέραν ευστροφίαν και χάριν»

                                                                    Επιτάφιος Περικλή

   Ποιος να τολμήσει να ονομάσει «σχολείο» οποιαδήποτε από τις 
σημερινές υποτιθέμενες δημοκρατίες. Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαϊκές 
αποικιοκρατικές δυνάμεις εξακολουθούν να εξάγουν με την βία την 
τεχνολογία ελέγχου και αποβλάκωσης των μαζών που ονομάζουν με 
κομπασμό δημοκρατία. Οι πληθυσμοί τους έχουν εγκαταλείψει την 
ενεργή ενασχόληση με τα κοινά στους τεχνοκράτες της εξαπάτησης και 
της επιστήμης. Οι πληθυσμοί αυτοί βυθισμένοι στην βιοπάλη, την 
κατευθυνόμενη μαζική κατανάλωση υποκουλτούρας και την 
ομογενοποίηση χάνουν γρήγορα κάθε επαφή με την ιστορία τους, κάθε 
πολιτιστική ή εθνική ταυτότητα, ακόμα και παρωχημένους μηχανισμούς
ελέγχου του παρελθόντος όπως η θρησκεία που ξεπεράστηκαν από 
νεώτερους μηχανισμούς. Ο στόχος των σύγχρονων κοινοβουλευτικών 
καθεστώτων που μοστράρουν ως δημοκρατίες είναι ο πειθήνιος 
προβλέψιμος υπήκοος που εμπιστεύεται τους τεχνοκράτες. Οι ενεργοί 
μορφωμένοι πολίτες για τους οποίους περηφανεύεται ο Περικλής είναι 
απειλή για το σύστημα της ψευδοδημοκρατίας και ο κύριος λόγος 
ύπαρξης και χρήσης των δυνάμεων αποβλάκωσης των ΜΜΕ και ως 
τελευταία λύση των δυνάμεων διείσδυσης, παρακρατικών και 
καταστολής. 

     Οι εχθροί της δημοκρατίας όπως ο Walter Lippman, ο Hitler, ο 
Machiavelli  και παλαιότερα ο Πλάτων, έδωσαν μεγάλη σημασία στην 
χρήση της προπαγάνδας για τον έλεγχο της κοινής γνώμης, τον 
περιορισμό της γνώσης σε κλίκες εκλεκτών, την κατασκευή της 
επίσημης εκδοχής της ιστορίας και των ηθικών προτύπων προς 
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κατανάλωση από τις μάζες (βλέπε Public Opinion – Walter Lippman, 
Πολιτεία –Πλάτων). Ο Πλάτων στην Πολιτεία δίνει λεπτομερείς 
οδηγίες για τον περιορισμό της επιστήμης στους Φύλακες, τον έλεγχο 
της επίσημης ιστορίας και θρησκείας αλλά και για την πλήρη 
λογοκρισία της τέχνης, και την στρατολόγηση της για τους σκοπούς του
καθεστώτος. 

   Εχθροί και φίλοι της δημοκρατίας συμφωνούν άρα ότι η 
δημοκρατία δημιουργεί τον ενεργό πολίτη και την γνώση, αλλά και το 
αντίστροφο, δηλαδή ο πολίτης κάτοχος των απαραίτητων γνώσεων 
είναι στοιχειώδης προϋπόθεση της δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
Δημοκρατία συνυπήρξε με τον Χρυσό Αιώνα της Γνώσης, τον λεγόμενο
“χρυσό αιώνα του Περικλή”. Λόγω αυτής της αλληλεξάρτησης το 
πρόβλημα  χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως ένα και αδιαίρετο, δηλαδή 
ως το πρόβλημα της υλοποίησης της δημοκρατικής κοινωνίας της 
γνώσης. Αναπόφευκτα λοιπόν στο κείμενο που ακολουθεί τοποθετούμαι
σε θέματα που ένας εχθρός της δημοκρατίας ή και κάποιος που θα 
ήθελε μια στενότερη οριοθέτηση θα τα έβρισκε άσχετα με την καθαρή 
έννοια της Γνώσης που θα έλεγε και ο Πλάτων. Τέτοια είναι η 
οργάνωση της παραγωγής, ο ελεύθερος χρόνος, τα χρόνια ενεργού 
εργασίας, οι πατέντες και άλλα.  Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι 
εχθροί της Δημοκρατίας πάντα προσπαθούσαν με ιδεαλιστικές 
αφαιρέσεις να απομονώσουν τις έννοιες από τον κοινωνικό τους 
περίγυρο για να κάνουν ευκολότερο τον έλεγχο και την μονοπωλιακή 
τους χρήση. Τον πολίτη μιας τέτοιας δημοκρατικής κοινωνίας της 
γνώσης θα τον αποκαλώ πολίτη ερευνητή, και θα εξηγήσω γιατί τον 
αποκαλώ έτσι στην παράγραφο “έννοια της γνώσης και το κράτος 
εχθρός της γνώσης”.  Επίσης θα γράφω δημοκρατία χωρίς άλλους 
χαρακτηρισμούς εννοώντας την δημοκρατία της γνώσης.

   Εδώ φυσιολογικά προκύπτουν δύο ερωτήματα.

 Πρώτον, ποια είναι τα όρια που πρέπει να θέσουμε σε αυτήν την 
ανάπτυξη χωρίς να καταλήξει να γίνει μια πραγματεία επί παντός 
επιστητού, μια προσπάθεια να καθορίσεις κάθε δυνατή πτυχή της 
κοινωνίας;
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   Αυτό είναι για μένα το δυσκολότερο ερώτημα. Στην Πολιτεία ο 
Πλάτων ξεκινώντας από ένα φαινομενικά απλό πρόταγμα, την 
Δημιουργία μιας δίκαιης Πόλης καταλήγει με ότι θεωρεί αναγκαστικά 
συμπεράσματα στην απόλυτη καθοδήγηση των μαζών και στον 
προσδιορισμό κάθε λεπτομέρειας της κοινωνίας φτάνοντας μέχρι και 
στους επιτρεπόμενους ρυθμούς της μουσικής. Εδώ βάζουμε μια 
ισχυρότερη απαίτηση, αφού η δημοκρατία εμπεριέχει πέρα από την 
δικαιοσύνη και την ισότητα και την απαραίτητη γνώση στο σύνολο του 
δήμου, τον πολίτη ερευνητή. Για να αποφύγω να πράξω το ίδιο θα 
προσπαθήσω παρακάτω απλά να περιοριστώ σε ότι θεωρώ ως 
στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Φυσικά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι για 
κάποιους αυτά που φαντάζομαι ως στοιχειώδη προτάγματα μπορεί να 
φαντάζουν υπερβολικά πολλά, και για άλλους υπερβολικά λίγα. Μπορώ
να φανταστώ τους πρώτους να μην με πιστεύουν άμα τους πω ότι 
θυσίασα όσο μπορούσα τις προσωπικές μου επιθυμίες για να μπορέσω 
να βρω κοινό έδαφος με άλλους που σκέφτονται με τις ίδιες τελικές 
προθέσεις, και τους δεύτερους να θέλουν να διορθώσουν τις ελλείψεις. 
Όπως και να έχει το θέμα το βρίσκω πολύπλοκο όπως κάθε πρόβλημα 
κοινωνικό, ειδικά μάλιστα όταν σκοπεύει κανείς να επιφέρει μια 
κοινωνική αλλαγή. Σκοπός μου δεν είναι να γράψω άλλη μια ουτοπία 
αλλά να σκεφτώ πως θα μπορούσαμε σήμερα να βοηθήσουμε την 
κοινωνία να γίνει δημοκρατικότερη.

Δεύτερον, πως αποφεύγουμε την δημιουργία ενός "κλειστού 
συστήματος" ανίκανου να εξελιχθεί;  

     Ο Carl Popper στο βιβλίο "Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της"  
κατηγόρησε δίκαια ή άδικα ανάμεσα σε άλλους τον Πλάτωνα και τον 
Μαρξ ότι υπέπεσαν σε αυτό το λάθος, παράγοντας ολοκληρωτικά 
συστήματα στα οποία οι πολίτες τους δεν έχουν καμία δυνατότητα να 
τα αλλάξουν και να τα εξελίξουν. Αν και μπορεί να υπέπεσε ο ίδιος στο 
ίδιο λάθος θεωρώ το ερώτημα που θέτει σημαντικό ανεξάρτητα από τις 
απαντήσεις που δίνει.  

    Δεν μπορούμε όμως να προβλέψουμε πως η δημοκρατική κοινωνία
της γνώσης και οι πολίτες της θα εξελιχθούν. Η προϋποθέσεις που βάζω
είναι συνθήκες που θεωρώ αναγκαίες μόνο για την έλευση της, αλλά η 
ίδια θα είναι ικανή να νομοθετήσει καλύτερα για τον εαυτό της και τις 
ανάγκες της όταν και αν εδραιωθεί. Ενδεχομένως πολλά από αυτά που 
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σήμερα θεωρούνται αναγκαία τότε να είναι τετριμμένα και 
ξεπερασμένα, και άλλες ανάγκες να προκύψουν. Ο Χρυσός Αιώνας του 
Περικλή ήταν μια περίοδος δραματικών αλλαγών διότι η γνώση και η 
δημοκρατία είναι από την φύση τους επαναστατικές, και είμαστε σε 
θέση σήμερα να φανταστούμε ακόμα καλύτερες συνθήκες για μια 
δημοκρατία της γνώσης, άρα μια τέτοια κοινωνία δεν θα πάσχει από 
στατικότητα. Αντιθέτως υπήρξαν κοινωνίες με πολύ υψηλό επίπεδο 
γνώσης και τεχνολογίας αλλά στατικές όχι μόνο κοινωνικά αλλά σε 
μεγάλο βαθμό και τεχνολογικά, όπως η Κίνα μέχρι και τα μέσα του 20ου

αιώνα και η αρχαία Αίγυπτος. Και αυτό επειδή παρά την 
αποτελεσματική τους διοίκηση έλλειπε η δημοκρατία και η γνώση 
περιορίζονταν στους λίγους. 

   Η γνώση είναι δύναμη άρα ο δήμος ή έχει και την γνώση και 
την δύναμη ταυτόχρονα μέσα σε μια δημο-κρατία (δηλαδή το 
κράτος ή εξουσία του δήμου) ή δεν έχει στην πραγματικότητα 
τίποτα από τα δύο.

Η έννοια της δημοκρατίας
«Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, το οποίο δεν επιζητεί ν' αντιγράφει 

τους νόμους των άλλων, αλλά είμεθα ημείς μάλλον υπόδειγμα εις τους 
άλλους παρά μιμηταί αυτών. Και καλείται μεν το πολίτευμά μας 
δημοκρατία, λόγω του ότι η κυβέρνησις του κράτους ευρίσκεται όχι εις 
τας χείρας των ολίγων, αλλά των πολλών»   Επιτάφιος Περικλή

Η δημοκρατία υπήρξε ένα αρχαίο ιδανικό που πραγματοποιήθηκε εν 
μέρει στην Αρχαία Ελλάδα. Υπήρξε ως πρόσφατα και μερικές φορές 
υπάρχει ακόμα ως φυσική κατάσταση στις λίγες κοινωνίες 
τροφοσυλλεκτών που επιζούν ακόμα, κοινωνίες όπου η δημιουργία 
ιεραρχίας εξακολουθεί να είναι σχεδόν αδύνατη λόγω έλλειψης 
κοινωνικού περισσεὐματος. Η καλπάζουσα αποικιοκρατία που μετά την
δεκαετία του '70 συνεχίζει με οικονομικά μέσα ότι παλιότερα έκανε 
απροκάλυπτα, μάλλον θα εξαφανίσει πολύ σύντομα αυτά τα τελευταία 
σπουδαία απομεινάρια στα δάση της κεντρικής Αφρικής και στις 
σαββάνες της Νότιας Αφρικής, στον Αμαζόνιο, στον Καναδά και την 
Αλάσκα και όπου αλλού, είτε με τον βίαιο εκτοπισμό για την 
δημιουργία πάρκων για τουρίστες, είτε με την γενοκτονία από 
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μισθοφόρους εταιρειών, είτε με την αφομοίωση βίαια ή δήθεν ειρηνική 
(βλέπε πχ Turnbull, The Forest People / Africa).

Αποκομμένοι χωρικά, χρονικά και πολιτισμικά από τις παραπάνω 
εμπειρίες η δημοκρατία και ο ενεργός πολίτης ερευνητής είναι για μας 
σήμερα ιδανικά που προσπαθούμε για κάποιους να ξαναανακαλύψουμε 
στην ανάγκη ακόμα και αντιπαλεύοντας με την ιστορική εξέλιξη, και 
για άλλους να ανακαλύψουμε εκ νέου μαθαίνοντας και βάζοντας σε 
χρήση την ιστορική εμπειρία.  

Εγώ στο παραπάνω δίλημμα σχέσης με την ιστορική εξέλιξη παίρνω 
για την ώρα μια μέση θέση, υποστηρίζοντας για παράδειγμα την 
ελάττωση της παραγωγής και της εργασίας ως βασική προϋπόθεση για 
την δημιουργία ελεύθερου χρόνου και του ενεργού μορφωμένου πολίτη,
αντίθετα με την ιστορικά επικρατούσα αύξηση της παραγωγής και την 
εντατικοποίηση της εργασίας. Ταυτόχρονα θεωρώ πολύ σημαντικό να 
αξιοποιήσουμε την ιστορική εμπειρία για να διαμορφώσουμε προτάσεις
ρεαλιστικές. Θεωρώ ωστόσο ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 
ανοίγουν δυνατότητες δραματικά μεγαλύτερες από την ανακάλυψη της 
τυπογραφίας, δυνατότητες που μπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν είτε σε
μια δημοκρατία της γνώσης, είτε (αν μείνουμε απαθείς παρατηρητές) σε
μια ολοκληρωτική τεχνοκρατική νεοφεουδαρχική κοινωνία. Δεν 
διακρίνω καμία ιστορική αναγκαιότητα ικανή να δώσει αυτόματα την 
λύση, και εκτιμώ ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες ως ελεύθερα 
πολιτικά υποκείμενα ακόμα και κόντρα σε ότι κάποιοι μπορεί να 
αποκαλούν φυσική και αναπόφευκτη ροή της ιστορίας.

    Κατά συνέπεια η μελέτη της σύγχρονης πραγματικότητας 
άλλων συστημάτων εκπαίδευσης και πολιτευμάτων μόνο ιδέες, 
κάποια παραδείγματα και πολύ περισσότερα αντιπαραδείγματα 
μπορεί να μας δώσει για την δημιουργία της δημοκρατίας που 
επιθυμούμε. Όπως λέει ο Περικλής στο παραπάνω απόσπασμα δεν 
μπορούμε να δράσουμε ως μιμητές αλλά ως υποδείγματα. Θέλουμε 
να ξεπεράσουμε τον Αρχαίο Ομφαλό του Κόσμου και όχι να τον 
ξαναδημιουργήσουμε. 

Η παραπλανητική χρήση των λέξεων και η έννοια της δημοκρατίας.
Η σημασία μιας κοινής γλώσσας

Φυσικά εννοώ την μόνη πραγματική δημοκρατία,  η οποία στην 
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καθαρότερη μορφή της είναι  άμεση.  Η χρήση αντιπροσώπων 
άμεσα ανακλητών  δικαιολογείται να αυτοαποκαλείται έμμεση 
δημοκρατία μόνο υπό προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν να μην 
υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα ο ρόλος του 
αντιπρόσωπου οφείλει να περιορίζεται στο να εκπροσωπεί μια 
ομάδα και όχι τον εαυτό του, και μόνο για άμεσα πρακτικούς λόγους
μπορεί να δικαιολογηθεί.  

Η μετεξέλιξη των μεγάλων Ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών στα 
τέλη του 19ου αιώνα ολοκλήρωσε σταδιακά το πέρασμα στην λεγόμενη 
αντιπροσωπευτική / κοινοβουλευτική "δημοκρατία", ως τακτική 
υποχώρηση στην αυξανόμενη δύναμη και απαιτήσεις της εργατικής 
τάξης, μιας τάξης που ακόμα υπήρχε ως κοινωνικό υποκείμενο.  Οι 
άρχουσες τάξεις από τότε χρησιμοποιούν τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο για να ποδηγετήσουν και όχι για να εκπροσωπήσουν την 
λαϊκή βούληση. Πιο πρόσφατα ο ρόλος των εκπροσώπων, ακόμα και 
των πλανηταρχών, έγινε απροκάλυπτα διακοσμητικός. Μόνο σύγχυση 
προκαλεί να χρησιμοποιούμε την λέξη δημοκρατία έτσι, και για αυτό θα
το αποφύγω. Αν το έκανα θα έπρεπε να βρω και υποκατάστατα για 
φθαρμένους από την προπαγάνδα όρους όπως "λαός", "λαϊκή 
βούληση", "δικαιοσύνη" κλπ και κάθε πέντε –δέκα χρόνια που οι 
καινούργιοι όροι θα φθείρονταν από την προπαγάνδα θα έπρεπε να 
γράφουμε ένα καινούργιο γλωσσάριο για να συνεννοούμαστε. Αυτό 
ενδιαφέρει μόνο επικοινωνιολόγους, σαν αυτούς που συμβουλέψανε 
τους επαγγελματίες πολιτικούς να αντικαταστήσουν το φθαρμένο από 
τον Α Παπανδρέου "θα ..." με το "να ...". 

Ο Όργουελ στο 1984 φαντάστηκε μια φασιστική δυστοπία όπου το 
κράτος καταστρέφει σταδιακά την γλώσσα και άρα την δυνατότητα 
αμφισβήτησης με διαδοχικά φτωχότερες εκδόσεις του επίσημου 
λεξικού. Ωστόσο η κατευθυνόμενη φθορά της γλώσσας από τα ΜΜΕ 
και την προπαγάνδα είναι αποτελεσματικότερη, υπουλότερη και πολύ 
δυσκολότερο να πολεμηθεί.  

Είναι συνεπώς αδύνατον να έχουμε δημοκρατία αν οι πολίτες δεν 
έχουν καν μια κοινή γλώσσα. Η διάλυση της κοινής γλώσσας, ο 
εξευτελισμός των σημαντικών εννοιών / εργαλείων με τις οποίες γίνεται
δυνατός ο πολιτικός διάλογος καθώς και λειτουργίες όπως η αφομοίωση
όπως την περιέγραψε ο Γκυ Ντεμπόρ στην Κοινωνία του Θεάματος 
έχουν δημιουργήσει σήμερα με την βοήθεια των παντοδύναμων ΜΜΕ  
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κατευθυνόμενα αντικείμενα υπηκόους, από τους οποίους άλλοι 
φαντάζονται σαν τους κατοίκους του σπηλαίου των σκιών του Πλάτωνα
ότι είναι ελεύθεροι πολίτες και άλλοι τρέφουν μια ακόμα χειρότερη 
φαντασίωση, ότι οι τεχνοκράτες και διανοούμενοι υπηρέτες των ΜΜΕ 
και της εξουσίας τους φροντίζουν σαν στοργικοί Φύλακες και δεν 
χρειάζεται άρα να ασχολούνται με τα κοινά.

Εδώ θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει ότι παραπάνω χρησιμοποίησα 
την λέξη "μάζες" εκεί που ο Πλάτων χρησιμοποιεί την λέξη πολίτες. 
Αυτό το έκανα γιατί με την λογική αυτού του κειμένου αυτό που ο 
Πλάτων εννοεί ως πολίτες είναι οι μη συμμετέχοντες, παθητικοί δέκτες 
των αποφάσεων των "φυλάκων", και σε αυτό το κείμενο προσπαθώ να 
περιορίσω την χρήση της λέξης πολίτης στα πλαίσια της Δημοκρατίας, 
ενώ η σύγχρονη λέξη υπήκοος μιας μοναρχίας/ αριστοκρατίας / 
ολιγαρχίας (έστω και ιδανικής αριστοκρατίας αν συμφωνούσε κάποιος 
με τις θέσεις της Πολιτείας) περιγράφει καλύτερα αυτό που εννοεί  ο 
Πλάτων στα σύγχρονα ελληνικά. 

Με την ίδια λογική το να ονομάζει κανείς "ελεύθερο" τον σημερινό 
εργαζόμενο θα προκαλούσε νομίζω θυμηδία όχι μόνο στον Αριστοτέλη 
των Πολιτικών, αλλά και στον τυχόντα Αθηναίο πολίτη του Χρυσού 
Αιώνα. Θα ήταν καλύτερα να τον περιγράψουμε σαν έναν ανασφαλή 
φτηνό δούλο, ο οποίος αναγκάζεται να αναλάβει ο ίδιος το κόστος και 
το ρίσκο να επιβιώσει.  Με αυτό δεν υποτιμώ κατακτήσεις του 
παρελθόντος όπως η καθολική ψηφοφορία ή η κατάργηση της δουλείας.
Ωστόσο χωρίς τον ενεργό πολίτη ερευνητή οι κατακτήσεις αυτές 
φθίνουν και εκφυλίζονται, όπως κάθε νικηφόρα πολεμική επίθεση που 
επιλέγει να επιδοθεί σε εφησυχασμό ή πλιάτσικο αντί για την πορεία 
προς την ολοκλήρωση της. Αλλά και μετά την ολοκλήρωση η 
διατήρηση της ελευθερίας μόνο με διαρκή επαγρύπνηση είναι δυνατή, 
όπως προειδοποιεί ο Α. Κάλβος («θέλει αρετήν και τόλμην η 
ελευθερία»). 
 Ποιος θα φέρει την δημοκρατία;

Ποιο είναι σήμερα το πολιτικό υποκείμενο που διαμορφώνει την 
ιστορία; Που πήγαν οι προλετάριοι; Ο Μαρξ βάζει τους όρους: "πότε 
αυτή η μάζα εργατών / προλετάριων συνειδητοποιώντας τον ιστορικό 
της ρόλο και τις δυνατότητες της παύει να είναι αντικείμενο και γίνεται 
υποκείμενο και δημιουργός της ιστορίας;".  Φυσικά η σημερινή 
συνειδητοποιημένη εργατική τάξη είναι μια θλιβερή μειοψηφία. Η 
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πλειοψηφία των εργατών κάθε είδους έστρεψε την πλάτη στους 
πουλημένους συνδικαλιστές, αλλά δεν τους πολέμησε. Την ίδια στιγμή 
στρέφει την πλάτη και σε όσους αγωνίζονται να την ξανακάνουν 
κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο. Η στροφή αυτή δεν είναι απλά μια 
δικαιολογημένη αντίδραση δυσπιστίας στην πολιτική όπως θέλουν τα 
ΜΜΕ να νομίζουμε, αλλά και προϊόν μιας κατευθυνόμενης 
συστηματικής εκστρατείας αποβλάκωσης και αποπολιτικοποίησης στη 
οποία συμμετέχουν οι εκφυλιστές και διαστρεβλωτές  της γλώσσας 
ακούσιοι και εκούσιοι, οι στρατευμένοι στην υπηρεσία του συστήματος 
ψευτοδιανούμενοι και φυσικά πάνω από όλα η βιομηχανία 
αποβλάκωσης και παραγωγής σαχλαμάρας, υποκουλτούρας και 
καταναλωτισμού. Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες άνθρωποι με 
διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές ονειρεύονται την δημιουργία της 
δημοκρατικής κοινωνίας της γνώσης και του ενεργού πολίτη ερευνητή. 
Και η μόνη χαραμάδα ελπίδας είναι τα ρήγματα στο παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες ευκαιρίες. 

  Δεν ξέρω ποια πολιτική ή κοινωνική δύναμη θα φέρει την 
δημοκρατία. Αν και τετριμμένο, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι 
κανένας που αγωνίζεται σε αυτήν την κατεύθυνση δεν περισσεύει και 
να ξεπεράσουμε ιδεολογικούς διαχωρισμούς του παρελθόντος. Το 
ιδεώδες της δημοκρατίας αν το πάρεις κυριολεκτικά και στις 
ακραίες συνέπειες του είναι κατά την γνώμη μου επαναστατικότερο 
από οποιοδήποτε άλλο.
Άμεση ή έμμεση δημοκρατία; Υπάρχει βιώσιμη δημοκρατία;

 
" Για όσα δεν γνωρίζουμε καλύτερα να σωπαίνουμε "  Wittgenstein
 "ου γαρ άρχειν ούτε άρχεσθε θέλω"  (Δεν θέλω ούτε να με 

εξουσιάζουν ούτε να εξουσιάζω άλλους)
                                                                             Ηρόδοτος
    Εδώ βέβαια χρειάζεται πολύ προσοχή. Ούτε η ιδανική ουτοπία της 

άμεσης δημοκρατίας είναι δικαιολογία για να χάνουμε την επαφή με 
την γη, ούτε ο ''πραγματισμός'' δικαιολογία για συμβιβασμούς και 
πισωγυρίσματα. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, γιατί το λέμε και σε τι 
μπορούμε να ελπίζουμε στις παρούσες ιστορικές συνθήκες. Ο Ηρόδοτος
μας δίνει ένα εκπληκτικό διάλογο για την επιλογή του καλύτερου 
πολιτεύματος όπου πράξη και ιδεολογία αντιπαρατίθενται μεταξύ των 
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Περσών ευγενών συνωμοτών που κατάφεραν να ρίξουν τον σφετεριστή 
βασιλιά  Καμβύση και καλούνται να αποφασίσουν με τι πολίτευμα να 
κυβερνήσουν μετά το κενό εξουσίας που προέκυψε. Με βάση τον 
διάλογο αυτό δεν χωράει αμφιβολία κατά την γνώμη μου ότι ο 
Ηρόδοτος θα περιέγραφε τον σημερινό κοινοβουλευτισμό ως 
δυσλειτουργική ολιγαρχία. Ο Πέρσης οπαδός της άμεσης δημοκρατίας 
που κατά τον μύθο του Ηρόδοτου ήθελε να είναι ίσος με τους άλλους 
χωρίς να εξουσιάζει ούτε να εξουσιάζεται έχασε στα επιχειρήματα, και 
ο Δαρείος που υποστήριζε την Βασιλεία κέρδισε ενάντια στην 
δημοκρατία, την ολιγαρχία και την αριστοκρατία. Δεν αποκλείεται ο 
Δαρείος να είχε δίκιο για τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής και της 
χώρας του.  Όποιος διαφωνεί σήμερα με τους συνωμότες που 
διακινδύνεψαν την ζωή τους για να φέρουν στην εξουσία έναν βασιλιά 
πρέπει να πιστεύει ειλικρινά ότι η δημοκρατία θα τα καταφέρει 
καλύτερα. Για τους βασιλιάδες τους αριστοκράτες και τους ολιγάρχες 
δεν έχω αμφιβολίες ότι ξοφλήσανε ιστορικά αλλά στο ερώτημα 
ανάμεσα στην άμεση και στην έμμεση δημοκρατία δεν έχω προσωπικά 
μια εύκολη απάντηση. Από την άλλη δεν μπορώ και να σωπάσω 
αφήνοντας το θέμα χωρίς κάποια έστω μη λεπτομερή τοποθέτηση γιατί 
από αυτό νομίζω κρέμεται σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα της 
δημοκρατίας.

Η άμεση δημοκρατία έχει το πλεονέκτημα της απλότητας και της 
ιδεολογικής καθαρότητας. Επιβιώνει σε μικρές κοινωνίες 
τροφοσυλλεκτών όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες ασκούν μεγάλη 
γοητεία στον καταπιεσμένο δυτικό περιηγητή. Στις πιο πολύπλοκες 
κοινωνίες της εξειδίκευσης και εξαιρετικά πολύπλοκης διακυβέρνησης 
το όνειρο καταρρέει. Ακόμα χειρότερα πρέπει να σκεφτούμε το 
πρόβλημα της μετάβασης με βάση την σημερινή πραγματικότητα, ότι 
δηλαδή εκπαιδευτήκαμε όλοι για να ζήσουμε σαν υπήκοοι και έχουμε 
άμεση εμπειρία του ευτελισμού και της καταξίωσης της άμεσης 
δημοκρατίας στα συμβούλια οικοδομών. Νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να
ξεχνάμε την προσέγγιση στην άμεση δημοκρατία σαν ιδανικό, πάντα 
όμως με ρεαλισμό και χωρίς λαϊκισμό. 

Η έμμεση δημοκρατία αντλεί την νομιμοποίηση της ισχυριζόμενη ότι
εκφράζει την θέληση του συνόλου του λαού. Με άλλα λόγια ισχυρίζεται
ότι είναι μια καλή προσέγγιση της άμεσης δημοκρατίας, και ότι η χρήση
αντιπροσώπων του λαού είναι απλά ένα αναγκαίο πρακτικό μέσο για 
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την επιλογή των αρίστων εκφραστών της θέλησης του. Αν αντί για 
"άριστους εκφραστές" εκλέξουμε "άριστους κυβερνήτες" τότε δεν 
μιλάμε πλέον για δημοκρατία αλλά για ένα είδος πεφωτισμένης 
ολιγαρχίας, και αν αυτούς τους εκφραστές τους έχουμε από μικρούς 
προορισμένους για αυτόν τον ρόλο ένα είδος πεφωτισμένης 
αριστοκρατίας. Βέβαια στον πραγματικό κόσμο οι πεφωτισμένοι 
φύλακες θα διαφθαρούν, θα καταχραστούν και τελικά θα καταστρέψουν
την παραπάνω Πλατωνική ουτοπία. Τα πολιτεύματα αυτά κατέρρευσαν 
και στην θέση τους σήμερα κυβερνάει το απρόσωπο κεφάλαιο 
χρησιμοποιώντας διάφορες βιτρίνες και καθεστώτα για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των μαζών, από τα κοινοβουλευτικά 
καθεστώτα της Δύσης (που αυτοαποκαλούνται έμμεσες δημοκρατίες) 
μέχρι τους δικτάτορες τοποτηρητές στην Αφρική και την Μέση 
Ανατολή.

Τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα που με θράσος αυτοαποκαλούνται 
δημοκρατίες υιοθετούν συχνά τον ισχυρισμό, ότι αντιπροσωπεύουν τον 
λαό, η άκρα συνέπεια του οποίου είναι η λεγόμενη "δημοκρατία των 
δημοσκοπήσεων" όπου ο πολιτικός λόγος εκφυλίζεται σε μια λαϊκιστική
αλιεία ψήφων και η έτσι και αλλιώς στημένη αντιπαράθεση των 
κομμάτων σε αναμέτρηση μεταξύ επικοινωνιολόγων, στατιστικολόγων 
και κοινωνικών ψυχολόγων που αναλύουν focus groups και target 
groups. Στην νεώτερη εποχή οι νεοφιλελεύθεροι θιασώτες της σχολής 
του Σικάγου, Θάτσερ και Ρήγκαν χρησιμοποίησαν με επιτυχία τις 
τεχνικές αυτές για να ανέβουν στην εξουσία, επαναπροσδιορίζοντας 
τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και κάνοντας πράξη τα πιο 
τρελά όνειρα του Γκαίμπελς και των επιστημόνων της προπαγάνδας 
(βλέπε σχετικά ντοκιμαντέρ The Century of the self, Adam Curtis). Οι 
αρχαίοι δημαγωγοί με τα μέσα της εποχής ρητορεία και εμφάνιση 
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των πολιτών και τελικά να
καταστρέψουν την Αθηναϊκή δημοκρατία. Τα σύγχρονα  
κοινοβουλευτικά καθεστώτα όταν δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους 
με τον λαϊκισμό, τις δημοσκοπήσεις και τα focus groups  υιοθετούν μια 
πιο πατερναλιστική ρητορεία, μιλώντας για "αναγκαίες αλλαγές" που θα
αναλάβουν "αγνοώντας το πολιτικό κόστος".  Η έμμεση δημοκρατία 
είναι κατά συνέπεια δύσκολο να ελεγχθεί για να μην παρεκτραπεί σε 
συγκεκαλυμμένη τυραννία σε μια κοινωνία κοινωνικών ανισοτήτων,  
άνισων ευκαιριών και  προπαντός άνισης πρόσβασης στην γνώση.
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   Νομίζω ότι με τις παρούσες συνθήκες ένα μεικτό σύστημα 
άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας θα μπορούσε να δουλέψει, 
παραχωρώντας σταδιακά όσο βελτιώνεται και οι πολίτες του 
δυναμώνουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες απευθείας σε 
μηχανισμούς άμεσης δημοκρατίας. Σκοπός μου είναι να 
προσπαθήσω να προσεγγίσω κάποιες από τις προϋποθέσεις και 
προτάσεις που θα μπορούσαν σήμερα να οδηγήσουν σε μια τέτοια 
κατεύθυνση.

Η έννοια και οι βαθμίδες της γνώσης. 
Το κοινοβουλευτικό κράτος εχθρός της γνώσης. 

               "Ποιος θέλει να αγορεύσει ; "
  Παραδοσιακή πρόσκληση στο βήμα της Δημοκρατικής Αθήνας.

"Διότι μόνοι ημείς εκείνον που δεν μετέχει εις αυτά θεωρούμεν όχι 
φιλήσυχον, αλλ' άχρηστον πολίτην, και εφόσον δεν λαμβάνομεν οι ίδιοι 
την πρωτοβουλίαν των ληπτέων αποφάσεων, κρίνομεν τουλάχιστον 
ορθώς περί των μέτρων, τα οποία άλλοι εισηγούνται, πιστεύοντες ότι τα 
έργα ζημιώνει όχι η συζήτησις, αλλά το να μη διαφωτισθή κανείς 
προηγουμένως δια της συζητήσεως, πριν έλθη η ώρα της δράσεως."

                                          Επιτάφιος Περικλή

Στην πρόσκληση στο βήμα ο σύγχρονος υπήκοος των 
κοινοβουλευτικών καθεστώτων απαντάει κυρίως με την σιωπή του. 
Καταναλώνει μαζικά τις απόψεις των πουλημένων ψευτοδιανοούμενων 
και τεχνοκρατών που του σερβίρουν από την τηλεόραση στα 
διαλείμματα της κατανάλωσης της υποκουλτούρας και της εξοντωτικής 
ανταγωνιστικής βιοπάλης. Μηχανικά υιοθετεί μια από τις έτοιμες 
υποτιθέμενα διαφορετικές και δήθεν αντικρουόμενες απόψεις τις οποίες
άλλοι επιλέξανε για αυτόν ως επιτρεπόμενες, και καταθέτει μια από τις 
εξίσου αβλαβείς για το σύστημα επιλογή, μόνο όταν τον καλούν να 
ψηφίσει ικανοποιημένος ότι έκανε την "ελεύθερη" επιλογή του αφού 
άκουσε προσεκτικά και έκρινε "αυτούς που ξέρουν καλύτερα".  Ξέρει 
ότι αν ανοίξει το στόμα του θα είναι για να επαναλάβει μια από τις 
έτοιμες εναλλακτικές που του σερβίρανε, οπότε ποιος ο λόγος; Από 
μικρόν τον εκπαίδευσαν έτσι, εντελώς αντίθετα από ότι εκπαιδεύει μια 
δημοκρατία. Αν είναι έντιμος ο σύγχρονος υπήκοος θα απαντούσε "Δεν 
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ξέρω αρκετά, δεν μπορώ να αγορεύσω, δεν διεκδίκησα ποτέ να μάθω 
περισσότερα, δεν συμμετέχω, σας αφήνω να κάνετε ότι θέλετε, εγώ 
κοιτάζω την δουλειά μου". 

    Το σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος αντίθετα με την Αρχαία 
Αθήνα φοβάται τον ενεργό πολίτη , και δοξάζει την παραπάνω 
καρικατούρα, τον "φιλήσυχο απολίτικο υπήκοο" που περιφρονούσαν οι 
αρχαίοι Αθηναίοι. Κάνει ότι μπορεί για να φιμώσει από νωρίς την 
κριτική σκέψη στα σχολεία, αλλά ακόμα και τις στοιχειώδεις γνώσεις 
που χρειάζεται κάθε πολίτης. Οι κοινωνικές επιστήμες, η αγωγή του 
πολίτη, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία του ατόμου και 
των μαζών, η οικονομία, η λειτουργία της παραγωγής, οι διεθνείς 
σχέσεις, η πολιτική, η ρητορεία, οι τεχνικές της προπαγάνδας και οι 
βασικές αρχές του νόμου δεν διδάσκονται καθόλου ή διδάσκονται 
εντελώς επιφανειακά. Την ίδια στιγμή που η άγνοια του νόμου 
υποκριτικά δεν συγχωρείται στο δικαστήριο, η νομοθετική και ανώτερη 
εκτελεστική εξουσία είναι εξολοκλήρου στα χέρια των τεχνοκρατών 
νομικών. Η διδασκαλία της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στα σχολεία 
αποτελειώνει τα απομεινάρια κριτικής σκέψης και το έτοιμο προϊόν-
πολίτης είναι έτοιμος να βγει στην λεγόμενη αγορά εργασίας για να 
γίνει στην πλειοψηφία εργάτης αποξενωμένος από το προϊόν που 
παράγει ή πάροχος υπηρεσιών.

Μια μειοψηφία πιο ισχυρή οικονομικά από την μεσαία λεγόμενη 
τάξη (ή ότι απέμεινε) θα αποκτήσει πρόσβαση στην λεγόμενη ανώτερη 
εκπαίδευση, για να υπαλληλοποιηθεί αργότερα στην μεγαλύτερη 
πλειοψηφία της σε μονότονη ανταγωνιστική εργασία γραφείου ή  μέσης
και στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

Ακόμα λιγότεροι θα μπορέσουν να δουλέψουν στην παραγωγή νέας 
τεχνοκρατικής γνώσης, να κάνουν έρευνα  το αντικείμενο της οποίας θα
αποφασιστεί στην τελική από τις ανάγκες μιας αγοράς που αποσκοπεί 
στο κέρδος.  Οι πλειοψηφία θα παράγει καταναλωτικά προϊόντα που 
λίγο ή καθόλου θα συμβάλουν στο καλό της κοινωνίας ή στην 
νοηματοδότηση της ζωής τους. Άλλοι από αυτούς θα δουλέψουν ως 
ψευτοδιανούμενοι στην υπηρεσία της συντήρησης του 
κοινοβουλευτικού συστήματος εξουσίας και στην παραγωγή πλαστών 
επιλογών προς κατανάλωση από τις μάζες.

           Υπάρχουν άλλες δυνατότητες;
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Ο πολίτης ερευνητής!
Από αυτούς που κατάφεραν κάπως να πάρουν τις απαραίτητες 

γνώσεις μέσα από αυτό το κλειστό σύστημα ή από κάποιος άλλους που 
λύσανε το βιοποριστικό τους πρόβλημα μια απειροελάχιστη μειοψηφία 
ενδεχομένως  να μπορέσει να ασχοληθεί με την δημιουργία νέας 
γνώσης όπως οι ίδιοι την επιθυμούν, σύμφωνη με τις δικές τους 
επιθυμίες ή γνώσεις που συντελεί στο απώτερο καλό της κοινωνίας. 
Αυτοί είναι μια απειροελάχιστη κατηγορία προνομιούχων ερευνητών. 
Αυτός είναι ο ελεύθερος δημιουργικός πολίτης ερευνητής, και θα τον 
λέω πολίτη ερευνητή για συντομία.

Μια δημοκρατική κοινωνία της γνώσης κατά την γνώμη μου δεν 
μπορεί να ζητάει τίποτα λιγότερο από την δυνατότητα για κάθε ένα 
πολίτη της να είναι  πολίτης ερευνητής, ικανός είτε αυτόνομα είτε 
σε ελεύθερη συνεργασία και σύμπραξη με άλλους να σχηματίζει 
άποψη για κάθε δυνατό ερώτημα είτε διακυβέρνησης είτε τεχνικό 
είτε επιστημονικό. Είναι αναγκαίο να είναι ικανός να διαχειρίζεται 
και τα τρία αυτά είδη ερωτημάτων γιατί δεν είναι πλέον δυνατό να 
διαχωριστούν μεταξύ τους σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η 
επιστήμη επιδρούν αποφασιστικά στην τέχνη της διακυβέρνησης 
και θέτουν νέα όρια στο εφικτό και άρα και στην πολιτική, την 
τέχνη του εφικτού. Μια τέτοια δημοκρατική κοινωνία θέλει το 
σύνολο των πολιτών της να είναι ελεύθεροι ερευνητές  ικανοί από 
μόνοι τους και ανάλογα με την κλήση τους να δημιουργήσουν 
αυτόνομα είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμη, 
τεχνολογία, πολιτική και διαχείρηση των κοινών 
αντιπροσωπεύοντας με την έννοια που περιέγραψα παραπάνω τους 
άλλους πολίτες. Κανένας τεχνοκράτης δεν μπορεί να ξεγελάσει 
τέτοιους πολίτες, κανένας δεν μπορεί να τους μιλήσει εκ καθέδρας ή
να τους προσφέρει έτοιμες λύσεις και πλαστές επιλογές. Έχουν την 
γνώση που είναι δύναμη στα χέρια τους και δεν επιτρέπουν σε 
κανέναν να την κάνει μονοπώλιο.

Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει κάποιος κάθε είδους επιστήμη, 
γιατί για να υπάρξει δημοκρατία οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να κατέχουν 
κάθε γνώση και να εμποδίζουν την δημιουργία τεχνοκρατικών κλειστών
τάξεων. Μια πιο λεπτομερής συζήτηση για γνώση επικίνδυνη και 
ενδεχομένως βλαβερή όταν γίνεται ευρέως γνωστή δεν θα με 
απασχολήσει εδώ (γνώση πολεμική, κατασκευής όπλων κλπ), αλλά 
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αυτά είναι εξαιρέσεις που η ίδια η δημοκρατική κοινωνία μπορεί να 
ρυθμίσει και απαιτεί λεπτομερή γνώση πολλών επιμέρους θεμάτων και 
επιστημών για να επιχειρήσει κάποιος να την αντιμετωπίσει.

Η ύπαρξη αυτών των ενεργών πολιτών καθώς και η διαρκής 
επαγρύπνησή τους να παραμείνουν ενεργοί και να αναπτύσσονται και 
ως άτομα αλλά και  ως συλλογικότητες είναι η μοναδική άμυνα και η 
δύναμη μιας δημοκρατίας της γνώσης. Χωρίς αυτούς τους άγρυπνους 
ενεργούς πολίτες οι ιεραρχίες θα ξανασχηματιστούν, οι δημαγωγοί και 
οι τεχνοκράτες θα τους μετατρέψουν σε κατευθυνόμενες μάζες και η 
δημοκρατία θα εξελιχθεί σε τυραννία, όπως σωστά προειδοποιεί ο 
Πλάτων στην Πολιτεία. Ο Κρέων και οι άλλοι δημαγωγοί καραδοκούν 
στην γωνία, τίποτα δεν είναι δεδομένο ή αιώνιο. 

Θα μπορέσουν όμως οι πολίτες ερευνητές να συνεργαστούν 
αρμονικά και να δράσουν από κοινού για την δημιουργία αλλά και 
για την αναγκαία διαρκή προάσπιση της δημοκρατίας; Μήπως θα 
περιοριστούν αποκλειστικά στα στενά προσωπικά τους συμφέροντα 
αδιαφορώντας για την δημοκρατία και τα προνόμιά της και 
εγκαταλείποντας την στην τύχη της; Το ερώτημα θα έμοιαζε εντελώς 
κυνικό μερικές δεκαετίες πριν, όταν ακόμα τα κόμματα επικαλούνταν 
ιδεολογίες και όχι συμφέροντα για να βγουν και μερικές δεκαετίες πιο 
πριν όταν η Ελλάδα έκανε Εθνική Αντίσταση και αγκάλιαζε την 
Κυβέρνηση του Βουνού. Όμως σήμερα ένα ερώτημα τέτοιου είδους 
καταντάει έγκυρο ακόμα και στην Ελλάδα.

Ο αναρχικός Κροπότκιν πίστεψε στα καλά ένστικτα αλληλεγγύης και
συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, αντιπαρατιθέμενος  με τον 
δημιουργό του κοινωνικού Δαρβινισμού και απόλυτου οπαδού του 
Φιλελευθερισμού, Σπένσερ. Ο Σπένσερ θα έλεγε ότι ένας τέτοιος 
ενεργός πολίτης είναι ουτοπία, Ο Κροπότκιν θα πίστευε ότι 
αναπόφευκτα θα επικρατούσε. Όμως αν σαν πολιτικά υποκείμενα 
επιθυμούμε την έλευση του ενεργού πολίτη δεν έχουμε άλλη επιλογή 
από το να το διεκδικήσουμε, ανεξάρτητα από την έκβαση της διένεξης 
σχετικά με την ανθρώπινη φύση, αν δηλαδή είναι αλτρουιστική ή 
εγωκεντρική ή κάτι ενδιάμεσο. Αν κάπου προσκρούουμε σε ουτοπικές 
επιδιώξεις μπορεί να θελήσουμε να τροποποιήσουμε την τακτική μας 
αλλά όχι τους τελικούς μας στόχους. Ζούμε για να πραγματοποιήσουμε 
τις επιθυμίες μας, η γνώση δεν είναι καθήκον ή μόνο καθήκον αλλά 
πάνω από όλα ηδονή. Αυτήν την ηδονή ο πολίτης ερευνητής ελπίζουμε 
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ότι θα την φυλάξει με πάθος και δεν θα την παραδώσει σε κανέναν 
χωρίς ατομική εξέγερση όπως θα την εννοούσε ο ατομιστής "εγωιστής" 
Στίρνερ. Όμως ο άνθρωπος έχει και πανίσχυρα κοινωνικά ένστικτα 
πέρα από την φιλοσοφική αφαίρεση του Ατόμου που επικαλείται ο 
Στίρνερ, και εκτός από την ατομική εξέγερση είναι ακόμα περισσότερος
ικανός για επαναστατική επαγρύπνηση σε συνεργασία με άλλους. Αυτά 
τα κοινωνικά ένστικτα ξυπνάνε άμεσα στις κατάλληλες συνθήκες, όπως
στην Ελλάδα της Εθνικής Αντίστασης.

Εδώ προκύπτουν φυσιολογικά δύο ερωτήματα. Πρώτον ποιες 
είναι οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την δημιουργία αυτού του 
πολίτη ερευνητή; Δεύτερον ποιες είναι οι δυνατότητες 
πραγματοποίησης μιας τέτοιας δημοκρατίας στις παρούσες 
ιστορικές συνθήκες;

Θα επιχειρήσω να δώσω απάντηση στις δυο επόμενες παραγράφους, 
με όση δημιουργικότητα μου απέμεινε ως προϊόν μιας εκπαίδευσης που 
με προοόριζε για υπήκοο. Η πορεία προς τον ερευνητή πολίτη είναι 
δυναμική, και πολύ καλύτερες απαντήσεις θα δώσουν άλλοι με την 
συμμετοχή τους σήμερα. Τον τελικό λόγο όμως θα έχει ο ίδιος ο πολίτης
ερευνητής κατά την διάρκεια της ιστορικής του εξέλιξης αν και όταν 
αυτή καταστεί δυνατή. 

Οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις της δημοκρατικής κοινωνίας της 
γνώσης.

Μέσα στα πλαίσια της σημερινής ιστορικής πραγματικότητας την 
οποία προσπαθώ να αφουγκραστώ και να σεβαστώ, οι στοιχειώδεις 
προϋποθέσεις για την την δημοκρατική κοινωνία της γνώσης είναι κατά
την γνώμη μου η ελεύθερη πρόσβαση για όλους στο σύνολο της 
γνώσης, ο δημόσιος χαρακτήρας, ο άφθονος ελεύθερος χρόνος και η 
εξασφαλισμένη αξιοπρεπής διαβίωση, η ελευθερία του πολίτη 
ερευνητή, η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η κοινή γλώσσα, η γνώση 
ηδονή και η βασική εκπαίδευση στην κρίσιμη για την δημοκρατική 
διακυβέρνηση γνώση (Κοινωνία, επιστήμη και παραγωγή). 

Φυσικά άλλοι θα έχουν μια καλύτερη κατηγοριοποίηση και πολλά 
ακόμα μπορεί να λείπουν τα οποία μου διαφεύγουν ή με ξεπερνάνε.  
Μόνο το σύνολο της κοινωνίας με την γνώση της την οποία κανείς δεν 
είναι δυνατόν να κατέχει ολόκληρη από μόνος του θα μπορούσε να 
κατασκευάσει το τέλειο σύστημα και την ιδανική διατύπωση του. Για 
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τον λόγο αυτό μέσα στην προϋπόθεση της ελευθερίας που θέτω εννοώ 
φυσικά και την ελευθερία της δημιουργίας νέας γνώσης και γνωστικών 
αντικειμένων από τους πολίτες καθώς και την δυνατότητα 
αναθεώρησης της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι προϋποθέσεις αυτές 
είναι δυναμικές και εμπεριέχουν μέσα τους την δυνατότητα της 
αναθεώρησης και του ξεπεράσματός τους. 

Η ελεύθερη πρόσβαση για όλους στο σύνολο της γνώσης 

«Συγκεφαλαιώνων, λοιπόν, λέγω ότι και το σύνολον   της πόλεως είναι 
γενικόν   της Ελλάδος σχολείον, και καθείς από τους συμπολίτας μας μου 
φαίνεται ως να συγκεντρώνη εις την προσωπικότητά του την ικανότητα 
να προσαρμόζεται εις τας ποικιλωτάτας εκφάνσεις της δραστηριότητος με
την μεγαλυτέραν ευστροφίαν και χάριν»  

                                         Επιτάφιος Περικλή

Οτιδήποτε αφορά την διαχείρηση της γνώσης πρέπει να αφορά το 
σύνολο του   πληθυσμού  και το σύνολο της γνώσης  χωρίς εξαιρέσεις 
και διαφοροποιήσεις για να μιλάμε για δημοκρατία. 

Οποιοσδήποτε περιορισμός στην πρόσβαση και χρήση της γνώσης 
από τις μυστικές συνομιλίες των διπλωματών μέχρι την πατέντα, την 
πνευματική περιουσία, το βιομηχανικό μυστικό είναι πανίσχυρα όπλα 
δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων και άρα έννοιες ασύμβατες με την 
άμεση δημοκρατία της γνώσης. Το πρόβλημα αυτό προσπαθώ να 
αντιμετωπίσω στην παράγραφο "καθολική πρόσβαση στην κεκτημένη 
γνώση" στις προτάσεις. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να είναι δυνατή στο 
σύνολο των πολιτών, αλλιώς δεν νοείται δημοκρατία.

Ο δημόσιος χαρακτήρας. 
   Ακόμα και τα πιο στοιχειώδη αστικά δικαιώματα εκφυλίζονται στην

πράξη όταν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη διότι δεν αφορούν τους 
πάντες. Από την άλλη με τις υπάρχουσες μεγάλες κοινωνικές 
ανισότητες και πριν την ριζική ανατροπή τους δεν μπορείς να 
εμποδίσεις αυτούς που έχουν περισσότερους πόρους να αγοράζουν 
περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση και δασκάλους. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε το έργο του παρόντος. 

   Ο καλύτερος τρόπος κατά την γνώμη μου είναι η δημιουργία 
μιας δημόσιας εκπαίδευσης η οποία θα ξεπερνάει κατά πολύ σε 
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ποιότητα και εύρος οτιδήποτε είναι ικανή να προσφέρει η ιδιωτική, 
καθιστώντας την τελευταία παρωχημένη στην πράξη.

   
Ο άφθονος ελεύθερος χρόνος και η εξασφαλισμένη αξιοπρεπής

διαβίωση.

«Διότι είμεθα ερασταί του ωραίου, αλλά και φίλοι συγχρόνως της 
απλότητας»  

                   Επιτάφιος Περικλή

"Η μόδα είναι ασχήμια τόσο ανυπόφορη που αναγκαζόμαστε να την 
αλλάζουμε κάθε 6 μήνες"

                 Oscar Wilde

Τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα είναι πολύπλοκα και για να 
μπορέσει οποιοσδήποτε να ερευνήσει και να συμβάλλει δημιουργικά 
χρειάζεται άφθονο χρόνο. Τα αντιδημοκρατικά καθεστώτα το ξέρουν 
καλά. Η αύξηση του χρόνου εργασίας, η εντατικοποίηση, η γενίκευση 
και εντατικοποίηση της εργασίας στο σύνολο του πληθυσμού 
εξυπηρετούν όχι μόνο την αύξηση της απόδοσης του συνολικού 
κεφαλαίου αλλά και την καταστροφή κάθε δυνατότητας για ελεύθερη 
έρευνα. 

Ο χρόνος εκτός εργασίας καταστρέφεται συστηματικά από την 
κατανάλωση υποκουλτούρας. 

Οι αρχαίοι  Δημοκράτες  γνώριζαν πολύ καλά την ανάγκη του 
ελεύθερου χρόνου. 

Ο Μαρξ στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου δίνει μια λεπτομερή 
περιγραφή της εξαθλίωσης και αμάθειας λόγω της παιδικής εργασίας 
και των αγώνων για την μείωση της εργάσιμης μέρας. 

Ο Λαφάργκ  (Το δικαίωμα στην Τεμπελιά) κατηγόρησε όσους 
συνδικαλιστές ζητάνε περισσότερη δουλειά και λεφτά αντί για 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

Η εντατική εργασία κατά συνέπεια είναι ασύμβατη με την 
δημοκρατία. Αυτό φέρνει φυσικά την δημοκρατία σε ευθεία σύγκρουση
με το παραγωγικό κεφάλαιο το οποίο βασίζεται στην ενσωμάτωση 
ζωντανής εργασίας στις πρώτες ύλες για να αναπαραχθεί και να 
δημιουργήσει υπεραξία. Επιπλέον βασική προϋπόθεση της 
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κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι η ύπαρξη αγοράς εργασίας και άρα 
στρατιάς εξαθλιωμένων ανέργων. Ο διεθνής καπιταλισμός μετά από μια
υπαναχώρηση τον 19ο αιώνα ως συνέπεια των εργατικών κινημάτων 
εξακολουθεί να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή της 
διεύρυνσης της βάσης των εργαζόμενων, της εντατικοποίησης της 
εργασίας, της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης κλπ. Υπάρχει μια 
περιορισμένη αντίθετη κίνηση προς αύξηση του ελεύθερου χρόνου 
όπως το πενθήμερο ή τελευταία το τετραήμερο με σκοπό την αύξηση 
της κατανάλωσης, αλλά είναι πολύ μικρότερη και περιορισμένη στα 
πλουσιότερα κράτη-καταναλωτές και δεν αφορά την συντριπτική μάζα 
των εργαζόμενων εκτός του λεγόμενου "αναπτυγμένου κόσμου" .

Με τον ίδιο τρόπο εξίσου ασύμβατη με την δημοκρατία είναι η 
οποιαδήποτε σπατάλη εργασίας όπως η σκόπιμη κατασκευή προϊόντων 
κακής ποιότητας που δεν αντέχουν στον χρόνο, η τεράστια σπατάλη 
πόρων (και εγκεφαλικής ουσίας) που προκαλεί η μόδα, η διαφήμιση και
γενικά ο καταναλωτισμός. Εξίσου ασύμβατη με την δημοκρατία όχι 
μόνο επειδή σπαταλάει εργασία αλλά και επειδή δημιουργεί τεράστιες 
κοινωνικές ανισότητες είναι οποιαδήποτε άλλη παρασιτική οικονομική 
δραστηριότητα, από την υπερβολική διόγκωση του μη παραγωγικού 
εμπορικού κεφαλαίου μέχρι το τοκογλυφικό και το χρηματιστικό 
κεφάλαιο που πλέον αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι του 
κεφαλαίου και τον κύριο υπεύθυνο της μεγάλης κρίσης του 
καπιταλισμού την οποία ζούμε.

Η δημοκρατική πολιτεία κινούμενη αντίθετη σε αυτήν την 
καπιταλιστική λογική οφείλει να βρει έναν τρόπο να καταστρέψει 
την τάξη των προλετάριων, αυτών δηλαδή που αναγκάζονται να 
πουλάνε την εργασία τους, και να τους αντικαταστήσει με πολίτες 
που δεν χρειάζεται να δουλεύουν. Ένας τρόπος για να το πετύχει 
αυτό είναι αυτός που προτείνω στην παράγραφο με τίτλο "Ποιο 
είναι το σύγχρονο κόστος της δημιουργίας ενός πολίτη;", όπου 
προτείνω η πολιτεία μέσω μιας θητείας εργασίας να παρέχει εκείνα 
τα μέσα παραγωγής στους πολίτες της, τα οποία θα είναι ικανά να 
του εξασφαλίσουν όλα τα αναγκαία μέσα για να ζει μετά το πέρας 
μιας θητείας εργασίας. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και καλύτερες 
λύσεις που άλλοι θα προτείνουν, αλλά θεωρώ τον άφθονο ελεύθερο 
χρόνο την πιο σκληρή και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της 
δημοκρατικής κοινωνίας της γνώσης.
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Μήπως όμως παραβιάζει κάποιος την ελευθερία του πολίτη αν 
επιθυμεί να εξαφανίσει τον προλετάριο;

 Βέβαια όσοι θέτουν το παραπάνω ερώτημα συνήθως δεν κόπτονται 
για την ελευθερία του πολίτη αλλά για την "ελευθερία" της κίνησης 
κεφαλαίων και αγοράς εργασίας-μισθωτής σκλαβιάς. Η λεγόμενη 
"ελεύθερη αγορά" επιβλήθηκε και εξακολουθεί να επιβάλεται με την 
πρωτογενή συσσώρευση δηλαδή με αρπαγές γης, εργαλείων, πόρων και
εργατών,  σφαγές, καταναγκαστική εργασία, σκλαβιά και φόρους και 
στις αποικίες αλλά και στις μητροπόλεις. Αλλά το θέμα της ελευθερίας 
είναι σημαντικό, γιατί δεσμεύτηκα να προσπαθήσω να μην χάσω την 
επαφή με την σημερινή πραγματικότητα, οπότε στην επόμενη 
παράγραφο θα το θέσω σε σχέση με την παρούσα ιστορική 
πραγματικότητα, τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό.

 Η ελευθερία του πολίτη ερευνητή.
Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι μια πορεία προς την δημοκρατία 

είναι αδύνατη μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού, ούτε ότι χρειάζεται 
να επιβληθεί μια κοινωνική μεταβολή ενάντια στην ελευθερία του 
πολίτη. Εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε είναι πως μια δημοκρατία της 
γνώσης με την δύναμη της μπορεί να οδηγήσει τον καπιταλισμό στην 
τελική του υποχώρηση και παρακμή. Ο καπιταλισμός ως σύστημα που 
προϋποθέτει και διαρκώς ενισχύει τις κοινωνικές αντιθέσεις φυσικά 
είναι ασύμβατος με την δημοκρατία, αλλά μπορεί και ελπίζω να μην 
χρειαστεί μια μετωπική σύγκρουση μαζί του.

Αρκεί το κράτος να απαλλάξει από το άγχος της επιβίωσης το σύνολο
του πληθυσμού του με μια θητεία εργασίας έτσι ώστε να βάλει τις 
υλικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη του πολίτη. Όποιος θέλει κατόπιν 
αυτής της θητείας ή και χωρίς να περάσει από μια τέτοια θητεία να 
πουλήσει την εργασία του για να κερδίσει αγαθά πέρα από αυτά που 
μια δημοκρατική κοινωνία θεωρεί απαραίτητα νομίζω ότι θα έπρεπε να 
είναι ελεύθερος να το κάνει, με κάποιους όρους βέβαια που θα θέσω 
παρακάτω στις προτάσεις. Όμως σε μια τέτοια "αγορά εργασίας" οι 
όροι αλλάζουν δραματικά υπέρ του εργαζόμενου, αφού κανείς δεν είναι 
αναγκασμένος να πουλήσει την εργασία του για να επιβιώσει. Επιπλέον
οι δυνατότητες παραγωγής της θητείας εργασίας είναι τόσο μεγάλες, 
όπως θα ισχυριστώ στην παράγραφο για "το κόστος δημιουργίας ενός 
πολίτη", ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι είδους 
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καπιταλισμός θα μπορούσε να δελεάσει και να υποδουλώσει τέτοιους 
πολίτες. Για να κάνω ένα πρωθύστερο ποιος εργοδότης είναι σε θέση να
σας χαρίσει ένα οικογενειακό πολυτελές σπίτι ή το ισοδύναμο σε χρήμα 
μετά από ένα χρόνο χρήσιμης δουλειάς;  Ακόμα και αν κατάφερνε να 
τον δελεάσει είτε οικονομικά είτε με την πρόσβαση σε άχρηστα 
προϊόντα θα ήταν αντιμέτωπος με μια κοινωνία με άλλες αξίες που 
ξέρει να εκτιμά τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τέτοιος καπιταλισμός νομίζω
από την φύση του είναι θνησιγενής, ή θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ 
ηπιότερο, περιορισμένο και περιθωριακό στην λειτουργία της 
δημοκρατίας.

Κατά συνέπεια η αυτονόητη ελευθερία του πολίτη να ερευνά να 
δημιουργεί και να επαναθέτει το πρόβλημα της δημοκρατίας και 
της γνώσης πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή μόνο μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, ότι δεν αναιρεί δηλαδή την ίδια την υλική υπόσταση της 
δημοκρατίας, την ύπαρξη και την δημιουργία της νέας γενιάς των 
πολιτών. Η ελευθερία του πολίτη είναι απαραβίαστη, η ελευθερία 
του κεφαλαίου και της αγοράς ένα αποτυχημένο απάνθρωπο 
ιστορικό πείραμα.

Αρκετά όμως για την δήθεν ελευθερία. Για την πραγματική 
ελευθερία του πολίτη σε σχέση με την γνώση πρέπει κατά την 
γνώμη μου να ζητάμε όχι απλά την ελεύθερη παθητική κατανάλωση
της αλλά και την δυνατότητα του κάθε πολίτη να συμμετέχει στην 
δημιουργική έρευνα, την αναθεώρηση της γνώσης και την 
δημιουργία νέων γνωστικών αντικειμένων και νέων επιστημών.

Η κοινή γλώσσα.
"Θα αποχωρήσουμε από την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ. Θα διώξουμε τις 

Αμερικανικές βάσεις του θανάτου"
                                           Ανδρέας Παπανδρέου,
(ο ρήτορας που κατάφερε να εξαφανίσει το χρονικό επίρρημα "θα" 

από την Ελληνική Πολιτική)

Όπως ο Παπανδρέου στο παρελθόν, ο Τσίπρας με ένα χοντρό ψέμα 
που τον έφερε στην εξουσία, την υπόσχεση δηλαδή 'να σκίσει τα 
μνηημόνια', κατέστρεψε μια έκφραση.  Τα Μακιαβελικά εγχειρίδια 
επικοινωνιολογίας και προπαγάνδας του μέλλοντος ενδεχομένως να 
γράφουν "Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την έκφραση «θα τα σκίσω»για 
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συμφωνίες των αντιπάλων σας. Μην βάζετε ποτέ τις λέξεις «πρόγραμμα»
και «Θεσσαλονίκη» στην ίδια πρόταση". Νέα ψέμματα θα επινοηθούν, 
και η γλώσσα θα φτωχύνει ακόμα περισσότερο, και θα γίνεται όλο 
συνεχώς δυσκολότερο να αναγνωριστεί η αλήθεια από το ψέμμα. Ακόμα 
χειρότερα (όπως περιγράφεται στο 1984 του Όργουελ) θα γίνεται 
συνεχώς δυσκολότερο να διατυπωθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση στο 
υπάρχον σύστημα με τρόπο πειστικό, χωρίς την χρήση των όρων και 
λέξεων τις οποίες οι υπάλληλοι του καθεστώτος φρόντισαν να 
σκοτώσουν.

Μια δημοκρατία χρειάζεται μια γλώσσα ισχυρή, με σαφείς όρους και 
λεπτούς διαχωρισμούς, ικανή να εκφράσει την διαφωνία και την 
σύγκλιση απόψεων αποτελεσματικά και να ενισχύει έναν τεράστιο 
δημόσιο διάλογο. Η γλώσσα αυτή είναι ο αντίποδας της σταδιακά 
εκφυλιζόμενης και όλο και πιο ασαφούς γλώσσας που προωθούν τα 
Οργουελιανά καθεστώτα.

Την ίδια στιγμή μια δημοκρατική γλώσσα οφείλει να είναι κοινή, 
κτήμα όλου του λαού που την διαφυλάττει και την εμπλουτίζει. Η 
στρατηγική σημασία της για την γνώση και την δημοκρατία είναι τόσο 
μεγάλη που η ευθύνη για την διαφύλαξη και τον εμπλουτισμό της δεν 
μπορεί να αφεθεί σε κανέναν τεχνοκράτη κατασκευαστή λεξικών και 
φιλολογίας και γενικά σε κανέναν μηχανισμό κεντρικής εξουσίας. 
Αντιθέτως οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με την μελέτη 
της θα μπορούν να συμβάλλουν δημιουργικά με τις προτάσεις τους και 
πάντα σε συμφωνία με το σύνολο της κοινωνίας στους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της γλώσσας  σε μια
εποχή πολιτιστικού ιμπεριαλισμού και προσπαθειών να επιβληθεί μια 
πανευρωπαϊκή γλώσσα στα πλαίσια της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας. 

Αυτός ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός που στα πλαίσια των 
ψυχολογικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ έχει ήδη κάνει 
τεράστια ζημιά μου επιτρέπει να αποτολμήσω μια αναλογία. Όπως 
σεβόμαστε αυτούς που δουλεύουνε στην Άμυνα και ακούμε σοβαρά  τις
γνώμες τους για το τι χρειάζεται αλλά ταυτόχρονα δεν τους 
παραχωρούμε το ελεύθερο για να κάνουν ότι θέλουν με τα όπλα, με τον 
ίδιο τρόπο νομίζω πρέπει να σεβόμαστε και να ακούμε προσεκτικά 
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αυτούς που ξέρουν περισσότερα για την γλώσσα, έχοντας πάντα κατά 
νου ότι η γλώσσα είναι κοινό κτήμα και ευθύνη όλων.

Μια δημοκρατική κοινωνία της γνώσης θωρακισμένη με μια 
κοινή σαφή και εκφραστική  γλώσσα είναι πολύ πιο καλά 
εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει την κούφια ρητορεία και τις 
κωλοτούμπες όποιων τολμούν να αυθαιρετούν στο όνομά της. Μια 
δημοκρατική κοινωνία της γνώσης δεν έχει τα απλά Παβλοβιανά 
εξαρτημένα αντανακλαστικά με τα οποία οι δημιουργοί των target 
groups και οι επικοινωνιολόγοι που προανέφερα συμβουλεύουν τους
τεχνοκράτες της εξαπάτησης καταφέρνουν να ποδηγετούν τον λαό 
με την χρήση συνθημάτων και φορτισμένων λέξεων όπως 
«αριστερά», «δεξιά», «κάθαρση» κλπ.

Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά.

«στην πόλη μας... όλοι εννοούν επαρκώς τα πολιτικά πράγματα. Διότι 
μόνο εμείς εκείνον που δεν συμμετέχει σε αυτά θεωρούμεν όχι φιλήσυχο 
αλλά άχρηστο πολίτη»   

     «Διότι και κατά τούτο διαφέρομεν τω όντι πολύ από τους άλλους, 
ότι είμεθα εξαιρετικώς τολμηροί εις την δράσιν και συγχρόνως 
μελετώμεν οι ίδιοι κατά βάθος όσα πρόκειται να επιχειρήσωμεν, ενώ εις 
τους άλλους, αντιθέτως, η μεν αμάθεια γεννά θράσος, η δε σκέψις 
ενδοιασμόν»

                                                              Περικλής Επιτάφιος
  Η δημοκρατία καταργείται στην πράξη όταν οι πολίτες την την 

εγκαταλείπουν. Για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή δεν φτάνει 
μόνο να έχεις τις υλικές προϋποθέσεις και την απαραίτητη εκπαίδευση 
διαθέσιμη, αλλά χρειάζεται ο ενθουσιασμός με τα κοινά και η διάθεση 
συμμετοχής. Αυτή πρέπει να καλλιεργείται από την πιο μικρή ηλικία με 
θεσμούς μέσα στο σχολείο οι οποίοι να προετοιμάζουν το παιδί για την 
άμεση δημοκρατία. Στο κάθε παιδί πρέπει να γίνει συνείδηση από νωρίς
ότι είναι συνυπεύθυνο για τα τεκταινόμενα και τις αποφάσεις μέσα στο 
σχολείο του και να ασκείται στο να επιχειρηματολογεί για να στηρίξει 
τις απόψεις του και να ελέγχει τον καθένα. Το υπόβαθρο για να γίνει 
αυτό δίνεται στην ενότητα για την βασική εκπαίδευση.
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Η γνώση ηδονή.
“Ο άνθρωπος από την φύση του θέλει να μαθαίνει”
                                           Αριστοτέλης
“Έτσι ακριβώς φαντάζομαι το πανεπιστήμιο. Σαν μια ανοιχτή παιδική 

χαρά” 
                                 Συζήτηση με έναν φίλο
Η καθολική γνώση δεν είναι μόνο στοιχειώδης ανάγκη της 

δημοκρατίας, αλλά συνιστά βασική ηδονή και άρα και τελικό στόχο της 
Δημοκρατίας, γιατί η Δημοκρατία είναι δημιούργημα των ενεργών 
πολιτών της για την συλλογική ευδαιμονία και όχι μια αφηρημένη ιδέα 
που προχωρά ακάθεκτη προς την ιστορική της δικαίωση θυσιάζοντας 
τους πολίτες της όπως το κράτος του Χέγκελ ή άλλες αφαιρέσεις των 
ιδεαλιστών.  

Αντίθετα με την δημοκρατία τα κοινοβουλευτικά καπιταλιστικά 
καθεστώτα πολεμάνε την ηδονή και την χαρά, θέλουν τον πολίτη 
ανικανοποίητο, δυστυχισμένο, ανέραστο και απομονωμένο για να 
καταναλώνει καλύτερα τα υποκατάστατα έρωτα και κοινωνικότητας 
που του πλασάρει η διαφήμιση. Η δημοκρατία για να υπάρξει 
παραμερίζει τα υποκατάστατα με τα οποία αποκοιμίζουν τους υπηκόους
τους τα κοινοβουλευτικά και άλλα καθεστώτα, γιατί χρειάζεται πολίτες 
δυνατούς, έξυπνους και ευτυχισμένους για να την υπερασπιστούν και 
να την παραδώσουν στην επόμενη γενιά. 

Η διάδοση, δημιουργία και εφαρμογή της γνώσης είναι η ίδια η χαρά 
και ηδονή της ζωής και αν δεν αλλοιώνουμε αυτήν την φύση με 
καταπιεστικά συστήματα εκπαίδευσης θα έχει πάντα τους εθελοντές της
και τους ερασιτέχνες της, τους εραστές της τέχνης δηλαδή. Γνώση και 
ηδονή πάνε μαζί όπως θα έλεγε και ο Επίκουρος. Η ηδονή είναι 
απελευθερωτική, και όποιος την νιώσει δεν μπορεί εύκολα να 
επιστρέψει στα υποκατάστατα.  Ο πολίτης ερευνητής θα θέλει αληθινή 
ευχαρίστηση χωρίς υποκατάστατα

Η εκπαίδευση και η παροχή της γνώσης στην δημοκρατία πρέπει 
να γίνει ευχάριστη γιατί είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο 
ιστορικά προνόμιο. Οι επιστήμονες παιδαγωγοί πρέπει να δώσουν 
ότι καλύτερο μπορούν, και πιστεύω ότι θα πετύχουν πολύ 
περισσότερα από όσα πετυχαίνουν στα όρια των κοινοβουλευτικών 
καθεστώτων στα οποία οι αξίες είναι εντελώς αντεστραμμένες.
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Η βασική εκπαίδευση στην κρίσιμη για την δημοκρατική
διακυβέρνηση γνώση. Κοινωνία, επιστήμη, παραγωγή.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δημοκρατικής εκπαίδευσης είναι ότι
ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την γνώση των πολιτών που τους καθιστά 
ικανούς να κυβερνούν. 

Οι κοινωνικές επιστήμες, η αγωγή του πολίτη, η ανθρωπολογία, η 
κοινωνιολογία, η ψυχολογία του ατόμου και των μαζών, η οικονομία, η 
λειτουργία της παραγωγής, οι διεθνείς σχέσεις, η πολιτική πράξη και 
φιλοσοφία, η ρητορεία, οι τεχνικές της προπαγάνδας και οι βασικές 
αρχές του νόμου είναι εντελώς στοιχειώδη πρακτικά εργαλεία στα χέρια
κάθε πολίτη και όχι σπουδές πολυτελείας. Παράλληλα μια δημοκρατική
κοινωνία για να διατηρήσει την δύναμή της πρέπει να δίνει άριστη 
εκπαίδευση σε κάθε επιστήμη και τεχνολογία. Η διδασκαλία πρέπει να 
είναι από νωρίς προσαρμοσμένη και στις παραγωγικές ανάγκες. 
Επιπλέον κάθε πολίτης οφείλει να έχει την καλύτερη εκπαίδευση στα 
οικονομικά γεωγραφικά πολιτισμικά και άλλα δεδομένα της πατρίδας 
του και μια άριστη γνώση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών και του 
τρόπου που αυτές χρησιμοποιούνται. 

Η γνώση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτική, με 
άμεση εμπειρία κατά το δυνατόν για μικρά χρονικά διαστήματα 
διαφόρων εργασιών και τρόπων παραγωγής.

Για να μην μακρηγορώ και να συνοψίσω όλα τα παραπάνω σε 
σχέση με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της δημοκρατίας της 
γνώσης και να ξεκαθαρίσω τις προθέσεις μου όσο προσπαθούσα να 
τις διαμορφώσω, κάθε πολίτης πρέπει να έχει στην διάθεσή του την 
ιδανική εκπαίδευση ενός κυβερνήτη. Η εκπαίδευση που παίρνει ο 
προορισμένος για ηγεμόνας των Περσών όπως περιγράφεται στον 
διάλογο "Αλκιβιάδης" του ψευδο-Πλάτωνα περιέχει αυτό το 
στοιχείο της άριστης γνώσης των συνθηκών διαβίωσης σε διάφορες
τάξεις του στρατεύματος και της κοινωνίας μέσα από την άμεση 
εμπειρία.

Υπάρχουν όμως οι υλικές προϋποθέσεις για μια δημοκρατική 
κοινωνία της γνώσης;

Ποιο είναι το σύγχρονο κόστος της δημιουργίας ενός  πολίτη;
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Μια φαινομενικά λογική πρόβλεψη:    "Αυτός ο μηχανικός αργαλειός
υφαίνει σε μία ώρα ένα μέτρο, ενώ με το χέρι υφαίνεις το ένα δέκατο και 
χρειάζεσαι ένα άτομο κατά μέσο όρο για να τον επισκευάζεις και να τον 
συντηρείς. Είναι εκπληκτικό!  Αυτό σημαίνει ότι όταν γενικευθεί η χρήση 
των μηχανών σε όλους τους τομείς παραγωγής στο μέλλον θα έχουμε 
ακριβώς ότι έχουμε και σήμερα, δουλεύοντας δέκα φορές λιγότερο" 

Περιηγητής στην βιομηχανική Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα που 
μόλις είδε τον πρώτο μηχανοκίνητο αργαλειό.

Στέγη:    "Κατασκευάζουμε ξύλινα σπίτια υψηλής ποιότητας, με άριστη
μόνωση. Έχουμε 20 εργάτες. Μπορούμε άνετα να κατασκευάσουμε 100 
σπίτια των 4-5 ατόμων μέσα σε 4 χρόνια. Η πρώτη ύλη, το ξύλο είναι 
πολύ φτηνή. Το κύριο κόστος μας είναι η μεταφορά και η στέγαση των 
εργατών, για αυτό το κόστος διαφέρει ανάλογα με το πού θέλετε να 
κτίσετε"                                                                                                       

                Βιοτέχνης κατασκευαστής ξύλινων σπιτιών.

Τηλέφωνο τύπου "Iphone 4 – Apple". Κόστος ανά μονάδα: (πρώτες 
ύλες 188 δολάρια. Συναρμολόγηση (εργατικό κόστος) 7 δολάρια (στα 
εργοστάσια κολαστήρια της Foxconn στην Κίνα). Τελική τιμή πώλησης 
στις ΗΠΑ 600 δολάρια. Υπεραξία για την Apple 400 δολάρια.)

Παραγωγή ρούχων:    Μπαγκλαντές. Εργοστάσιο που παράγει 
φανέλες. Ένα μηχάνημα που το επιβλέπει ένας εργάτης παράγει ως 250 
φανέλες/ώρα. Μισθός εργάτη 1,36 ευρώ την ημέρα για 10-12 ώρες 
εργασίας. Θα φορέσει άραγε ο φτωχός εργάτης ή ο τελικός Δυτικός 
καταναλωτής 250 φανέλες σε όλη του την ζωή;

Τροφή:    ΗΠΑ πληθυσμός 326 εκατομμύρια. Στην παραγωγή, 
συσκευασία και διανομή τροφής που υπερκαλύπτει τις εγχώριες ανάγκες 
και εξάγει τεράστιο πλεόνασμα δουλεύουν μόνο 22 εκατομμύρια (6.7% 
του πληθυσμού), από τους οποίους μόνο 4.6 εκατομμύρια (λιγότερο από 
2% του πληθυσμού) στην άμεση παραγωγή. Μεγάλο ποσοστό της τροφής 
(γύρω στο 50%) καταλήγει στα σκουπίδια.

Τον 19ο αιώνα τα όνειρα του περιηγητή του πρώτου αποσπάσματος 
ήταν ευρέως διαδεδομένα (βλέπε ενδεικτικά για μια παρουσίαση από 
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την μεριά του ουτοπικού σοσιαλισμού “The Soul Of Man Under 
Socialism”, Oscar Wild). Είναι εντελώς πραγματοποιήσιμα, αν 
(τεράστιο αν) το καπιταλιστικό σύστημα δούλευε πρωτίστως για την 
παραγωγή χρηστικών αξιών και όχι για την δημιουργία υπεραξίας μέσω
της αγοράς. Στοιχειώδης προϋποθέσεις επιβίωσης της καπιταλιστικής 
μηχανής παραγωγής προϊόντων για κέρδος είναι πέρα από το διαθέσιμο 
κεφάλαιο η ύπαρξη μιας αγοράς όπου ο ιδιοκτήτης κεφαλαίου βρίσκει 
διαθέσιμες όχι μόνο τις πρώτες ύλες που χρειάζεται αλλά και εργάτες / 
προλετάριους που πουλάνε την εργατική τους δύναμη με αντάλλαγμα 
έναν μισθό με τον οποίο αγοράζουν αρκετά μόνο για να επιβιώσουν. 
Αξία δημιουργείται μόνο μέσω της επιπλέον κοινωνικά αναγκαίας 
εργασίας, την οποία ο εργάτης ενσωματώνει στο προϊόν, και για να 
ξαναμετατραπεί αυτή η αξία σε χρήμα κλείνοντας τον κύκλο 
αναπαραγωγής του κεφαλαίου είναι αναγκαία η πώληση του προϊόντος 
στην αγορά, όπου μπαίνει ως ανταλλακτική αξία.  Για να επιβιώσει το 
σύστημα πρέπει να κρατάει τα μέσα παραγωγής μακριά από τον εργάτη 
στο Μπαγκλαντές  (αλλά και οπουδήποτε αλλού), ο οποίος μέσα σε μια 
ώρα παράγει περισσότερες φανέλες από όσες μπορεί να καταναλώσει 
ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Φυσικά δεν είμαι ούτε 
οικονομολόγος ούτε τελείωσα ένα δημοκρατικό σχολείο όπου η επαφή 
με την παραγωγή και τον πραγματικό κόσμο της εργασίας θα έπρεπε να 
ξεκινάει από το δημοτικό. Όμως υπάρχει ένα γιγαντιαίο εξόφθαλμο 
δεδομένο, η πέρα από κάθε φαντασία κατασπατάληση της παραγωγικής
ισχύος στον καπιταλισμό. Ελπίζω να διαφωτιστώ καλύτερα στο μέλλον 
γιατί μια ακριβέστερη εικόνα την θεωρώ εντελώς αναγκαία να υπάρχει 
στο μυαλό οποιουδήποτε παίρνει αποφάσεις για την πολιτεία, άρα 
οποιουδήποτε πολίτη ερευνητή.

Ας δούμε το παράδειγμα της στέγασης. Αν 20 άνθρωποι χρειάζονται 
4 χρόνια για να κατασκευάσουν 100 ξύλινα σπίτια με απλά μηχανήματα
επιπέδου μανιφατούρας τότε τα 100 σπίτια περιέχουν το πολύ 80 χρόνια
εργασίας ενός εργάτη. Οι πρώτες ύλες είναι πολύ φθηνές, ας πούμε ότι 
κοστίζουν το πολύ 20 χρόνια εργασίας (εντελώς υπερβολικό) μαζί με 
την επίπλωση. Αυτό σημαίνει ότι με συντηρητικούς υπολογισμούς ένα 
άριστης ποιότητας  σπίτι 4-5 ατόμων κοστίζει το πολύ ένα χρόνο 
εργασίας. Παρόλα αυτά στον πραγματικό κόσμο ένας  άνθρωπος 
μετρίων εισοδημάτων διαθέτει σχεδόν τον μισό του μισθό για τις 
στεγαστικές του ανάγκες, είτε ως ενοίκιο είτε ως αγορά σπιτιού πολύ 
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χειρότερης ποιότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στις αρχές του 20ου 
αιώνα ένας μέσος Έλληνας μπορούσε να ελπίζει με την προσωπική του 
εργασία να αγοράσει σπίτι και να συντηρήσει μια οικογένεια. Σήμερα 
ενώ υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι ανά οικογένεια μετά την 
είσοδο των γυναικών στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο της αγοράς 
εργασίας είναι δυσκολότερο για μια οικογένεια να αγοράσει σπίτι. Το 
κόστος της στέγασης εκφρασμένο σε εργασία έχει ανέβει αντί να πέσει 
όπως θα έπρεπε με την δραματική βελτίωση της τεχνολογίας.

Περνάω στην τροφή. Στις ΗΠΑ η παραγωγή τροφής είναι 
βιομηχανική. Εξάγουν την περισσότερη τροφή που παράγουν και 
πετάνε ένα μεγάλο ποσοστό. Παρόλα αυτά 6.7% του πληθυσμού που 
δουλεύει στον τομέα της τροφής με μεγάλη σπατάλη εργατικής δύναμης
(διαφήμιση, κόστος προώθησης κλπ) υπερκαλύπτει τις ανάγκες. Δηλαδή
αντιστοιχούνε το πολύ 4 χρόνια εργασίας ανά κάτοικο. Ακόμα 
χειρότερα, λιγότερο από 2% του πληθυσμού δουλεύει στην πρωτογενή 
παραγωγή τροφής, δηλαδή σε αναγκαία εργασία!  Και τα πράγματα 
χειροτερεύουν βέβαια αν σκεφτεί κανείς ότι η Αμερικάνικη διατροφή 
είναι εξωφρενικά σπάταλη σε πόρους αφού αποτελείται σε πολύ μεγάλο
ποσοστό από κρέας.

Αμφιβάλλω πολύ αν η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του 
κάθε πολίτη περιλαμβάνοντας την στέγη, σίτιση, άμυνα, διάθεση 
γνώσης, υγεία, έρευνα και ότι άλλο κρίνει χρήσιμο η κοινωνία) 
αντιστοιχεί σε περισσότερο από 3 χρόνια παραγωγικής εργασίας. 
Θα ήθελα να τα κάνω 7 χρόνια ημιαπασχόλησης, έτσι ώστε να 
θυμάμαι πιο εύκολα τι να απαντάω στον Ευρωπαίο που απαιτεί 
σύνταξη στα 67. Θα λέω σύνταξη στα 27, μετά από 7 χρόνια μιας 
θητείας ημιαπασχόλησης για το δημοκρατικό κράτος. 

Το δημοκρατικό κράτος θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του 
εργοδότη, να παρέχει τα μέσα παραγωγής και την απαραίτητη 
οργάνωση ώστε να πετυχαίνει την απελευθέρωση των πολιτών από την 
εργασία το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης το δημοκρατικό κράτος 
εργοδότης θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετικές επιλογές που 
μεταφράζονται σε διαφορετικό χρόνο εργασίας, πχ 3 μήνες εργασίας για
ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία, 8 μήνες για ένα ξύλινο σπίτι στην 
εξοχή κλπ δίνοντας έτσι την δυνατότητα επιλογής στους πολίτες του 
ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Φυσικά πρέπει 
να υπάρχουν όρια στο τι δέχεται ένα δημοκρατικό κράτος να παράγει 
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μαζικά για τους πολίτες του, όπως θα δείξω παρακάτω.
Όμως αν έχουμε στην διάθεσή μας τα πάντα μετά από μια τέτοια 

θητεία ημιαπασχόλησης, τότε σε τι θα χρειάζεται το χρήμα;
Ο ρόλος του χρήματος και της μικρής επιχείρησης στην 

δημοκρατική κοινωνία της γνώσης.
Μια δημοκρατία δεν χρειάζεται αναγκαστικά το χρήμα. Θα 

μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιεί την διάθεση χρηστικών αξιών 
στο εσωτερικό της και την ανταλλαγή προϊόντων για το εξωτερικό της 
εμπόριο. Μια αυτοκρατορία με πολύπλοκες ανάγκες σαν των Ίνκας στο 
Περού, τα κατάφερνε αρκετά καλά έτσι.  Ωστόσο δεν νομίζω ότι μια 
δραματική μεταβολή τέτοιου είδους είναι αναγκαία. Επιπλέον η χρήση 
χρήματος με ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί και να δημιουργεί κάποια 
πλεονεκτήματα. 

Φυσικά στις προϋποθέσεις είναι το νόμισμα αυτό να είναι εθνικό, 
έτσι ώστε να έχει ο ίδιος ο λαός τον έλεγχο του, και να μην διατίθεται 
για κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Το χρήμα πρέπει 
να περιορίζεται στην διευκόλυνση των συναλλαγών και να μην γίνεται 
αντικείμενο τοκογλυφίας. Το κράτος παρέχοντας όλα τα βασικά αγαθά 
με αντάλλαγμα εργασία μπορεί να καταργεί στην πράξη και κάθε είδους
χρέος αλλά και την δυνατότητα να κάνει κάποιος τοκογλυφία.

Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να βάλουμε και κάποιους επιπλέον 
περιορισμούς έτσι ώστε να εμποδίζουμε την υπερσυσσώρευση του 
χρήματος σε λίγα χέρια και την δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων, οι 
οποίες είναι ασύμβατες με την δημοκρατία. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν
να είναι για παράδειγμα η κατάργηση του δικαιώματος να κληρονομείς 
χρήμα ή να το μεταβιβάζεις στους απογόνους σου, ή άλλες πιο 
ριζοσπαστικές όπως το χρήμα με ημερομηνία λήξης. Δεν μπορώ να 
γνωρίζω τι θα δούλευε καλύτερα, αλλά η επιτυχία στην αποφυγή της 
δημιουργίας μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες καταργούν την 
δημοκρατία νομίζω ότι πρέπει να είναι και το κριτήριο της αξιολόγησης
κάθε εναλλακτικής πρότασης τέτοιου είδους.

Επίσης το χρήμα και η μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να έχει ρόλο 
σε μια δημοκρατική κοινωνία της γνώσης για την δημιουργία ποικιλίας 
και χρήσιμων και ευχάριστων προϊόντων πάντα χωρίς να δημιουργούν 
υπερβολικό φόρτο εργασίας είτε από άτομα είτε από ελεύθερους 
συνεταιρισμούς ατόμων που δουλεύουν χωρίς σχέσεις εκμετάλλευσης. 
Φυσικά μιλάω για παραγωγική χρήσιμη απασχόληση, όχι για 
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παραγωγή κοινωνικά βλαβερών προιόντων. Ένα δημοκρατικό 
κράτος σέβεται την ελευθερία των πολιτών του όσο αυτή δεν 
απειλεί με την δραστηριότητα της να δημιουργήσει ανισότητες που 
θα τινάξουν την δημοκρατία στον αέρα ή να παράγει προϊόντα που 
βλάπτουν την υγεία και το κοινό καλό.

Ποια είναι τα όρια της ελεύθερης παραγωγής; Ο χρυσός και το 
μετάξι.

Όπως ανέφερα προηγουμένως μια δημοκρατική κοινωνία από την 
φύση της απεχθάνεται την σπατάλη εργασίας. Ο χρυσός χρησίμευσε 
στο παρελθόν ως μέσο ανταλλαγής πρακτικό λόγω μεγάλης αξίας ανά 
βάρος, ιδανικό για πληρωμή μισθοφόρων και διεθνές εμπόριο, ενώ 
σήμερα χρησιμεύει κυρίως ως μέσο επίδειξης και ματαιοδοξίας, με 
τίμημα ανθρώπινες ζωές και την καταστροφή του περιβάλλοντος. 
Προφανώς μια δημοκρατία δεν μπορεί να σπαταλάει την παραγωγική 
της ισχύ και τις ζωές των πολιτών της ή οποιαδήποτε ζωή ανθρώπου 
στο εξωτερικό.  Κατά την γνώμη μου κανένας που θέλει χρυσά 
βραχιόλια δεν πρέπει να τα στερηθεί, αν δεν βλάπτει το περιβάλλον 
και αν θέλει να ρισκάρει την ζωή του σε ορυχείο όπου θα μαζέψει 
τον χρυσό μόνος του. Όποιος θέλει να κατέχει χρυσό χρειάζεται 
εκπαιδευτική εργασία σε Νοτιοαφρικάνικο ορυχείο χρυσού. Αν δεν 
τον μαζέψει μόνος του με κίνδυνο της δικής του ζωής τότε είναι 
ανήθικο να ζητά να τον κατέχει. 

Δεν έχω άμεση εμπειρία πόσο αίμα και ιδρώτας περιέχεται στην 
χρυσή βέρα που φοράω. Δεν θα έπρεπε;  Ή το γεγονός ότι κατείχα όταν 
την αγόρασα την απαραίτητη ποσότητα χρήματος για να εξαγοράσω 
χρησιμοποιώντας μεσάζοντες την μισθωτή σκλαβιά αυτού που τον 
εξόρυξε σε μια μακρινή αποικία αρκεί για έναν δημοκράτη; Κατά την 
γνώμη μου κάθε παραγωγή στην οποία επιλέγει μια κοινωνία να 
επιδοθεί όπως και κάθε προϊόν που επιλέγει να αποκτήσει μέσω 
ανταλλαγών στην διεθνή αγορά είναι μια ξεχωριστή ιστορία και 
προαπαιτεί την πλήρη γνώση από μέρους του πολίτη των συνθηκών 
παραγωγής, των κεφαλαίων που εμπλέκονται και κερδοφορούν, των 
κοινωνικών οικονομικών και οικολογικών συνεπειών κλπ. Μια 
δημοκρατία κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την 
μονοδιάστατη λογική της διατίμησης των πάντων με το χρήμα διότι έχει
πολίτες που απαιτούν να εξετάζουν τα πράγματα σε βάθος. Όμως το 
θέμα δεν είναι μόνο ηθικό όπως πηγάζει από τον ανθρωπιστικό 
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χαρακτήρα της δημοκρατίας, αλλά έχει να κάνει και με την ίδια την 
αυτοσυντήρηση της δημοκρατίας η οποία λογικό είναι να επιδιώκει 
καλές σχέσεις με άλλα κράτη που βρίσκονται κάτω από αποικιοκρατικό
ζυγό και εργαζόμενους που είναι παγιδευμένοι σε απάνθρωπη εργασία 
χωρίς νόημα. Η δημοκρατία έχει να κάνει με την ελευθερία των 
πολιτών, τα κεφάλαια και οι αγορές είναι άψυχες απάνθρωπες έννοιες 
που αν τα "απελευθερώσει"  θα σκλαβώσει στο τέλος τους πολίτες της. 
Η ελευθερία έχει να κάνει μόνο με τα έμψυχα. Εδώ χρειάζεται η βασική
εκπαίδευση στην παραγωγή όπως την ανέφερα στις προϋποθέσεις 
προηγουμένως.

Από την άλλη υπάρχουν ένα σωρό μικρο πολυτέλειες και 
καταναλωτικά προϊόντα (σιχαίνομαι να τα πω αγαθά) που κάποιοι 
μπορεί να επιθυμούν και να είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν για να τα 
αποκτήσουν. Για παράδειγμα μεταξωτά εσώρουχα ή ρούχα πολυτελείας.
Κανένας που θέλει μεταξωτά βρακιά και είναι διατεθειμένος να 
δουλέψει με μεταξοσκώληκες δεν πρέπει να στερηθεί ούτε τα βρακιά 
ούτε την ανάλογη εργασία. Μια τέτοια παραγωγή θα μπορούσε να 
οργανωθεί είτε από πρωτοβουλίες / συνεταιρισμούς πολιτών που το 
θεωρούν απαραίτητο και να αυτοοργανωθεί αν δεν προσκρούει στα 
συμφέροντα της δημοκρατίας, είτε ακόμα και από ένα περιορισμένο σε 
μέγεθος κεφαλαιοκρατικό σύστημα με προϋποθέσεις όπως ο 
περιορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων, η ιδιοκτησία του 
απαραίτητου κεφαλαίου από τους ίδιους τους εργαζόμενους κλπ.

Επίσης θεωρώ ότι επαγγέλματα όπως αυτό του υπηρέτη και τα 
ανάλογα δεν είναι συμβατά με την ιδιότητα του πολίτη που πρέπει να 
είναι ανεξάρτητος και αυτόβουλος. Πρέπει να υπάρχουν όρια στον 
τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται κάποιος να ξοδεύει τα χρήματά του και 
κανένας δεν πρέπει να επιτρέπεται να παραχωρεί την αυτόβουλη δράση 
του σε κανέναν άλλο έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Φυσικά θα ξεφύγω από το θέμα αν επεκταθώ περισσότερο εδώ, το 
μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ανεξέλεγκτος νεοφιλελεύθερος 
καπιταλισμός είναι προφανώς ασύμβατος με την δημοκρατία,ενώ η 
χρήση μικρού μεγέθους κεφαλαίων από ελεύθερους συνεταιρισμούς 
πολιτών που ενδιαφέρονται να παράγουν κάτι δεν είναι αναγκαστικά 
αντιδημοκρατική, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εκείνοι οι 
μηχανισμοί οι οποίοι αποτρέπουν την υπερσυσσώρευση, την 
δημιουργία μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και την παραγωγή 
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κοινωνικά βλαβερών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ίσως κάποιοι από τους αρχαίους Αθηναίους που μετά την 

αιχμαλωσία τους στην Σικελική εκστρατεία κατά την διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέμου άφησαν τα κόκαλα τους δουλεύοντας ως 
δούλοι σε συνθήκες φυσικής εξόντωσης στα Σικελικά ορυχεία να 
ένιωσαν την τραγική ειρωνεία. Πώς βρέθηκαν δηλαδή στην θέση των 
δούλων τους στο Λαύριο και καταλάβαιναν πλέον από πρώτο χέρι πως 
αποκτώνται τα πολύτιμα μέταλλα που υπεξαίρεσαν από το 
θησαυροφυλάκιο της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Δήλο για να 
χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο τους.

Τα όρια της παραγωγής για την δημιουργία ενός πολίτη είναι τα 
όρια του μέτρου, τα όρια των πραγματικών αναγκών καθώς και τα 
όρια που θέτει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στον 
πολίτη. Όμως οι δημοκρατία έχει ως βασική αξία την συμμετοχή, και 
όποιος σπαταλάει τις δυνάμεις του και την εργασία του σε στόχους 
μάταιους θυσιάζει την συμμετοχή και δεν μπορεί παρά να κρίνεται 
ανάλογα.

Τελείωσα με τις προϋποθέσεις και στην συνέχεια επιχειρώ να 
διατυπώσω συγκεκριμένες προτάσεις, με τις οποίες ελπίζω οι 
παραπάνω προϋποθέσεις να ξεκαθαρίσουν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι η γνώση, παιδεία και άρα και η 

εκπαίδευση που χρειάζεται μια δημοκρατική κοινωνία ξεπερνάει κατά 
πολύ τα στενά πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Φωτεινές αν και περιορισμένες εξαιρέσεις μη επαγγελματικής 
δωρεάν εκπαίδευσης φυσικά υπάρχουν, όπως τα προγράμματα λαϊκής 
επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Αυτήν την στιγμή όμως στην Ελλάδα αλλά 
και οπουδήποτε αλλού η εκπαίδευση είναι κυρίως επαγγελματική. 

Στο Αγγλοσαξωνικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης αυτό 
οδηγήθηκε στα άκρα με σχολές τριετούς μόνο φοιτήσεως και 
ταχύρυθμα μεταπτυχιακά και διδακτορικά με στόχο να αναπαράγουν 
όσο το δυνατό ταχύτερα και φτηνότερα εξειδικευμένους εργαζόμενους 
με στενό ορίζοντα. Οι σχολές διαφημίζονται σαν οποιαδήποτε 
μηχάνημα που αυξάνει την παραγωγικότητα και οι υποψήφιοι πελάτες 
κάνουν τους υπολογισμούς τους, πόσα χρήματα θα επενδύσουν 
συνολικά και για πόσο χρόνο θα είναι εκτός παραγωγής, τι πιθανότητες 
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έχουν να βρουν δουλειά μετά και πόσος  χρόνος χρειάζεται για να 
αποσβέσουν την επένδυση.  Οι φοιτητές αυτών των σχολών δεν έχουν 
την δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα και ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντά τους και ανάγκες τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Το 
αποτέλεσμα είναι να έχουν στενό ορίζοντα, να καταστρέφεται η 
πρωτοβουλία τους και να λείπουν οι άνθρωποι με διεπιστημονική 
εμπειρία ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πιο σύνθετα σύγχρονα 
ερευνητικά προβλήματα .  

Υποστηρίζω ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η επαγγελματική 
εκπαίδευση με κάποιες προϋποθέσεις που προσπαθώ να οριοθετήσω 
στη τελευταία παράγραφο παρακάτω είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά 
μόνο το μικρότερο κομμάτι της συνολικής γνώσης η οποία είναι 
απαραίτητη για την λειτουργία της. Τα άλλα πολύ σημαντικά κομμάτια 
και οι σκέψεις μου για το πως φαντάζομαι την λειτουργία τους είναι η 
βασική εκπαίδευση του πολίτη, η καθολική πρόσβαση στην 
κεκτημένη γνώση, η καθολική πρόσβαση στην εξέταση και την 
πιστοποίηση της γνώσης, "η πρόσβαση στην εκπαίδευση με 
αντάλλαγμα προσφορά εργασίας", η δημιουργία νέας γνώσης και η 
εθελοντική εργασία στην γνώση.  Κλείνω το κείμενο με ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την 
εκπαίδευση των ιατρών.
Η βασική εκπαίδευση του πολίτη.

Κατά την γνώμη μου αυτή είναι η πιο κρίσιμη φάση της ανάπτυξης 
του πολίτη. Ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι 
και μετά την ήβη. Πρέπει να γίνει με βάση τα διδάγματα της 
παιδαγωγικής επιστήμης, να σέβεται τους διαφoρετικούς ρυθμούς και 
κλήσεις των μελλοντικών πολιτών, να είναι ευχάριστη, συνδεδεμένη με 
την παραγωγή και να δίνει έμφαση τόσο στις εντελώς απαραίτητες για 
τον πολίτη κοινωνικές επιστήμες όσο και στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία, όπως τα ανέφερα προηγουμένως. Το θέμα είναι τεράστιο 
και εν μέρει τεχνικό, δηλαδή ξεφεύγει από τις δυνατότητες αυτού του 
κειμένου που βάζει απλά αρχές. Επιπλέον μια μελλοντική κοινωνία θα 
επαναπροσδιορίσει εκ νέου της ανάγκες της και θα ξεπεράσει στην 
πράξη οποιονδήποτε μελλοντολόγο και αναμορφωτή. Οι παιδαγωγοί 
του παρόντος που επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το επιπλέον πρόβλημα της διδασκαλίας 
της δημοκρατίας μέσα σε μια μη δημοκρατική κοινωνία, από 
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δασκάλους που δεν είχαν αυτήν την δημοκρατική εμπειρία όταν ήταν 
μαθητές. Τους όρους αυτής της εκπαίδευσης στον βαθμό που μπορώ να 
τους φανταστώ σήμερα τους έθεσα ήδη στην παράγραφο "Η βασική 
εκπαίδευση στην κρίσιμη για την δημοκρατική διακυβέρνηση γνώση. 
Κοινωνία, επιστήμη, παραγωγή"  στην ενότητα των βασικών 
προϋποθέσεων. Πάνω από όλα όμως η βασική εκπαίδευση πρέπει να 
εμπνέει την αγάπη για την γνώση και την συμμετοχή στα κοινά, να 
σε προετοιμάζει δηλαδή για να γίνεις ένας πολίτης ερευνητής.

   Με το τέλος της βασικής εκπαίδευσης προτείνω παράλληλα και
αμέσως μετά από μια εργασιακή θητεία όλοι οι πολίτες να 
απολαμβάνουν μια ελεύθερη ανώτερη/ ανώτατη εκπαίδευση.

Καθολική πρόσβαση στην κατακτημένη γνώση.

" Η δημιουργία νέου εθνικού νομίσματος (όσο το 'ξένο' ευρώ 
εξακολουθεί να υπάρχει), σε αυτή την περίπτωση, θα είναι 
καταστροφική"         

        Γιάννης Βαρουφάκης, τεχνοκράτης της οικονομίας.
"Ανήκομεν εις την Δύσιν"         
         Κωνσταντίνος Καραμανλής, ιδρυτής δυναστείας τοποτηρητών 

και εισηγητής της Ευρωπαϊκής ταυτότητας στην Ελλάδα.      
 "Αφήστε αυτήν την κουβέντα σε εμάς τους ιστορικούς"      
         Ρεπούση, (ψευδο)τεχνοκράτης της ιστορίας.    
  
Το διαδίκτυο έφερε μια επανάσταση στην προσβάσιμη 

καταγεγραμμένη γνώση. Η πληθώρα όμως της πληροφορίας, αν 
αγνοήσουμε την αναπόφευκτη ανταγωνιστική υπερπληθώρα 
προπαγάνδας και ανοησίας, είναι φαινομενική και προσπαθώ να θίξω 
τους κύριους λόγους στην παράγραφο που ακολουθεί.

Οι πιο σημαντικές πηγές πληροφορίας όπως τα επιστημονικά 
περιοδικά, τα βιομηχανικά μυστικά, οι πατέντες και άλλα παρόμοια δεν 
είναι προσβάσιμα. Ακόμα και οι φοιτητές πανεπιστημίων δεν έχουν 
πρόσβαση στα τεχνολογικά μυστικά και μόνο οι ελάχιστοι που θα 
στρατολογηθούν από τις μεγάλες εταιρίες θα μυηθούν μόνο σε όσα 
χρειάζεται να ξέρουν για την δημιουργία προϊόντων όχι για το 
κοινωνικό καλό ή την ηδονή της γνώσης αλλά για την δημιουργία 
κέρδους. Οι ερευνητές υπάλληλοι και επαγγελματίες τεχνοκράτες αυτού
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του συστήματος ονειρεύονται μόνο να πιάσουν μια μικρή προσοδοφόρα
γωνία σε αυτό το σύστημα αποκλεισμού. Την ίδια στιγμή οι 
εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών καθεστώτων διαπραγματεύονται 
και καθορίζουν τις τύχες λαών διαμορφώνοντας συμφωνίες 
κεκλεισμένων των θυρών. Ούτε το ουσιαστικό περιεχόμενο των 
συζητήσεων γίνεται ποτέ γνωστό, και ακόμα και αυτά που αφήνουν να 
διαρρεύσουν στα μέσα παραπληροφόρησης δεν μπορούνε να 
ερμηνευθούν και να αξιολογηθούν χωρίς πρόσβαση στα απαραίτητα 
επιστημονικά και τεχνικά εργαλεία. Χωρίς πρόσβαση ο ερευνητής 
πολίτης δεν έχει καν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να σχηματίσει 
ανεξάρτητη και έγκυρη γνώμη. Χωρίς αυτήν την πληροφόρηση θα 
παραμένει για πάντα έρμαιο των αλαζονικών τεχνοκρατών που θα 
καθορίζουν την κοινή γνώμη για τα πάντα, από την οικονομική πολιτική
μέχρι και τον σκληρό πυρήνα του αυτοπροσδιορισμού μας και την 
ιστορική μνήμη. Το όνειρο του εχθρού της δημοκρατίας Walter 
Lippman για μια απόλυτα κατευθυνόμενη κοινή γνώμη είναι η 
σημερινή πραγματικότητα.

Επιπλέον το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πληροφορίας είναι στα 
Αγγλικά και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες κυρίαρχες γλώσσες. Η 
πληροφορία στα Ελληνικά είναι ήδη τεράστια χάρη στην εθελοντική 
εργασία πολλών, ωστόσο είναι ακόμα ανεπαρκής. Φυσικά και είναι 
σημαντικό ο πολίτης ερευνητής να γνωρίζει τις ξένες γλώσσες που 
χρειάζεται για να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο σημαντικών κειμένων, 
ωστόσο όπως έθιξα στην παράγραφο σχετικά με την παραπλανητική 
χρήση των λέξεων η γλώσσα είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ταυτότητας, και μια δημοκρατία για να υπερασπίσει 
τις στοιχειώδεις ανάγκες της την υπερασπίζεται  και την εξελίσσει  προς
την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση που την αναπτύσσει ένα 
κοινοβουλευτικό καθεστώς Οργουελιανού τύπου. Όμως αυτό το ζήτημα
είναι τόσο μεγάλο που δεν γίνεται παρά να σταματήσω εδώ, με την 
απλή παρατήρηση ότι κατά την διάρκεια του Χρυσού Αιώνα και λίγο 
αργότερα γεννήθηκε ένας τεράστιος όγκος εννοιών, όρων και ορισμών 
των περισσότερων επιστημών.

Άμεση λογική συνέπεια των παραπάνω είναι ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία της γνώσης δεν μπορεί από την φύση της να 
απαιτήσει τίποτα λιγότερο από την καθολική πρόσβαση για όλους 
στο σύνολο της γνώσης, από την συνομιλία οποιουδήποτε την 

525



αντιπροσωπεύει μέχρι το σύνολο της επιστημονικής και τεχνικής 
γνώσης όπου και αν αυτή επιχειρεί να κρυφτεί (επιστημονικά 
περιοδικά, πατέντες, βιομηχανικά μυστικά κλπ). Αυτό δημιουργεί 
ένα τεράστιο έργο, την άμεση κοινωνικοποίηση όλης αυτής της 
πληροφορίας και την ελεύθερη διάθεσή της μέσω του διαδικτύου 
και οποιουδήποτε άλλου μέσου στο σύνολο των κατοίκων της 
δημοκρατίας, καθώς και την προσπάθεια μετάφρασης και 
εκλαΐκευσης αυτής της πληροφορίας με στόχο να γίνει κτήμα όσο το
δυνατόν περισσότερων πολιτών. 

Η πρόταση αυτή είναι η απάντηση στην πολιτική της εταιρίας 
βιοτεχνολογίας Mosanto η οποία επιχειρεί να κλέψει το κοινό κτήμα 
της ανθρωπότητας, τα καλλιεργήσιμα είδη και να τα κάνει πατέντες της.
Αυτήν την στιγμή το παγκόσμιο κίνημα του νεοφιλελευθερισμού και οι 
πολυεθνικές και υπερεθνικές εταιρίες επιχειρούν να υποκλέψουν και να 
μετατρέψουν σε εμπόρευμα το σύνολο της γνώσης, είτε είναι 
ανθρώπινη είτε είναι προϊόν βιολογικής εξέλιξης (όπως οι πατέντες 
ζωντανών οργανισμών και του γονιδιώματος τους). Οι αλαζόνες 
τεχνοκράτες και ιδιοκτήτες πατέντας και βιομηχανικών μυστικών 
προσπαθούν να μας κάνουνε να ξεχάσουμε ότι η τεχνολογία και η 
επιστήμη είναι κοινό κτήμα της ανθρωπότητας, ότι θα ήταν ανίκανοι να
κάνουν οτιδήποτε χωρίς την συσσωρευμένη γνώση του παρελθόντος 
και την βασική έρευνα και τρίτο και σπουδαιότερο ότι η στρατηγική 
σημασία της γνώσης στην εποχή της τεχνολογίας είναι τόσο μεγάλη 
που αδυνατούμε ως δημοκράτες πολίτες να την αφήσουμε στα χέρια
τους χωρίς να αυτοαναιρεθούμε.  Η Δημοκρατική Αθήνα εξόρισε για 
να ξεφορτωθεί μερικούς από τους ικανότερους τεχνοκράτες της πειθούς
και της ρητορικής, απλά επειδή έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς και 
ισχυροί. Ή θα πράξουμε έναν ανάλογο πόλεμο ή θα μείνουμε 
καταδικασμένοι εκ των προτέρων να παλεύουμε με παρωχημένα όπλα 
ενάντια σε έναν εχθρό που κατέχει ισχυρότερα όπλα και μας 
παραπλανεί.

Μια κοινωνικοποίηση τέτοιου εύρους και δημοκρατικής λογικής 
μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια ενός αποφασισμένου να ασκήσει 
εθνική κυριαρχία λαού. Μια τέτοια πράξη δημιουργεί δυνατότητες 
πνευματικής ανάπτυξης και λαϊκής δύναμης πέρα από κάθε 
φαντασία και ιστορικό προηγούμενο. Αρκεί να σκεφτούμε τι 
κληρονομιά γνώσης άφησε μια πολύ μικρότερου εύρους 
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κοινωνικοποίηση της γνώσης της πολιτικής και του δημόσιου διαλόγου 
στην Δημοκρατική Αρχαία Αθήνα.  Ήδη κάποια κράτη της Αφρικής 
έχουν παραβιάσει πατέντες για να αντιμετωπίσουν ανθρωπιστικές 
καταστροφές όπως τον ιό του AIDS. Αν και όταν αυτά τα κράτη 
θελήσουν να αντιμετωπίσουν την αμάθεια και να γίνουν δημοκρατίες 
θα καταργήσουν και κάθε άλλη πατέντα και αποκλειστικότητα στην 
γνώση.

Εδώ βέβαια δημιουργούνται φυσιολογικά τρία ερωτήματα:
Πρώτο ερώτημα,  η  νεοφιλελεύθερη λογική της ιδιωτικοποίησης

των πάντων υποστηρίζει ότι οι πατέντες είναι εντελώς απαραίτητες 
ως κίνητρο για την τεχνική πρόοδο. Μήπως η κατάργησή τους θα 
προκαλέσει τεχνολογική στασιμότητα, αφού κανένας δεν θα έχει 
οικονομικό όφελος  να κάνει έρευνα;  

Εδώ διαφωνώ για πέντε κύριους λόγους:  
α) Ιστορικά η ανθρωπότητα προόδευε μια χαρά και ταχύτατα πολύ 

πριν υπάρξουν πατέντες, δημιουργώντας μια τεράστια ποικιλία 
κατοικίδιων ζώων, εδώδιμων φυτών, αγροτικών και βιομηχανικών 
εργαλείων από τα βελτιωμένα άροτρα μέχρι αυτοματισμούς στις 
μηχανές, μάλιστα αυτή η πρόοδος ήταν ταχύτατη και πολύ 
αποτελεσματικότερη στην διάδοσή της. Βλέπε για παράδειγμα την 
περιγραφή του φιλελεύθερου Άνταμ Σμιθ στο πρώτο βιβλίο από τον 
"Πλούτο των εθνών" της εξέλιξης των εργαλείων από τους ίδιους τους 
εργάτες.  Σήμερα ομάδες εθελοντών έχουν καταφέρει να αναπτύξουν 
υψηλή τεχνολογία και να την διαθέτουν και να την αναπτύσσουν 
δωρεάν, από λειτουργικά συστήματα υπολογιστών όπως το Linux και 
τρισδιάστατους εκτυπωτές μέχρι την ιστορικής σημασίας Wikipedia. 

 β) Η πατέντα ήδη παραβιάζεται συστηματικά από το 
νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα. Στην περίοδο της πρωταρχικής
συσσώρευσης  ο φιλελεύθερος καπιταλισμός κατέκλεψε όχι μόνο 
πρώτες ύλες και φτηνή εργατική δύναμη αλλά και τεχνολογία.  Η 
περίοδος αυτή της πρωταρχικής συσσώρευσης φυσικά ποτέ δεν έληξε 
και συνεχίζεται ακάθεκτη όχι μόνο στις χώρες του λεγόμενου "τρίτου 
κόσμου" αλλά για παράδειγμα και σε πολλές Βαλκανικές που 
φαντάζονται ότι το ζήτημα δεν τις αφορά και ότι ανήκουν στην 
Ευρώπη. Πέρα από την Mosanto (νυν Bayer) στην οποία 
προαναφέρθηκα γνωστά είναι τα παραδείγματα της αντιγραφής 
φαρμακευτικών ουσιών από τους λεγόμενους "πρωτόγονους" του 
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Αμαζονίου και της Αφρικής, της Ιαπωνικής βιομηχανίας η οποία 
αφέθηκε να υποκλέπτει Αμερικανικά και άλλα βιομηχανικά μυστικά για
πολιτικούς λόγους στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, όπως και η 
διαρκής υποκλοπή του ελεύθερου κώδικα λογισμικού, η ενσωμάτωσή 
του σε προγράμματα του εμπορίου και στην συνέχεια πώλησή του με 
στόχο το κέρδος. Αυτήν την στιγμή οι περισσότερες εταιρίες υψηλής 
τεχνολογίας προτιμούν να δουλεύουνε με βιομηχανικά μυστικά διότι η 
κατοχύρωση πατέντας είναι χρονοβόρα, δύσκολο και πολυδάπανο να 
την υπερασπίσεις νομικά και από την στιγμή που νέες τεχνολογίες 
αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα τις ήδη υπάρχουσες κάθε 
κατοχύρωση πατέντας καθίσταται ταχύτατα παρωχημένη. 

γ) Το σύστημα της έρευνας για την δημιουργία πατέντας είναι 
σπάταλο και ξεπερασμένο. Οι ερευνητές χωρίζονται σε ομάδες που 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να υποκλέπτουν μυστικά η 
μία από την άλλη με στόχο να κατακτήσουν την πολυπόθητη πατέντα ή 
ακόμα καλύτερα αν έχουν πρόσβαση στην παραγωγή το άμεσα 
κερδοφόρο βιομηχανικό μυστικό. Οι διαφορετικές αυτές ομάδες δεν 
συντονίζονται μεταξύ τους, και έτσι υπάρχει μια τεράστια σπατάλη 
αφού πολλά εργαστήρια κάνουν παράλληλα τα ίδια πειράματα. Ένα 
καλό παράδειγμα είναι για όποιον ενδιαφέρεται η ιστορία της 
προσπάθειας για δημιουργία κρυσταλλικής ινσουλίνης έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η εύρεση της δομής της. Οι ομάδες για να κατοχυρώσουν την
επιστημονική τους αυθεντία και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση 
που χρειάζονται χωρίς να βοηθούν την ίδια στιγμή τα ανταγωνιστικά 
εργαστήρια δημοσιεύουν ελλειπή αποτελέσματα ή παραπλανητικές 
πληροφορίες. Άλλο διάσημο παράδειγμα είναι η ιστορία της έρευνας 
για την δημιουργία θερμοκρασιών κοντά στο απόλυτο μηδέν και για την
δημιουργία υπεραγωγών. Το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμα 
περισσότερο από αυτούς που κάνουν απόρρητη στρατιωτική έρευνα, οι 
οποίοι επωφελούνται όσο μπορούνε από την δημοσιευμένη στα 
επιστημονικά περιοδικά έρευνα, παίρνοντας χωρίς να δίνουν.

δ) Υπάρχουν πολλά άλλα κίνητρα πέρα από το κέρδος. Το 
οικονομικό όφελος δεν είναι κατά την γνώμη μου η κινητήρια δύναμη 
της ανθρώπινης προόδου, ούτε το ατομικό συμφέρον και το "αόρατο 
χέρι" ο μοναδικός παράγοντας ιστορικής εξέλιξης και κοινωνικής 
ισορροπίας. Οι νεοφιλελεύθεροι ιστορικοί που επινόησαν αυτήν την 
κυνική ψευδοεπιστημονική άποψη κρίνουν από μια περιορισμένη ελίτ 
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τεχνοκρατών που εξέθρεψαν στον Αγγλοσαξονικό κόσμο και στην 
παγκόσμια επιβολή της μονοδιάστατης λογικής του κέρδους. Η επιβολή
αυτού του μοντέλου έγινε κυρίως με χρήση ωμής βίας ενάντια σε 
κοινωνίες με άλλες αξίες στις αποικίες όλου του πλανήτη, και σε 
μικρότερο βαθμό με τον κατευθυνόμενο πολιτισμικό ιμπεριαλισμό και 
την αλλοτρίωση εναντίον λαών λιγότερο υποψιασμένων. Όμως ακόμα 
επιβιώνει για παράδειγμα στην Ελλάδα (η οποία ποτέ δεν πέρασε από 
την καπιταλιστική φάση ανάπτυξης του 19ου αιώνα) ένας παραδοσιακός 
σεβασμός στην γνώση και την δημιουργία καθ" εαυτή ανεξάρτητος 
εντελώς από το οικονομικό όφελος. Οι βαθύτερες αξίες της Ελλάδας 
δεν έχουν καμία σχέση με τον παρακμάζοντα μηδενιστικό 
αγγλοσαξονικό καπιταλισμό. Μια δημοκρατική κοινωνία 
απελευθερωμένη από το άγχος της επιβίωσης μπορεί κατά την γνώμη 
με εθελοντική εργασία να δημιουργήσει πολύ αποτελεσματικότερα 
τεχνολογική καινοτομία. Το ζήτημα αυτό όμως θα το κοιτάξω με 
περισσότερες λεπτομέρειες στην παράγραφο της δημιουργίας νέας 
γνώσης και στην παράγραφο της εθελοντικής εργασίας στην γνώση.

ε) Ένα κυρίαρχο κράτος μπορεί να βρει άλλους τρόπους να τιμά και 
να ανταμείβει αυτούς που με την επινοητικότητά τους συμβάλλουν 
στην ανάπτυξή του, από τιμές και την δυνατότητα και τα μέσα να 
κάνουν περισσότερη έρευνα για το καλό της κοινωνίας μέχρι και μια 
ανταμοιβή τέτοιου μεγέθους που να μην δημιουργεί τις αγεφύρωτες 
ανισότητες που καταργούν την δημοκρατία. Επίσης μπορεί να επιτρέπει
και να τιμά την μικρού μεγέθους ατομική πατέντα όπως τα συγγραφικά 
δικαιώματα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κατά την γνώμη μου όμως
το ερώτημα της επιβίωσης του μικρού ανεξάρτητου δημιουργού που 
δημιουργεί προς όφελος της δημοκρατικής κοινωνίας παύει να 
υφίσταται με μια εργασιακή θητεία και με την ενίσχυση της έρευνας 
όπως την αντιμετωπίζω στην παράγραφο "η δημιουργία νέας γνώσης".  

Δεύτερο ερώτημα,  πως θα αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες πατέντας 
και γνώσης και πως μπορεί να αμυνθεί μια χώρα που θα επιχειρήσει
κάτι τέτοιο ενάντια στα συμφέροντά τους αν αυτό καταστεί 
αναγκαίο;

Μια τέτοια κοινωνικοποίηση δημιουργεί  κατά την γνώμη μου για 
πρώτη φορά και τις δυνατότητες αυτοάμυνας και διεθνούς συνεργασίας 
της δημοκρατίας, όπως θα προσπαθήσω να εκθέσω στην παράγραφο με 
τίτλο " Οι σχέσεις με άλλες πολιτείες και η εκπαίδευση πολιτών άλλων 
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κρατών".
Τρίτο ερώτημα, μήπως υπάρχουν αναγκαίες εξαιρέσεις στην 

καθολική πρόσβαση στην γνώση και "αναγκαία κρατικά μυστικά";
 Την μυστική διπλωματία και συμφωνίες τα θεωρώ εντελώς 

ασύμβατα με την δημοκρατία, οπότε τέτοιου είδους κρατικά μυστικά 
δεν χρειαζόμαστε, αφού αυτά είναι που φέρανε την Ελλάδα στο έλεος 
οικονομικών δολοφόνων με την εύκολη εξαγορά λίγων πολιτικών. 
Υπάρχει όμως το θέμα της κρίσιμης γνώσης όπως για παράδειγμα η 
αμυντική τεχνολογία. Η δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει αν 
εξαρτάται με οποιονδήποτε τρόπο από το εξωτερικό για την άμυνα της. 
Κατά την γνώμη μου αυτή η γνώση θα έπρεπε να είναι στα χέρια μιας 
εθνικής βιομηχανίας όπλων, και η επιλογή αυτών που δουλεύουν για 
αυτήν την επαγγελματική τάξη θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
προστατεύουν το σύνολο της δημοκρατίας χωρίς να δημιουργείται 
μεγάλη συγκέντρωση ισχύος που μπορεί να την απειλήσει εκ των έσω. 
Το θέμα αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να το 
αντιμετωπίσω εδώ, απλά το αναφέρω σαν μια εξαίρεση στην καθολική 
πρόσβαση στην κεκτημένη γνώση. Πιστεύω ότι η ίδια η επαγγελματική 
τάξη των εργαζόμενων στην αμυντική βιομηχανία (όπως και οι 
υπόλοιπες επαγγελματικές τάξεις) πρέπει να προσδιορίσει τις ανάγκες 
της με γνώμονα το γενικό καλό της κοινωνίας και να τις θέσει σε 
διάλογο και τελική έγκριση από την δημοκρατία, με ανάλογο τρόπο με 
τον οποίο επιχειρώ να το κάνω ως παράδειγμα στο τέλος αυτού του 
κειμένου για την επαγγελματική τάξη των ιατρών.
Καθολική πρόσβαση στην εξέταση και την πιστοποίηση της γνώσης

Ποιος έχει σήμερα την εξουσία να βεβαιώνει ότι κάποιος κατέχει μια 
γνώση;  Είναι το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Αλλά όλο και 
περισσότερο είναι και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και ιδιωτικές σχολές 
και ιδιωτικοί φορείς όπως για παράδειγμα το Βρετανικό συμβούλιο 
στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι ιδιωτικοί φορείς πουλάνε πανάκριβα σε 
όποιον μπορεί να αντέξει το κόστος της πιστοποίησης. Αυτοί οι 
οργανισμοί έχουνε ένα ολιγοπώλιο.

Προφανώς μια δημοκρατία είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, άρα 
δεν είναι δυνατό να αφήσει κανέναν ιδιωτικό οργανισμό να πουλάει 
πτυχία βάζοντας έτσι ταξικούς φραγμούς, πολύ περισσότερο να 
επιτρέπει να δημιουργεί οποιοσδήποτε ολιγοπώλια και μονοπώλια 
γνώσης. Απεναντίας πρέπει να δημιουργήσει για κάθε γνωστικό κλάδο 
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τα δικά του κρατικά πτυχία τα οποία και μόνο να αναγνωρίζει, 
σπάζοντας τα ολιγοπώλια ιδιωτικών πανεπιστημίων και φορέων. 

Προτείνω τον πλήρη διαχωρισμό της εξέτασης και πιστοποίησης 
της γνώσης από την διδασκαλία. Οποιοσδήποτε για παράδειγμα είναι 
ικανός να αποδείξει ότι γνωρίζει ένα γνωστικό αντικείμενο, για 
παράδειγμα θεωρητική φυσική, είτε το έμαθε με προσωπική μελέτη είτε
παρακολουθώντας δωρεάν διαλέξεις στο διαδίκτυο είτε παίρνοντας 
μαθήματα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο είτε (όσο οι κοινωνικές 
ανισότητες εξακολουθούν) παίρνοντας ιδιαίτερα μαθήματα από έναν 
φυσικό ή σε ένα ακριβό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να του παρέχεται η 
δυνατότητα να το αποδεικνύει σε αδιάβλητες εξετάσεις στο πρότυπο 
των πανελληνίων εξετάσεων. Με άλλα λόγια όπως υπάρχουν αυτήν 
την στιγμή κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας, αυτά να επεκταθούν για
το σύνολο των απαραίτητων μαθημάτων και επιστημών και το 
σύνολο των μέσων και ανωτέρων σπουδών και σχολών.  Μια 
πληθώρα μαθημάτων θα μπορούσε να υπάρχει στην διάθεση του 
καθενός, και όποιος κατάφερνε να κατακτήσει τα πτυχία που 
αντιστοιχούνε σε μια επιστήμη θα μπορούσε να παίρνει και ένα 
πιστοποιητικό ή πτυχίο που να αποδεικνύει αυτήν του την 
ικανότητα. Ποιος όμως θα μπορούσε να είναι ο εξεταστής;

Προτείνω την ευθύνη της εξέτασης αλλά και της διδασκαλίας να 
έχουν όσοι ήδη κατέχουν μία περιοχή γνώσης και το έχουν αποδείξει
με την κατάκτηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού. Με άλλα λόγια με 
δημοκρατικές διαδικασίες να επιλέγουν τον τρόπο της εξέτασης και να 
εκλέγουν αν χρειάζεται αντιπροσώπους για να αναλάβουν την 
απαραίτητη εργασία. Οι εξετάσεις πρέπει να είναι συχνές και τακτικές 
ώστε να διευκολύνουν τον καθένα να συμμετέχει. Το κόστος της 
εξέτασης πρέπει να είναι μικρό για να διευκολύνει την μαζικότητα της, 
και θα πρέπει να καλύπτεται από την παραγωγή της βασικής θητείας 
εργασίας που ανέφερα στην παράγραφο "το κόστος δημιουργίας ενός 
πολίτη". Μια σκέψη για να γίνουν φτηνές θα ήταν να γίνονταν με την 
χρήση υπολογιστών σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια, όπου 
την ίδια στιγμή πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να εξετάζονται σε 
πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Αν υπάρχει για κάθε αντικείμενο μια 
μεγάλη παρακαταθήκη έτοιμων ερωτήσεων τότε η εξέταση θα 
μπορούσε και να παράγεται αυτόματα και εξατομικευμένα για κάθε 
έναν που την επιλέγει, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να πέσει ακόμα 
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περισσότερο το κόστος της και να μπορεί να γίνεται ακόμα και κάθε 
μέρα. Σε μια δημοκρατική κοινωνία της γνώσης όλοι και για όλη 
την ζωή τους είναι ταυτόχρονα και μαθητές και δάσκαλοι και 
εξεταστές. Η προσπάθεια να μάθουμε περισσότερα ανάλογα με τις 
ανάγκες της κοινωνίας και τις προσωπικές αναζητήσεις  δεν μπορεί 
να περιοριστεί από κανέναν. 

Προτείνω ακόμα κάθε πολίτης να είναι ελεύθερος στην 
προσπάθεια να αποκτήσει μια γνώση είτε να το κάνει αυτό μόνος 
του με τα βιβλία του είτε να επιλέγει ο ίδιος αυτόν που θεωρεί 
κατάλληλο δάσκαλο, είτε έναν άλλο ερασιτέχνη πολίτη που κατέχει 
την γνώση, είτε έναν καθηγητή ή απόφοιτο του παλιού 
πανεπιστημίου. Γράφω εδώ παλιό πανεπιστήμιο, γιατί θα κάνω 
κάποιες προτάσεις για το νέο πανεπιστήμιο στην επόμενη 
παράγραφο με τίτλο «Πρόσβαση στην εκπαίδευση με αντάλλαγμα 
προσφορά εργασίας».

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι τα εξής
-Με την προϋπόθεση του άφθονου ελεύθερου χρόνου και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως μπορεί να διασφαλισθεί από μια περίοδο
θητείας κάνει πράξη όλες τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις όπως τις 
έθεσα προηγουμένως, δηλαδή την ελεύθερη πρόσβαση για όλους στο 
σύνολο της γνώσης, τον δημόσιο χαρακτήρα, την ελευθερία του πολίτη 
ερευνητή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινή γλώσσα, τη 
γνώση ηδονή και τη βασική εκπαίδευση στην κρίσιμη για την 
δημοκρατική διακυβέρνηση γνώση (Κοινωνία, επιστήμη και 
παραγωγή). 

-Το σύστημα αυτό καταργεί την κατάχρηση εξουσίας από τα κέντρα 
που έχουν το ολιγοπώλιο της γνώσης και δίνει σε όλους τους πολίτες 
την δυνατότητα να συμβάλλουν στην χρήση, την εξάπλωση και την 
δημιουργία γνώσης. 

- Ο μεγάλος αριθμός άνεργων επιστημόνων και ερευνητών της 
Ελλάδας αλλά και των κάθε λογής ερασιτεχνών θα βρει άμεσα έναν 
χώρο όπου θα μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά. Όσοι ήδη κατέχουν 
γνώση είτε μέσα στα πανεπιστήμια είτε σε άλλους ολιγοπωλιακούς 
οργανισμούς μπορεί να χάσουν ένα προνόμιο αποκλειστικότητας αλλά 
θα βρουν έναν ιδανικό χώρο να την εξαπλώσουν και να την κάνουν 
κτήμα των πάντων. Οι αληθινοί εραστές της γνώσης στα πανεπιστήμια 
θα αγκαλιάσουν ένα τέτοιο σύστημα, αυτοί που ανελίχθηκαν με 
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νεποτιστικά και ευνοιοκρατικά συστήματα μπορεί να αντιδράσουν αλλά
δεν νομίζω ότι θα αντέξουν τον συναγωνισμό με την δημοκρατία της 
γνώσης.

-Το σύστημα αυτό είναι ιδανικό για την δημιουργία ερευνητών με 
διεπιστημονική παιδεία, ικανών να επινοήσουν με αγαστή συνεργασία 
επιστημονικές και τεχνολογικές επαναστάσεις  αυξάνοντας την 
παραγωγική ισχύ, ελαττώνοντας την κοινωνικά αναγκαία εργασία και 
εργασιακή θητεία και άρα ενδυναμώνοντας την δημοκρατική κοινωνία. 
Επιπλέον με τον τρόπο αυτό η δημοκρατία της γνώσης μπορεί να γίνει 
πολύ γρήγορα εξαγωγός γνώσης και τεχνολογίας και να δώσει διεθνή 
ακτινοβολία στο μοντέλο αυτό διακυβέρνησης. Θα προσπαθήσω να 
αναπτύξω περισσότερο αυτό το σημείο στην παράγραφο «Οι σχέσεις με
άλλες πολιτείες και η εκπαίδευση υπηκόων άλλων κρατών».

-Με την κοινωνικοποίηση της γνώσης ένα τέτοιο σύστημα προωθεί 
την συνεργασία γιατί οι κοινότητες που κατέχουν κάποιες γνώσεις θα 
οργανωθούν δημοκρατικά. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνουν 
τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας νέας γνώσης από το σύνολο των 
πολιτών  τις οποίες το σπάταλο σε πόρους, ανταγωνιστκό και 
ατομοκεντρικό σύστημα μονοπωλιακής έρευνας και δημιουργίας 
πατέντας δεν έχει, όπως ανέφερα προηγουμένως. Ανάλογες κοινότητες 
υπάρχουν ήδη στον χώρο της δημιουργίας ελεύθερου λογισμικού και 
λειτουργικών συστημάτων και έχουν ήδη αποδείξει την τεράστια 
δυναμική τους. Άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι οι κοινότητα 
μαθηματικών Bourbaki στην Γαλλία και τα επιτεύγματά της στα 
θεωρητικά μαθηματικά. Αλλά φυσικά το καλύτερο παράδειγμα της 
δύναμης της συνεργασίας (έστω και μη συνειδητά οργανωμένης) είναι η
τεράστια τεχνολογία της καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας η οποία 
είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας του συνόλου των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων που επέλεγαν προσεκτικά από γενιά σε 
γενιά τους καλύτερους οργανισμούς για αναπαραγωγή. Η τεχνολογία 
αυτή σήμερα κινδυνεύει από ιδιοποίηση και εξαφάνιση από την 
πατεντοποίηση των ζωντανών οργανισμών και την μονοπωλιακή 
διάθεση των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών, η οποία με τις 
μονοκαλλιέρεγειες και την εξαφάνιση μιας τεράστιας ποικιλίας 
ζωντανών οργανισμών μπορεί να φέρει αν δεν αντισταθούμε ένα 
τεράστιο τεχνολογικό πισωγύρισμα για χάρη του κεφαλαιακού κέρδους.
Η φιλελεύθερη λατρεία του εγωισμού και της ιδιωτικοποίησης των 
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πάντων για χάρη του προσωπικού κέρδους καταντάει αντιπαραγωγική, 
και ελπίζω ένα τέτοιο σύστημα να καταφέρει στον νεοφιλελευθερισμό 
ένα καίριο χτύπημα ανάλογο με αυτό που κατάφερε η κοινότητα 
ελεύθερων λειτουργικών συστημάτων εναντίον της Microsoft.

-Ένα τέτοιο σύστημα καταργεί τον απομονωμένο επαΐοντα 
τεχνοκράτη και κοινωνικοποιεί άμεσα την γνώση, καταργώντας κάθε 
από καθέδρας απόλυτη αλήθεια. Η γνώση είναι διαθέσιμη στον καθένα 
που θέλει να μπει στον κόπο να την κατακτήσει και να την 
επαναπροσδιορίσει. Παράλληλα δίνει την δυνατότητα σε 
συλλογικότητες με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς να 
κατακτήσουν μέσω διαφόρων μελών τους το σύνολο εκείνων των 
γνώσεων που θεωρούν αναγκαίες για να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες
προτάσεις για την διακυβέρνηση αλλά και νέες επιστήμες και 
καινοτομίες. Με τον τρόπο αυτό η γνώση απότοκος της δημοκρατίας 
γίνεται και η βασική δύναμη η οποία στηρίζει την δημοκρατία και την 
παραδίδει βελτιωμένη στην επόμενη γενιά.  Το σύστημα αυτό είναι 
πλουραλιστικό.

-Ένα τέτοιο σύστημα αφήνει τα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια 
να διδάσκουν ότι θέλουν, αλλά δεν τα αφήνει να αποφαίνονται κατά 
αποκλειστικότητα ποιος ξέρει τι. Με τον τρόπο αυτό καταργεί τις 
ανισότητες στο βάθος της εκπαίδευσης που υπάρχουν μεταξύ 
διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και την διαφθορά των 
ιδιωτικών ιδρυμάτων που μπορούν να πουλάνε (όπως και τα ιδιωτικά 
σχολεία) βεβαιώσεις ότι κατέχεις μια γνώση και επαγγελματικά 
δικαιώματα σε κάποιους που δεν το αξίζουν. Επίσης βάζει φρένο στην 
ευνοιοκρατία μέσα στα υπάρχοντα δημόσια πανεπιστήμια και στις 
αυθαιρεσίες κάποιων καθηγητών σε αυτά. Οι πανελλήνιες εξετάσεις 
στην Ελλάδα παρά τις όποιες τεχνικές ελλείψεις ήταν και είναι το πιο 
αδιάβλητο σύστημα, και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι πολλοί συντηρητικοί
αναλώνονται να το κρίνουν άδικα. Αυτό που προτείνω είναι στην ουσία 
μια γενίκευση και βελτίωση αυτού του συστήματος με στοιχεία 
δημοκρατικά και αποκεντρωτικά. 

Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος για ένα τέτοιο σύστημα να φερθεί 
αυταρχικά ή να παραμερίσει το έργο και την τεράστια συμβολή του 
παλιού συστήματος, παρά τους περιορισμούς του. Υποστηρίζω ότι κάθε
καθηγητής του παλιού πανεπιστημίου να καλείται να αποδείξει στην 
πράξη των ανωτερότητα του έναντι κάθε δάσκαλου του νέου 
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συστήματος με την επιτυχία των μαθητών του στις εξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσης. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. 

Εδώ δημιουργούνται φυσιολογικά δυο ερωτήματα
-Μήπως ένα τέτοιο σύστημα φέρει μια ισοπέδωση της 

σημαντικής και έγκυρης γνώσης κάτω από έναν ορυμαγδό κακής 
ποιότητας ομάδες που διαδίδουν τον σκοταδισμό και 
αντιεπιστημονικές θεωρίες;

Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον 
αρχαίο φόβο του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Κατά την γνώμη 
μου για τον σκοταδισμό και τις αντιεπιστημονικές θεωρίες ευθύνεται 
κυρίως η κατευθυνόμενη εκστρατεία αποβλάκωσης και η 
περιχαράκωση της γνώσης στους λίγους. Η γνώση δεν χρειάζεται 
κεντρικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ευδοκιμήσει.

-Πως χρησιμοποιούμε το πανεπιστήμιο; Και που θα βρούμε τους 
πόρους για την λειτουργία του αν αυτό είναι ανοικτό στους πάντες;

Κατά την γνώμη μου μπορούμε να βρούμε τους πόρους με την χρήση
του πιο δημοκρατικού νομίσματος, της προσφοράς εργασίας. Το θέμα 
αυτό αναπτύσσω στην επόμενη παράγραφο.

     
Πρόσβαση στην εκπαίδευση με αντάλλαγμα προσφορά εργασίας.

   
Είναι σημαντικό η πολιτεία να βοηθάει την εκπαίδευση των πολιτών 

με κάθε τρόπο. Εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους, από συγγράμματα 
μέχρι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο
στον καθένα. Το παραδοσιακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοστατήσει 
στην παραγωγή όλων αυτών των μέσων. Αφού χρηματοδοτείται από το 
κράτος, το ίδιο το κράτος μπορεί να ζητήσει την ελεύθερη διάθεση 
στους πάντες όλων των διαλέξεών του καθώς και της γνώσης που 
παράγει, είτε είναι εκπαιδευτικό υλικό είτε μαγνητοσκοπημένες 
διαλέξεις είτε έρευνα. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου θα είναι η 
διδασκαλία και η έρευνα, αλλά θα του αφαιρεθεί ο ρόλος της εξέτασης 
και της πιστοποίησης της γνώσης. Κατά την γνώμη μου αυτό θα 
βοηθήσει το πανεπιστήμιο να επικεντρωθεί καλύτερα στην έρευνα και 
την προώθηση της γνώσης.

Επιπλέον το πανεπιστήμιο μπορεί να συνεχίσει για όσους το 
επιθυμούν να δέχεται φοιτητές είτε δια ζώσης για να παρακολουθούν 
την παραδοσιακή διάλεξη είτε δια αλληλογραφίας ή με άλλους τρόπους 
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που μπορεί σύντομα να επινοήσει η τεχνολογία, όπως για παράδειγμα 
διαλέξεις στις οποίες συμμετέχει μέσω διαδικτύου μεγάλος αριθμός 
φοιτητών. Το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να έχει κανέναν περιορισμό στην
εισαγωγή οποιουδήποτε θέλει να φοιτήσει με τον ρυθμό και την σειρά 
μαθημάτων που επιθυμεί. Όσοι περισσότεροι θέλουν να μάθουν κάτι 
τόσο καλύτερα για την δημοκρατία. Επιπλέον το πανεπιστήμιο οφείλει 
να κάνει τα μαθήματά του σε κάθε επίπεδο καθώς και την δυνατότητα 
συμμετοχής στην έρευνα προσβάσιμα στον οποιονδήποτε πολίτη, 
ακόμα και αν ζει στα πιο απομακρυσμένα μέρη, ακόμα και αν ζει στο 
εξωτερικό.

Το Ενιαίο Πανεπιστήμιο
Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερο για την περίπτωση 

της Ελλάδας όλα τα πανεπιστήμια να ενωθούν σε ένα μεγάλο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, με τοπικά παραρτήματα στους χώρους των υπαρχόντων 
πανεπιστημίων για να βοηθούν έτσι τον οποιονδήποτε θέλει να τα 
παρακολουθεί δια ζώσης. Το Πανεπιστήμιο αυτό θα το λέω Ενιαίο 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή συντομότερα Ενιαίο Πανεπιστήμιο. Με τα 
μέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω αυτό το Ενιαίο Πανεπιστήμιο θα 
δίνει ελεύθερη πρόσβαση στον καθένα για όλη του τη ζωή, χωρίς καμία 
διάκριση ως προς την ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη. Το ονομάζω Ενιαίο 
γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχουν χωριστές σχολές, ο καθένας θα μπορεί
να παρακολουθεί όποιο μάθημα επιθυμεί με όποιον δάσκαλο και 
τεχνικό μέσο θέλει και αν επιτυγχάνει να περάσει μια ομάδα 
μαθημάτων που συνιστούν αυτό που παραδοσιακά θεωρείται η βασική 
γνώση μιας επιστήμης θα μπορεί να παίρνει ένα πτυχίο. Ο στόχος είναι 
οι πολίτες να κινούνται ελεύθερα μέσα στην γνώση και για την ίδια την 
ευημερία τους και την απόλαυσή τους αφού η δημοκρατία υπάρχει για 
τους πολίτες της και όχι το αντίθετο αλλά και για να έχουν τα μέσα να 
μάθουν και να κρίνουν για το κάθε θέμα που αφορά την πολιτεία. Ένα 
τέτοιο πανεπιστήμιο φυσικά θα προωθεί την περαιτέρω εκπαίδευση όχι 
μόνο σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες και στην παραγωγή αλλά και σε 
κάθε επιστήμη, όπως αναφέρθηκαν στην βασική εκπαίδευση. 

Για την δημιουργία του Ενιαίου Πανεπιστημίου και την απορρόφηση 
των άλλων πανεπιστημίων κάτω από την στέγη του νομίζω ότι δεν 
χρειάζεται καμία άνωθεν επιβολή. Νομίζω ότι η μόνη αληθινή και 
δίκαιη επιβολή είναι αυτή της υπεροχής, και ότι προσφέροντας πολύ 
περισσότερα από αυτά που προσφέρει σήμερα ένα ιδιωτικό 
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πανεπιστήμιο και εντελώς δωρεάν μπορεί να επικρατήσει στην πράξη. 
Παράλληλα με τον διαχωρισμό της πιστοποίησης από την διδασκαλία 
της γνώσης ο οποίος είναι μια εντελώς δίκαιη και αυτονόητη πράξη 
υποστήριξης του πλουραλισμού στην γνώση τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 
χάνουν το κύριο πλεονέκτημά τους που ήταν το ολιγοπωλιακό εμπόριο 
επαγγελματικών δικαιωμάτων με την βοήθεια μιας απαράδεκτης 
κρατικής βοήθειας, της αναγνώρισης των πτυχίων του. Τα ιδρύματα 
αυτά περιμένω είτε να απορροφηθούν είτε να μετατραπούν σε 
πανάκριβα φροντιστήρια για την απόκτηση των πιστοποιητικών 
γνώσης. Σταδιακά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα παρακμάσουν με την 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τα συντριπτικά 
πλεονεκτήματα που το Ενιαίο Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει τόσο στην 
Διδασκαλία με βάση την Παιδαγωγική όσο και στην Έρευνα.

 Όπως πρότεινα στην προηγούμενη παράγραφο πιστεύω ότι η 
εξέταση των μαθημάτων πρέπει να είναι ευθύνη της κοινότητας αυτών 
που ήδη τα πέρασαν, αλλά φυσικά τα πανεπιστήμια θα μπορούν να 
συμμετέχουν και να πρωτοπορούν με την έρευνά τους σε νέους τρόπους
εξέτασης αλλά και αποτελεσματικότερης και μαζικότερης εκπαίδευσης. 
Και αυτό γιατί τα πανεπιστήμια μπορούν να έχουν περισσότερα μέσα 
για διεξαγωγή έρευνας στην παιδαγωγική. 

Όπου η κοινωνία και η πανεπιστημιακή κοινότητα κρίνουν ότι 
υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στο εξωτερικό τότε πρέπει να 
φροντίζουν μέσω υποτροφιών και άλλων δίκαιων κοινωνικά τρόπων να 
εκπαιδεύσουν μέλη της για να μεταφέρουν την τεχνογνωσία εντός 
Ελλάδας και να την διανείμουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους και 
με τον πιο δίκαιο τρόπο.

Οι καθηγητές και δάσκαλοι σε κάθε βαθμίδα πρέπει να 
αξιολογούνται στην πράξη από την ίδια την κοινωνία με βάση την 
επιτυχία του διδακτικού τους έργου, δηλαδή την επιτυχία των μαθητών 
τους, τον αριθμό και την ποιότητα αυτών που μάθανε κάτι χρήσιμο με 
την βοήθειά τους. Δεν χρειάζονται κεντρικοί μηχανισμοί ελέγχου της 
"ποιότητας της εκπαίδευσης" όπως αυτούς που προσπαθούν να 
περάσουν με άνωθεν διατάγματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωνής του ανεξάρτητου 
Δάσκαλου και της μετατροπής του σε άλλον έναν ομογενοποιημένο 
εργάτη. Αντίθετα ο λόγος για την αξία τους πρέπει να ανήκει στους 
μαθητές τους και στην κοινωνία που ωφελείται άμεσα από το διδακτικό 
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και ερευνητικό τους έργο.
Η χρηματοδότηση του Ενιαίου Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται 

κατά την γνώμη μου εν μέρει από τους πόρους που παράγονται κατά 
την διάρκεια της βασικής εργασιακής θητείας που ανέφερα 
προηγουμένως αλλά στο μεγαλύτερο μέρος με προσφορά εργασίας από 
τους ίδιους τους φοιτητές του. Η προσφορά εργασίας εξασφαλίζει ότι 
όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο θα 
μπορούσε να δέχεται και φοιτητές από άλλες χώρες λειτουργώντας με 
αυτόν τον τρόπο και σαν σχολείο δημοκρατίας, πάντα υπό τον όρο να 
πληρώνεται μόνο με εργασία. Η προσφορά εργασίας μπορεί να παίρνει 
διάφορες μορφές, από προσφορά εργασίας στο αντικείμενο της 
εκπαίδευσης με το πέρας της ιδίως για αυτούς που κατακτούν σε βάθος 
ένα αντικείμενο και παίρνουν ένα πτυχίο μέχρι προσφορά εργασίας για 
την συντήρηση του πανεπιστημίου και συμμετοχή στην παραγωγή των 
μέσων διαβίωσης και των υλικών μέσων που χρειάζονται οι ερευνητές 
του.

Η χρηματοδότηση με προσφορά εργασίας δεν είναι κάτι ξένο αλλά 
είναι ήδη πραγματικότητα στις στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα, οι 
οποίες δίνουν με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στον καθένα που δεν 
έχει τα οικονομικά μέσα να επιβιώσει χωρίς να εργάζεται να σπουδάσει.
Η ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές αυξήθηκε δραματικά μετά την 
οικονομική κρίση. Κατά την γνώμη μου ένας τέτοιος τρόπος κάλυψης 
των εξόδων της φοίτησης είναι κοινωνικά δίκαιος και σύμφωνος και με 
τα δημοκρατικά ένστικτα του Έλληνα και θα γίνει αποδεκτός από την 
Ελληνική κοινωνία που αυτήν την στιγμή αδυνατεί να σπουδάσει τα 
παιδιά της. Παράλληλα θα δώσει την ικανοποίηση στους φοιτητές ότι 
θα προσφέρουν εργασία στην Ελλάδα και θα συμβάλλει στο σταμάτημα
της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό. Η παραγωγική εργασία είναι 
η μόνη πηγή αληθινού πλούτου και δεν έχουμε κανέναν λόγο να την 
απαξιώνουμε και να την αφήνουμε να διαφεύγει στο εξωτερικό. Για τον
λόγο αυτό η προσφορά εργασίας είναι και το μόνο νόμισμα με το οποίο 
πρέπει να παραχωρούμε επαγγελματικά δικαιώματα, όπως θα εκθέσω 
καλύτερα στην παράγραφο για το επαγγελματικό δικαίωμα.

Ένα τέτοιο Ενιαίο Πανεπιστήμιο για να έχει ως φοιτητές το σύνολο 
των πολιτών ισόβια προφανώς πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
σύνολο των υπαρχόντων. Κατά την γνώμη μου όπως είναι ανοιχτό σε 
φοιτητές πρέπει να γίνει σταδιακά ανοικτό και σε διδάσκοντες 
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εθελοντές. Με άλλα λόγια το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να 
μετεξελιχθεί σταδιακά σε έναν ανοιχτό ζωντανό χώρο όπου 
οποιοσδήποτε μπορεί να συμβάλλει στην διδασκαλία, και παράλληλα 
σαν χώρος δημιουργίας νέας γνώσης. Η συμμετοχή νέων διδασκόντων 
εθελοντών μπορεί να δώσει καινούργια ζωή αφήνοντας να 
παρακμάσουν νεποτιστικές λογικές ανάμεσα στους διδάσκοντες στα 
πανεπιστήμια. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας η οποία έχει έναν 
τεράστιο αριθμό επιστημόνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό πιστεύω
ότι πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν άμεσα, ακόμα και από 
απόσταση μέσω του διαδικτύου. Ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο είναι ικανό 
να συνεισφέρει αποφασιστικά σε έναν νέο Χρυσό Αιώνα.

Όμως ποιος θα χρηματοδοτεί την έρευνα;

    Η δημιουργία νέας γνώσης και η έρευνα.
Κατά την γνώμη μου η δημιουργία νέας γνώσης δεν μπορεί να γίνει 

μονοπώλιο κανενός. Ιστορικά οφείλουμε τις σημαντικότερες 
ανακαλύψεις στην συσσώρευση της εργασίας πολλών γενεών όπως για 
παράδειγμα το έργο των αγροτών που ήδη ανέφερα και όχι σε 
κεντρικούς μηχανισμούς.

Ωστόσο ο σύγχρονη έρευνα απαιτεί συχνά σημαντικό υλικό 
υπόβαθρο. Στην περίπτωση της εφαρμοσμένης έρευνας η κοινωνία 
ωφελείται άμεσα μεσοπρόθεσμα από τις περισσότερες ερευνητικές 
εργασίες και χάνει από κάποιες, ενώ στην βασική έρευνα τα οφέλη είναι
πιο μακροπρόθεσμα. Από την στιγμή που η κοινωνία ωφελείται είναι 
λογικό και δίκαιο να πληρώνει το κόστος των υλικών και των 
απαραίτητων υποδομών που χρειάζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό. 

Από την στιγμή όμως που η δημοκρατική πολιτεία πληρώνει το 
κόστος πρέπει να αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ελέγχου οι 
οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι η έρευνα κατευθύνεται προς κοινωνικά 
ωφέλιμους στόχους και όχι σε εγωιστικές επιδιώξεις ή στην δημιουργία 
άχρηστων και βλαβερών προϊόντων και κεφαλαιοκρατικού κέρδους. Οι 
μηχανισμοί αυτοί πρέπει να είναι δημοκρατικοί και να εμπλέκουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες πολιτών οι οποίες έχουν αρκετή 
εκπαίδευση για να καταλαβαίνουν τα ερωτήματα που τίθενται. Η 
οικονομική και κοινωνική σημασία της έρευνας είναι μεγάλη και μια 
δημοκρατική κοινωνία έχει το πλεονέκτημα να έχει αρκετούς 

539



ανθρώπους ικανούς να την κατευθύνουν συνειδητά για το καλό όλων.
Όμως κατά την γνώμη μου πρέπει πάντα να δίνεται η δυνατότητα σε 

όποιον θέλει να ερευνήσει κάτι ακόμα και αν οι πολίτες δεν το βάζουν 
στις προτεραιότητες ή δεν έχουν άμεσα διαθέσιμα το σύνολο των 
αναγκαίων υλικών. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε η δημοκρατία 
να δίνει στον ερευνητή την δυνατότητα να παράγει ο ίδιος τα μέσα που 
χρειάζεται εκμεταλλευόμενος την παραγωγική δύναμη της κρατικής 
βιομηχανίας και με προσωπική εργασία. Όσο καλά και να είναι 
ενημερωμένοι οι πολίτες δεν μπορούν να προβλέψουν τα πάντα και 
προπάντων μια επιστημονική επανάσταση που μπορεί να κρύβεται 
ανάμεσα σε πολλές ερευνητικές προτάσεις που φαίνονται ή είναι 
πράγματι κακές. Αυτό που προτείνω τελικά είναι να κάνουμε την 
διοίκηση και την χρηματοδότηση της έρευνας όσο το δυνατόν πιο 
δημοκρατική και ανοιχτή στον ερευνητή.

Επιπλέον μεγάλοι τομείς της έρευνας όπως τα μαθηματικά, οι 
υπολογιστές, η κοινωνική και πολιτική σκέψη κλπ έχουν πολύ μικρό 
κόστος όταν όλη η γνώση είναι διαθέσιμη στον καθένα. Οι τομείς αυτοί 
σίγουρα θα ανθίσουν και θα επιδράσουν πολύ θετικά σε όλους τους 
υπόλοιπους. Σε αυτούς τους τομείς κανένας περιορισμός στην έρευνα 
δεν χρειάζεται, και οι μηχανισμοί μονοπώλησης του παρελθόντος 
πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν από τους ίδιους τους πολίτες ερευνητές.

Η έρευνα και τα πορίσματά της δημιουργούν σταδιακά και νέα 
γνωστικά αντικείμενα, τα οποία αυτοί που τα εξερευνούν πρέπει να 
μπορούν σταδιακά να τα μετατρέπουν με την δημιουργία των 
κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών σε νέα μαθήματα και τελικά και 
νέους κλάδους επιστημών ή και νέες επιστήμες. 

Μια μελλοντική δημοκρατική κοινωνία στην Ελλάδα μπορεί η ίδια 
να αποφασίσει όταν το σύνολο της θα συμμετέχει στην δημιουργία νέας
γνώσης και στην έρευνα να αυξήσει λίγο την θητεία εργασίας έτσι ώστε
να διαθέτει μεγαλύτερο περίσσευμα για την έρευνα. Αυτό όμως πρέπει 
να το κάνει από μόνη της αν και όταν το θελήσει και με βάση τις δικές 
της αξίες, τις οποίες θα είναι ικανή να προσδιορίσει πολύ καλύτερα από 
οποιονδήποτε μελλοντολόγο.
Η εθελοντική εργασία και εκπαίδευση.

"Ο πλούτος, εξ άλλου, μας χρησιμεύει ως ευκαιρία μάλλον προς
εκτέλεσιν έργων, παρά ως ελατήριον κομπορρημοσύνης."

                           Επιτάφιος Περικλή
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Η δημοκρατία δεν δύναται να επιβιώσει με την βία γιατί χρειάζεται 
την ενθουσιώδη στήριξη των πολιτών της. Οι πολίτες αυτοί δεν αρκεί 
να είναι ένα σύνολο έστω ευφυών και ενημερωμένων ανθρώπων, αλλά 
χρειάζεται να ενδιαφέρονται και για τα κοινά. Η απαλλαγή από το άγχος
της επιβίωσης είναι ικανή να δημιουργήσει μια νέα κοινωνία όπου η 
ικανότητα να προσφέρεις είναι αξία μεγαλύτερη από ότι είναι σε μας η 
καταναλωτική επίδειξη και ο επιδεικτικός εγωκεντρισμός.

Οι εθελοντές κάθε είδους που ανακαλύπτουν νέες ευαισθησίες και 
δραστηριότητες πιστεύω ότι θα πολλαπλασιαστούν. Ειδικά στον τομέα 
της γνώσης σήμερα υπάρχουν εκπληκτικά δημιουργήματα εθελοντών 
που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, από μεγάλες βιβλιοθήκες, 
ακουστικά βιβλία, διαλέξεις κάθε είδους, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
προγράμματα για μαθηματικά κλπ. Δίνοντας άπλετα την εκπαίδευση και
τον χρόνο στους Έλληνες που αγαπάνε την γνώση τους δίνουμε την 
δυνατότητα να ακολουθήσουν την αληθινή τους κλίση, να γίνουν 
Ερασιτέχνες, εραστές της τέχνης που επιλέγουν ανάλογα με την κλίση 
τους και όχι ανάλογα με τις ανάγκες του σκλαβοπάζαρου της εργασίας. 

Περιμένω ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά στην γνώση θα 
προέρχεται στην δημοκρατία από τον πολίτη Ερασιτέχνη.

Οι σχέσεις με άλλες πολιτείες και η εκπαίδευση ξένων.
«Και μόνοι αφόβως ωφελούμεν άλλους όχι από υπολογισμόν δια το

ιδικόν μας υλικόν συμφέρον, αλλ' από εμπιστοσύνην προς το ελευθέριον
πνεύμα, από το οποίον εμπνεόμεθα.»

Ανέφερα προηγουμένως ότι η δημοκρατία της γνώσης μπορεί να γίνει
πολύ γρήγορα εξαγωγός γνώσης και τεχνολογίας και να δώσει διεθνή 
ακτινοβολία στο μοντέλο αυτό διακυβέρνησης. Η Ελλάδα κατά την 
γνώμη μου είναι μια κοινωνία παραδοσιακά προσανατολισμένη στην 
μόρφωση, φιλόξενη και εξωστρεφής, ικανή να γίνει ένα πρότυπο αλλά 
και να αλληλεπιδράσει και να ανταλλάξει εμπειρίες με άλλες χώρες που
αγωνίζονται για δημοκρατία και ενάντια στην αποικιοκρατία και θέλουν
να είναι ανεξάρτητες και αδέσμευτες.

 Επιπλέον με την αυξημένη παραγωγή έρευνας και τεχνολογίας που 
μια δημοκρατία της γνώσης θα πετύχει θα γίνει κατά την γνώμη μου 
εξαγωγέας γνώσης και ελεύθερης πατέντας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί 
να δράσει και ως καταλύτης εξελίξεων στο εξωτερικό ενάντια στα 
ολιγοπώλια της γνώσης. Αν οι κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και
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των ανοιχτών λειτουργικών συστημάτων κατάφεραν τέτοια νίκη 
εναντίον της Microsoft, μια κοινωνία πολιτών ερευνητών μπορεί να 
πετύχει ανάλογες νίκες εναντίον πολυεθνικών και υπερεθνικών 
εταιριών που μονοπωλούν την γνώση, βοηθώντας έτσι δημοκράτες 
άλλων χωρών να καταφέρουν τις δικές τους νίκες και δημιουργώντας 
αληθινούς δεσμούς φιλίας με άλλους λαούς.

Όπως ανέφερα προηγουμένως το ανοιχτό πανεπιστήμιο θα μπορούσε 
να δέχεται και φοιτητές από άλλες χώρες λειτουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο και σαν σχολείο δημοκρατίας, πάντα υπό τον όρο να πληρώνεται 
μόνο με εργασία. Όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι δίκαιο το 
πανεπιστήμιο να ζητάει περισσότερη εργασία γιατί πρώτον οι φοιτητές 
αυτοί δεν έχουν πληρώσει εμμέσως μέσω της θητείας εργασίας, και 
δεύτερον γιατί έχουν μικρότερες πιθανότητες να μείνουν στην Ελλάδα 
και να συνεισφέρουν επιπλέον με εθελοντική ή επαγγελματική εργασία 
αλλά και ως πολίτες.

  
Το επαγγελματικό δικαίωμα. 

Η βιομηχανική κοινωνία χρειάζεται κάθε είδους εξειδικευμένους 
επιστήμονες και εργάτες. Το κόστος της εκπαίδευσής τους  μέχρι να 
φτάσουν να είναι ικανοί να προσφέρουν στην κοινωνία περιλαμβάνει 
και το κόστος που χρειάζεται για να μεγαλώσουν για να φτάσουν στην 
κατάλληλη ηλικία όπως και το κόστος αυτών που για διάφορους λόγους
δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους. Για κάποια
επαγγέλματα που απαιτούνε ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα υπάρχει 
και το κόστος της εκπαίδευσης και δουλειάς όλων αυτών που κατά 
κάποιον τρόπο θα συναγωνισθούν για να επιλεγούν μόνο λίγοι (πχ 
πιλότοι αεροπλάνων) ή όπου μόνο ενός ατόμου η εργασία τελικά θα 
χρησιμοποιηθεί (πχ διαγωνισμοί για αρχιτεκτονικές μελέτες).

Μια κοινωνία με έναν ορθολογικό κεντρικό σχεδιασμό των αναγκών 
της έχει συγκεκριμένες και γνωστές ανάγκες σε επαγγέλματα και 
ειδικότητες. Η περίσσεια ή η έλλειψη σε κάποιες ειδικότητες 
δημιουργούν δυσλειτουργία στην παραγωγή και στην ευημερία του 
συνόλου της κοινωνίας. Φυσικά οι ανάγκες εξελίσσονται και 
προσδιορίζονται από την ίδια την δημοκρατική κοινωνία. Για 
παράδειγμα μια δημοκρατική κοινωνία με αλληλεγγύη μπορεί να 
επινοήσει και να απαιτήσει την ικανοποίηση αναγκών για τα 
ασθενέστερα μέλη της ή ηδονών για την πλειοψηφία της τις οποίες 
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εμείς δεν μπορούμε σήμερα να φανταστούμε. Όμως το πιο σημαντικό 
αγαθό δεν μπορεί παρά να παραμείνει ο ελεύθερος χρόνος για 
συμμετοχή στα κοινά, ανάπτυξη και δημιουργία.

Κατά συνέπεια η κοινωνία πρέπει να παρέχει την άδεια άσκησης ενός
επαγγέλματος ανάλογα με τις ανάγκες της στον κατάλληλο αριθμό 
πολιτών οι οποίοι συγκεντρώνουν πέρα από τις κατάλληλες δεξιότητες 
και είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών και πτυχίων και τις αρετές τις 
εντελώς απαραίτητες για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Φυσικά οι 
ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες ανάλογα με το επάγγελμα ποικίλλουν
πολύ, και κάθε επαγγελματική τάξη όταν διαπνέεται από την 
επιθυμία να προσφέρει στο κοινό καλό γνωρίζει από την άμεση 
εμπειρία της πολύ καλύτερα τις ιδιαίτερες αρετές και ικανότητες 
που χρειάζονται τα μέλη της, άρα σε αυτήν πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα να διαμορφώσει θέσεις και κριτήρια οι οποίες θα 
έρθουν σε συμφωνία και θα εγκριθούν από την δημοκρατική 
πολιτεία. Η έγκριση αυτή είναι πολύ σημαντική για να αποφεύγεται ο 
σχηματισμός ομάδων που δρουν με στενά συντεχνιακά συμφέροντα. Ο 
Adam Smith στον πλούτο των Εθνών ασκεί σωστή κριτική στις 
συντεχνίες οι οποίες αυξάνουν το κόστος παραγωγής είτε με 
υπερβολικά μακρόχρονες μαθητείες  είτε δημιουργώντας κλειστά 
επαγγέλματα και συμφέροντα. Η αύξηση του κόστους παραγωγής ή 
ισοδύναμα η σπατάλη εργασίας είναι αθέμιτα, γιατί κάθε εργασία 
αποσπά τον πολίτη από την άσκηση των καθηκόντων του και από την 
ηδονή της γνώσης και της ζωής. Ακόμα χειρότερο είναι η δημιουργία 
κλειστών συντεχνιών η οποίες είναι ασύμβατη με την έννοια της 
ισότητας και της δημοκρατίας.

Κατανοώ κατά συνέπεια το επαγγελματικό δικαίωμα σαν κάτι 
επιπλέον και πέρα από την  πιστοποίηση της γνώσης, το οποίο 
αφορά έναν συγκεκριμένο ρόλο που αναλαμβάνεις μέσα στην 
κοινωνία και με τον οποίο επιστρέφεις στο μέλλον στην κοινωνία το 
κόστος της εκπαίδευσής σου και επιπλέον προσφέρεις ανάλογα με 
τις ανάγκες της. Σε καμία περίπτωση όμως ο περιορισμός των 
ατόμων με επαγγελματικά δικαιώματα δεν πρέπει να περιορίζει με 
οποιονδήποτε τρόπο την μαζική διδασκαλία, διάδοση και 
πιστοποίηση της γνώσης.

Για να δώσει η πολιτεία την άδεια άσκησης ενός επαγγέλματος 
ανάλογα με το επάγγελμα μπορεί να χρειάζεται επιπλέον 
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εκπαίδευση σε θέματα ηθικά, νομικά, πρακτικά, ικανότητας 
επικοινωνίας ή άλλα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Το κόστος αυτής της εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωσή της πρέπει
να πληρώνεται και αυτό με εργασία.

 
Στο κείμενο με τίτλο: "Η δημοκρατική και ταξικά δίκαιη εκπαίδευση 

ιατρών και γενικότερα επαγγελμάτων υγείας" δίνω ένα παράδειγμα 
σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση των ιατρών, πρόβλημα με το
οποίο είμαι πιο εξοικειωμένος επειδή άσκησα αυτό το επάγγελμα στο 
παρελθόν. Στο κείμενο αυτό υιοθετώ μια εντελώς διαφορετική γλώσσα 
για δύο λόγους. Πρώτον απευθύνεται στον καθένα. Δεύτερον το έγραψα
με βάση την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με στόχο να τεθεί στην 
κρίση του κάθε κατοίκου της γιατί κατά την γνώμη μου τον αφορά 
άμεσα, δεν είναι δηλαδή ένα θέμα που μπορεί να το λύσει μόνη της η 
ιατρική ή παραϊατρική κοινότητα με στενή συντεχνιακή λογική χωρίς 
να το θέσει στην τελική έγκριση της ευρύτερης δημοκρατίας της 
γνώσης. 

Πιστεύω ότι με ανάλογο τρόπο θα μπορούσαν οι διάφορες 
επαγγελματικές ομάδες να επικοινωνούν μέσα σε μια δημοκρατία της 
γνώσης με τους άλλους πολίτες για να μπορούν να πετυχαίνουν την 
τελική έγκριση του τρόπου που λειτουργούν. Αναπόφευκτα βέβαια 
ορισμένες θέσεις που ήδη εξέθεσα παραπάνω τις επαναλαμβάνω με μια 
πιο άμεση γλώσσα, ενώ ορισμένα ελάχιστα σημεία τα επαναλαμβάνω 
αυτούσια. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διαφοροποιήσεις γιατί 
λαμβάνω υπόψιν την σημερινή κατάσταση και όχι την δημοκρατία της 
γνώσης όπως την φαντάζομαι στην πλήρη γενίκευση της, διότι κάθε 
τέτοιου είδους πρόταση μιας επαγγελματικής ομάδας θα πρέπει να 
τίθεται μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια και κοινωνικές 
πραγματικότητες, και να αναθεωρείται με την πρόοδο της κοινωνίας. 

Αντώνης Μπόζης
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Η δημοκρατική και ταξικά δίκαιη εκπαίδευση ιατρών
και γενικότερα επαγγελμάτων υγείας.

του Αντώνη Μπόζη

Προτάσεις στην κρίση οποιουδήποτε κατοίκου της Ελλάδας.
Η ιατρική είναι ανθρωπιστικό επάγγελμα. Κανένας κανονισμός, 

δεοντολογία, μέτρα ελέγχου ή νομικά μέτρα δεν μπορούνε να 
βελτιώσουν την παροχή υγείας αν το σύστημα υγείας δεν έχει τους 
καλύτερους και ηθικότερους ιατρούς (όχι ανθρώπινο δυναμικό ή 
πόρους που λένε οι Αγγλοσάξωνες), νοσηλευτές και γενικότερα 
επαγγέλματα υγείας. Άρα η σωστή εκπαίδευση των κατάλληλων 
ανθρώπων είναι η απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για ένα καλύτερο 
σύστημα υγείας.

Γιατί η κοινωνία μόνο στο σύνολό της μπορεί να μας βοηθήσει.
Είμαι γιατρός και αν και πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι από τα 

παρακάτω θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στα άλλα επαγγέλματα 
υγείας, θα ήταν καλύτερα να ακουστεί η φωνή όσο το δυνατόν 
περισσότερων εμπλεκόμενων, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλα τα 
επαγγέλματα υγείας, τους ασθενείς που χρησιμοποιούν το σύστημα 
υγείας και την ευρύτερη κοινωνία πριν καταλήξουμε συλλογικά σε 
κάποιες θέσεις. Έτσι προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο όσο το 
δυνατόν κατανοητό από οποιονδήποτε πολίτη για να είναι σε θέση να 
μου δώσει αν επιθυμεί την κριτική του, εποικοδομητική ή και 
αποδομητική (κάθετη διαφωνία) όπου και αν χρειάζεται. Έτσι και 
αλλιώς μόνο η κοινωνία στο σύνολό της μπορεί να μας σώσει εμάς ως 
γιατρούς από την συστηματική καταξίωση την οποία υποστήκαμε από 
αυτούς που αποδόμησαν κατόπιν εντολής το ΕΣΥ. Η κοινωνία στο 
σύνολό της πρέπει να έχει την τελική κρίση για αυτά που εμείς βιώσαμε
από την ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα και ότι μπορεί να 
σκεφτόμαστε για να την βελτιώσουμε και να την κάνουμε δημοκρατική 
και κοινωνικά δίκαιη.

Γιατί οι γιατροί οφείλουμε να ασχολούμαστε και με τα κοινά πέρα
από την ιατρική.

Αντιστρόφως και εμείς ως γιατροί οφείλουμε να προσπαθούμε να 
πάρουμε θέση και να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τα 
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προβλήματά της καθώς και τις προσπάθειες άλλων φορέων 
συνδικαλιστικών και μη. Έχουμε έναν παραπάνω λόγο να 
συμμετέχουμε στο σύνολο των κοινωνικών αιτημάτων αφού οι 
αρρώστιες που αντιμετωπίζουμε είναι και κοινωνικά φαινόμενα και δεν 
μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε απομονωμένα, ως μόνο βιολογικά ή 
μόνο ψυχικά φαινόμενα. Εύκολο παράδειγμα όταν οι άνθρωποι 
αυτοκτονούν και πέφτουνε σε απελπισία λόγω των κοινωνικών 
δυσκολιών εγώ δεν μπορώ (λέω εγώ γιατί υπήρξα μαθητευόμενος 
ψυχίατρος) να τους μοιράζω αντικαταθλιπτικά και ψυχοθεραπείες και 
να είμαι ήσυχος ότι τελείωσα με το ζήτημα. 

Ο Μαρξ στο "Κεφάλαιο" και ο Έγκελς στην "Κατάσταση της 
εργατικής τάξης στην Αγγλία" δίνουνε πάμπολλα παραδείγματα ιατρών 
που δείχνουν πως οι άθλιες συνθήκες εργασίας και η ανεργία 
καταστρέφουν την υγεία, και πως κάποιοι ευσυνείδητοι ιατροί 
επιθεωρητές συνέβαλαν στην καταγγελία και βελτίωση αυτών των 
συνθηκών. Έναν τέτοιο ρόλο ήδη παίζουνε κάποιοι συνάδελφοι μας 
στην Ελλάδα, και ελπίζουμε στο σύνολο του ο ιατρικός κόσμος να 
συμμετέχει ενεργότερα. Αναφέρω για παράδειγμα τα κοινωνικά ιατρεία 
αλλά και την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με το δικαστήριο της Χάγης 
για την καταγγελία της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Και αν 
ρωτήσεις τι σχέση έχει αυτό με την ιατρική εκπαίδευση θα έλεγα ότι 
πολλοί περισσότεροι θα συμμετείχαν αν αυτοί που επέλεγε η κοινωνία 
για αυτόν τον ρόλο ήταν πρωτίστως ανθρωπιστές και μετά τεχνοκράτες,
δηλαδή αν επιλέγονταν αντιπροσωπευτικότερα μέσα από την κοινωνία 
και εκπαιδεύονταν καλύτερα.

Πως ένα σύστημα υγείας και η εκπαίδευση των ιατρών μπορεί να
παρακμάσει αν η κοινωνία δεν το υπερασπίζεται.

Έχω γνωρίσει από κοντά ως εκπαιδευόμενος ιατρός το Ελληνικό και 
το Αγγλικό σύστημα. 

Και τα δύο έχουνε τα καλά και τα κακά τους. Το Αγγλικό σύστημα 
παρά την εξωτερική λάμψη του και τα περισσότερα μέσα (και αρκετά 
καλά όσον αφορά την οργάνωση τα οποία θα προσπαθήσω να 
επισημάνω και να χρησιμοποιήσω) με απογοήτευσε. Η φοίτηση στις 
ιατρικές σχολές και η οποιαδήποτε φοίτηση είναι πανάκριβη, και 
κυκλοφορούν διάφοροι που πουλάνε αδρά την γνώση και τα 
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επαγγελματικά δικαιώματα. Με άλλα λόγια πηγαίνοντας σε κάποια 
ακριβά σεμινάρια τα οποία διακινούν μονοπωλιακά κάποιοι μπορείς να 
πουλήσεις με την σειρά σου ακριβές θεραπείες. 

Οι ιατροί είναι χρεωμένοι με τα έξοδα σπουδών τους, ασκούν 
αμυντική ιατρική επειδή φοβούνται τα παράπονα των πελατών τους 
(ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον όρο πελάτης παρά ασθενής)  και 
άρα οι δεξιότητές τους προσανατολίζονται κατά την διάρκεια των 
σπουδών τους προς την “διαχείριση του πελάτη” παρά προς την 
βελτίωση του ασθενή. 

Οι ιατροί στην Αγγλία ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους για 
εκπαίδευση και για πρόοδο στην ειδικότητά τους και απομακρύνονται 
όλο και περισσότερο από τον ασθενή. Η χρήση των όρων ανθρώπινο 
δυναμικό και πελάτης αντικατοπτρίζει την όλη στροφή στην φιλοσοφία 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αγγλία, το οποίο πορεύεται προς 
την μετατροπή των ιατρών σε τεχνοκράτες χωρίς ηθικές αντιστάσεις 
που εξυπηρετούν πελάτες, και στην τελική ιδιωτικοποίηση του 
προσοδοφόρου κομματιού του Αγγλικού ΕΣΥ κρατώντας ένα μικρότερο
υποβαθμισμένο κομμάτι δημόσιο. 

Έζησα την κατάργηση μίας στις τρεις μονάδες Ψυχικής Υγείας στην 
περιφέρεια που δούλευα το 2011 και την πώληση του νοσοκομείου 
όπου δούλευα σε ιδιώτη για να το νοικιάσουμε στην συνέχεια. Οι 
"μάνατζερ" που μας διοικούσαν άλλαζαν ανά χρόνο ή και γρηγορότερα,
ασκώντας καταστροφική διαχείριση και πολιτική περικοπών. Πρόσφατα
ξέσπασαν σκάνδαλα για ανήθικη συμπεριφορά προς ασθενείς σε 
ολόκληρα νοσοκομεία, όπου κανείς δεν έσπασε την ομερτά λόγω του 
φόβου της κεντρικής διοίκησης και της εξουδετέρωσης του ιατρού και 
νοσηλευτή ως ανεξάρτητου ηθικού ελέγχου του συστήματος.  

Το 2010 όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο Αγγλικό ΕΣΥ ήταν ήδη 
κατακερματισμένο σε ΤΡΑΣΤ που χρησιμοποιούσαν όλο και πιο 
αποκλίνοντα συστήματα, και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι ήδη 
προβληματική.

Δυστυχώς οι κοινωνικοί συσχετισμοί στην Αγγλία και οι 
νεοφιλελεύθεροι αποδομούνε σήμερα ότι τότε πρωτοποριακό, 
οικοδομήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκράτησε 
την τότε επερχόμενη μεταπολεμική κοινωνική κρίση. 

Και εδώ στην Ελλάδα ζήσαμε την συστηματική προπαγάνδα των 
ΜΜΕ εναντίον του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των νοσοκομείων 
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και ιατρών στο σύνολο τους. Ο στόχος δεν ήταν να ελαττώσουν την 
διαφθορά των ιατρών που μας βασανίζει αλλά να μας διασπάσει και να 
καλλιεργήσει την συνολική απαξίωση του συστήματος υγείας και την 
κοινωνική αδράνεια όταν αυτό ξεπουλιέται και οι ιδιωτικές 
μεγαλοεταιρίες του χώρου ανέρχονται. 

Ένα εθνικό  σύστημα υγείας είναι μια σημαντική κοινωνική 
κατάκτηση όπως η κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια.   Τ  ο αστικό 
ψευδοδημοκρατικό κράτος πάντα θα παραμονεύει την κατάλληλη 
ευκαιρία να το πάρει πίσω μαζί με τα υπόλοιπα αν η κοινωνία στο 
σύνολ  ο   της δεν το υπερασπίζεται. Προέχει λοιπόν και η κοινωνία να 
συμμετέχει στον διάλογο για την Υγεία αλλά και οι γιατροί να 
ξεπεράσουμε τα συντεχνιακά μας συμφέροντα και να σκεφτούμε με 
γνώμονα μόνο το συνολικό καλό, την εκπαίδευση όπως θα την θέλαμε 
αν έπρεπε να την ξεκινήσουμε από την αρχή.

Γιατί να ασχοληθεί η κοινωνία με τα συντεχνιακά των γιατρών 
και την εκπαίδευσή τους;

Η κοινωνία θα ασχοληθεί με την εκπαίδευση και ειδικότερα με αυτήν
των γιατρών μόνο αν την αφορά άμεσα, αν τα παιδιά της έχουνε την 
δυνατότητα να σπουδάσουν με ίσες ευκαιρίες, αν οι γιατροί 
προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αν ο γιατρός είναι βοηθός 
της και όχι ένας καλοβολεμένος τεχνοκράτης ανώτερης τάξης και αν ο 
γιατρός με την σειρά του σκύβει στα κοινωνικά προβλήματα και 
προασπίζεται με τις γνώσεις του τις στοιχειώδεις κοινωνικές 
προϋποθέσεις της υγείας όπως είναι οι σωστές συνθήκες εργασίας και η
εξάλειψη της εντατικοποιημένης εργασίας, ο καλός βασικός μισθός, οι 
υγιεινή των χώρων που ζει και η πρόσβασή του στην υγεία και τις 
υπηρεσίες της ανάμεσα σε πολλά άλλα. Ανάμεσα στα πολλά άλλα θα 
ήθελα προσωπικά να προσθέσω και αν ο γιατρός με το έργο του 
βοηθάει στην ελάττωση των διαφορών ανάμεσα στις τάξεις μέχρι την 
τελική εξάλειψη των τάξεων. Οι ταξικές διαφορές μεταφράζονται σε 
κακή υγεία των ασθενών τάξεων, το λέει εκτός από την κοινή εμπειρία 
και οι ιατρικές στατιστικές. Αν πάρεις τον όρκο του Ιπποκράτη κατά 
γράμμα και με συνέπεια δεν οδηγείσαι σε τίποτα λιγότερο από την 
κοινωνική ανατροπή, αφού ακόμα και για τους δούλους (βλέπε 
μισθωτούς εργαζόμενους σήμερα) ο Ιπποκράτης επιβάλλει απόλυτη 
ισότητα μεταχείρισης.
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Μια αισιόδοξη ρεαλιστική κοινωνικά ενωτική βάση για το 
πρόγραμμά μας.

Στην σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα είτε θα την ιδρύσουμε για 
πρώτη φορά ως ανεξάρτητη χώρα με το δικό της νόμισμα και με 
αληθινή δημοκρατία, είτε θα γίνουμε ένας ετερόφωτος δορυφόρος που 
θα ακολουθήσει το κύμα παρακμής των κοινωνικών δικαιωμάτων που 
σαρώνει την Ευρώπη από την Αγγλία και την Γερμανία ως ακόμα και 
την Σουηδία και την Γαλλία. Στην τελευταία περίπτωση ό,τι ακολουθεί 
είναι ουτοπικά ονειροπολήματα. Για να πετύχουμε το ανεξάρτητο 
μέλλον που επιθυμούμε πρέπει ότι προτείνουμε να αντιπροσωπεύει την 
επιθυμία όλης της κοινωνίας και όχι τα ιατρικά συντεχνιακά μας 
συμφέροντα. Στην Ελλάδα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και 
να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους λαούς.

Παίρνω ως προϋπόθεση μερικές βασικές θέσεις εντελώς απαραίτητες
για την έξοδο από το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο, δηλαδή την 
δυνατότητα χρηματοδότησης από ένα εθνικό νόμισμα, μια πολιτική 
μετάβασης σε ένα πραγματικά εθνικό σύστημα υγείας και μια 
ανεξάρτητη εθνική πολιτική παραγωγής φαρμάκων και προαγωγής της 
υγείας. Το δημοκρατικό κράτος ενδιαφέρεται για την ευημερία και υγεία
και προϋποθέτει την μέγιστη μόρφωση των πολιτών του. Η Υγεία δεν 
είναι κόστος, είναι άμεση αξία και δικαιούται άρα να χρηματοδοτείται 
άμεσα από την έκδοση νομίσματος.

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να 
φτιάξουμε σύστημα Υγείας καλύτερο από τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά τα 
οποία βλέπουνε την Υγεία σαν κόστος και αεριτζήδες τραπεζίτες σαν 
δημιουργούς χρήματος.

Βασικά προβλήματα και πλεονεκτήματα στην παρούσα
κατάσταση στην Ελληνική ιατρική εκπαίδευση.

1) Πριν καν ξεκινήσει κάποιος να σπουδάζει ιατρική έχει υποστεί 
ισχυρή κοινωνική και οικογενειακή πίεση να γίνει "ιατρός ή 
δικηγόρος". Οι ιατρικές σχολές προσελκύουν περισσότερο φιλόδοξους 
που αποβλέπουν σε ένα προσοδοφόρο και εξασφαλισμένο επάγγελμα 
και λιγότερο ανθρωπιστές.

2) Η εισαγωγή προϋποθέτει για τους περισσότερους μεγάλα έξοδα 
στην παραπαιδεία, και κατόπιν έξοδα από την οικογένεια για να 
συντηρηθεί ως φοιτητής. Το καλό είναι ότι οι προπτυχιακές σπουδές 

549



παραμένουν δωρεάν όσον αφορά τα δίδακτρα, το κακό ότι η στέγη και 
η τροφή δεν είναι προσιτά για τους περισσότερους. Εξ αιτίας του 
αναξιόπιστου φορολογικού μας συστήματος όταν εγώ ήμουνα φοιτητής 
η διανομή της δωρεάν στέγασης και σίτισης δυστυχώς δεν δίνονταν εκεί
που έπρεπε, και συχνότερα δίνονταν εκεί που δεν χρειάζονταν. Εδώ 
μπαίνουν ταξικοί φραγμοί.

3) Οι εξετάσεις (συζητήσιμο) ενδεχομένως να μην είναι η καλύτερη 
μέτρηση για το ποιος είναι ικανότερος να γίνει γιατρός. Ωστόσο οι 
πανελλήνιες εξετάσεις είναι τουλάχιστον αδιάβλητες και αυτό είναι 
πολύ προτιμότερο από αδιαφανή/υποκειμενικά συστήματα 
συνεντεύξεων, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το υπερασπιστούμε ως βάση
και να το βελτιώσουμε. Εδώ εννοώ τις πανελλήνιες εξετάσεις για 
πιστοποίηση της γνώσης και όχι για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτήν,
όπως θα φανεί στις προτάσεις στο τέλος.

4) Ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών καταφεύγουν στο εξωτερικό για 
να σπουδάσουν ιατρική, εξάγοντας συνάλλαγμα και παίρνοντας (είτε 
αναγκαζόμενοι είτε όχι) πτυχία με αθέμιτα μέσα. Ορισμένες χώρες 
έχουνε στήσει επιχειρήσεις εκπαίδευσης με αυτόν τον τρόπο. Όταν 
υπηρέτησα στο στρατό με έκπληξη διαπίστωσα ότι τέσσερις στους 
πέντε είχαν αποφοιτήσει στο εξωτερικό. Εκτός από την σπατάλη έχουμε
πάλι ταξικούς φραγμούς αφού όποιος έχει χρήματα μπορεί εν τέλει να 
γίνει γιατρός.

5) Μέσα στις ιατρική σχολή και ιδίως στις σχολές των μεγαλύτερων 
πόλεων πληθώρα φοιτητών έρχονται με μεταγραφές από τις οποίες οι 
περισσότερες είναι προϊόν διαφθοράς. Αυτό αδικεί τους υποψηφίους οι 
οποίοι δεν πέρασαν στην Ελλάδα και δεν έχουνε τα μέσα για να 
σπουδάσουν στο Εξωτερικό. Επίσης αδικεί την κοινωνία που πληρώνει 
για την Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

6) Μέσα στην Ιατρική σχολή μαθαίνουμε και με την διαρκή τριβή 
καταλήγουμε να επαναλαμβάνουμε ως δικές μας απόψεις αυτά που μας 
λένε οι καθηγητές μας. Ωστόσο υπάρχουνε τεράστια συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών οι οποίες φροντίζουν προάγοντας την καριέρα 
των συνεργαζόμενων με αυτές καθηγητών (προάγοντας το ερευνητικό 
τους έργο και την δημόσια εικόνα τους) να εξασφαλίζουν ότι θα 
διαμορφώνουν και τις δικές μας απόψεις.

7) Κατά την διάρκεια της ιατρικής εκπαίδευσης δεν διδάσκεται 
ικανοποιητικά, πώς να κρίνουμε μια θεραπεία αντικειμενικά, τι 
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σημαίνει ερευνητική μεθοδολογία και αυτό που λένε οι Άγγλοι 
'Evidence based medicine' (ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις και 
δεδομένα σε ελεύθερη μετάφραση). Αν κάποιος έχει αυτές τις βάσεις 
και διδαχθεί σε βάθος την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τα 
ιστορικά της λάθη τότε θα είναι ικανός να δει κριτικά  τις νέες 
θεραπείες και να μην πιστεύει άκριτα ότι του λένε οι 
φαρμακοβιομηχανίες.

8) Όταν τελειώσουμε την βασική εκπαίδευση αλλά και λίγο πιο πριν 
οι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος 
άμεσα την ιατρική εκπαίδευση, μοιράζοντας κάθε λογής μπιχλιμπίδια, 
ταξίδια σε συνέδρια, ευκαιρίες για προσωπική προαγωγή με δήθεν 
έρευνα που προάγει τα προϊόντα τους και χρηματίζοντας την 
συνταγογράφηση των προϊόντων τους ανά κομμάτι. Οι φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι περιφέρονται κοστουμαρισμένοι και ανενόχλητοι 
ανάμεσα στην μιζέρια των νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Ξέρουνε 
καλά ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν έχουνε την ικανότητα και την 
δύναμη να αντισταθούν. Οι ασθενείς μας βλέπουν δικαιολογημένα με 
καχυποψία όταν συνταγογραφούμε ως πλασιέδες φαρμακοβιομηχανιών,
και είτε περιφρονούν ότι κάνουμε, είτε ακολουθούν κομπογιαννίτες.

9) Στα διάφορα συνέδρια και ημερίδες όπου οφείλουμε να 
πηγαίνουμε στον υποτιθέμενο ελεύθερο χρόνο μας (μετά την δουλειά ή 
θυσιάζοντας Σαββατοκύριακα), το κράτος απουσιάζει και αφήνει το 
πεδίο ελεύθερο στις φαρμακοβιομηχανίες, που περνάνε την γραμμή 
τους και μοιράζονται ολιγοπωλιακά την αγορά φαρμάκων και ιατρικών 
εγκεφάλων.

10) Μετά από κάποια χρόνια στα φάρμακα λήγει η πατέντα. Αυτό 
σημαίνει ότι οποιαδήποτε φαρμακοβιομηχανία μπορεί να το παράγει και
να το διαθέτει φθηνά. Η εταιρία που το πρωτοπαρήγαγε αποκομίζει 
πολύ μικρότερο κέρδος από την διάθεση του και σταματάει να 
χρηματοδοτεί την έρευνα και την προώθησή του. Στα φάρμακα γενικής 
χρήσης τα οποία δίνουν μεγάλο κέρδος όπως τα παυσίπονα οι εταιρίες 
πλασάρουν συνεχώς νέα τα οποία μπορεί να είναι και χειρότερα και πιο 
επικίνδυνα. Παράλληλα οι εταιρίες σταματάνε να εκπαιδεύουν τους 
γιατρούς στην χρήση παλαιότερων φαρμάκων και κάνουνε ότι 
μπορούνε για να τα δυσφημούν.

Με άλλα λόγια και ο καλύτερων προθέσεων γιατρός δυσκολεύεται να
βγάλει άκρη μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό κατευθυνόμενης 
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πληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Ακόμα και αν ο γιατρός έχει 
αναπτύξει την κριτική ικανότητα που ανέφερα προηγουμένως στο 7) 
(ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις και δεδομένα σε ελεύθερη 
μετάφραση) αυτό απαιτεί πολλή μελέτη και πρόσβαση σε ακριβά 
περιοδικά και ακόμα και αν τα έχει αυτά δεν είναι δυνατόν στον 
περιορισμένο χρόνο του να το κάνει παρά για λίγα φάρμακα. 
Αναγκαστικά ο γιατρός χρειάζεται μια αξιόπιστη μη κατευθυνόμενη 
πηγή πληροφοριών. Για να το πω απλουστευμένα σκέψου έναν 
άνθρωπο που καλείται να αποφασίσει πιο αυτοκίνητο είναι καλύτερο 
παρακολουθώντας αποκλειστικά διαφημίσεις. Κάπως έτσι ένιωθα και 
εγώ πολλές φορές όταν έβγαινα από ένα ιατρικό συνέδριο στην Ελλάδα 
και σκεφτόμουνα τι φάρμακο να επιλέξω. Ήμουνα κάποτε 
εκπαιδευόμενος γενικός ιατρός στην Ελλάδα, έπρεπε να μάθουμε να 
συνταγογραφούμε ένα κάρο φάρμακα και δεν υπήρχε χρόνος για πολλή 
σκέψη ενώ οι φαρμακευτικές εταιρίες μας είχαν στο στενό μαρκάρισμα.

11) Η όλη εκπαίδευση μέχρι τώρα όπως βλέπεις δίνει μόνο εμπειρική
επαφή με τα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα και πραγματικότητες της 
Ελλάδας, για την κοινωνική της κατάσταση, τους χώρους εργασίας, τα 
προβλήματα των μεταναστών, των διαζευγμένων, των ανήλικων που 
πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, του συστήματος Δικαίου και των 
αδικιών του, κλπ κλπ. Ακόμα όμως και με αυτήν την εμπειρική επαφή 
οι γιατροί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα ικανά να αντεπεξέλθουν στο κόστος εκπαίδευσης 
και δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κοινωνίας παρά το γεγονός ότι από 
την φύση της δουλειάς τους όπως επισημάνθηκε πρωτύτερα είναι σε 
θέση να υπερασπιστούν με την γνώση τους την κοινωνία, τις συνθήκες 
εργασίας, υγιεινής κλπ.

12) Μεγάλος αριθμός ιατρών αφού η κοινωνία πληρώσει για να τους 
εκπαιδεύσει και να τους αναθρέψει πουλάνε τις υπηρεσίες τους στο 
εξωτερικό. Έτσι ξένες χώρες και οικονομίες καρπώνονται όχι μόνο την 
υπεραξία της εργασίας τους αλλά εξοικονομούν και το κόστος 
εκπαίδευσης και ανατροφής. Οι ιατροί είναι η πολυπληθέστερη 
επιστημονική ομάδα και με την μαζική τους φυγή στο εξωτερικό 
αποτελούνε μεγάλο κομμάτι αυτοί που κάποιοι ονομάζουν “φυγή 
εγκεφάλων” και σίγουρα είναι και φυγή χρημάτων που η κοινωνία 
επένδυσε.

13) Οι γιατροί δουλεύουνε σκληρά με υπερωρίες που ξεπερνάνε 
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συχνά ακόμα και το νόμιμο που είναι έτσι και αλλιώς υπερβολικό. 
Μετατρέπονται έτσι σε μονόπλευρους, καλά (σχετικά με άλλους) 
αμειβόμενους σκλάβους, με κακή προσωπική ζωή και με αυξημένες 
πιθανότητες να διολισθήσουν στον κυνισμό.

Αυτά μπορώ να σκεφτώ, θα βρεις σίγουρα και άλλα χρήσιμα να 
συμπληρώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όπως καταλαβαίνεις στα συγκεκριμένα είναι τα δύσκολα, δηλαδή ο 

παρακάτω κατάλογος που σκέφτηκα είναι αδύνατον να είναι πλήρης 
αφού δεν γίνεται να σκεφτώ και να προβλέψω τα πάντα αφού η ιατροί 
ανάλογα με την ειδικότητα κάνουνε τις πιο διαφορετικές στην πράξη 
δουλειές και σίγουρα πολλές προτάσεις είναι πολύ δύσκολο να τις 
εξηγήσω χωρίς ένα μεγαλύτερο κείμενο όπου να εξηγώ πως 
καταλαβαίνω την σχέση γνώσης και εκπαίδευσης η οποία και σύνθετη 
είναι και ολόκληρο βιβλίο θα έγραφα που άλλοι θα το γράφανε πολύ 
καλύτερα. 

Χοντρικά και μόνο για να εξηγήσω την θέση μου αναφέρω εδώ ότι 
θεωρώ ότι ένα δημοκρατικό κράτος θα ήταν χρήσιμο να διαχώριζε την 
παροχή γνώσης από την εξέταση της, την πιστοποίησή της και την 
παροχή επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στα τρία τελευταία 
νομιμοποιείται να ζητάει ανταλλάγματα από τους πολίτες του υπό την 
μορφή εργασίας χρήσιμης στην κοινωνία, ενώ στην παροχή γνώσης 
(και αφού η γνώση είναι δύναμη) το δημοκρατικό κράτος κάνει ότι 
μπορεί για να έχει όσο το δυνατόν πιο μορφωμένους πολίτες σε κάθε 
τομέα του επιστητού, συμπεριλαμβάνοντας εδώ την γνώση που 
μετασχηματίζει την δημοκρατία και το κράτος.

Θεωρώ. ότι δεν υπάρχει κανένα κλειστό σύστημα που το βάζεις 
μπροστά για να δουλεύει για ιδανικά για πάντα, οπότε ένα δημοκρατικό 
πανεπιστήμιο και διαρκής συζήτηση και αναθεώρηση με βάση τα 
αποτελέσματα είναι αναγκαία. Ο διάλογος προϋποθέτει τους φοιτητές, 
τους ιατρούς, και όλη την κοινωνία μαζί με ευαίσθητες ομάδες όπως οι 
χρόνια πάσχοντες, μετανάστες, ηλικιωμένοι κλπ που χρειάζονται 
επιπλέον βοήθεια και στήριξη για να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν.

1) Πλήρης πρόσβαση της ιατρικής γνώσης επιστημονικής και 
εκλαϊκευμένης για όλους. Η Ελλάδα μπορεί να φτιάξει τις δικές της 
εθνικές οδηγίες για την Υγεία προσβάσιμες από όλους, ανάλογες και 
πολύ καλύτερες από αυτές που βγάζουν οι Άγγλοι (NICE Guidelines 
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κλπ).
2) Ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση για όλους σε ένα ανοιχτό 

πανεπιστήμιο. Δηλαδή όποιος θέλει να σπουδάσει να μπορεί να το κάνει
δωρεάν στο Ελληνικό πανεπιστήμιο όπου σπουδάζει ότι επιθυμεί, είτε 
παρακολουθώντας μαθήματα είτε από απόσταση, και διευκολύνεται με 
κάθε τρόπο ο εργαζόμενος που σπουδάζει και δουλεύει ταυτόχρονα. 
Όταν χρειάζεται να παρακολουθεί εργαστήρια, τότε ο εργοδότης του 
υποχρεούται να τον διευκολύνει. Αν και όταν, είναι δυνατόν, το 
Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθάει παραπάνω άτομα με αυξημένα 
προβλήματα να γίνουνε φοιτητές, πχ μετανάστες και άτομα με 
προβλήματα υγείας έτσι ώστε οι φοιτητές και μέλλοντες ιατροί να είναι 
όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού και 
ευαισθητοποιημένοι στα προβλήματά του. Συστηματική εκπαίδευση 
των ιατρών στην Κοινωνιολογία, Ψυχολογία Ιστορία και Ηθική/ 
Δεοντολογία.

Η βασική αρχή που ακολουθούμε είναι ότι η δημοκρατία 
προϋποθέτει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μόρφωση των πολιτών όχι
μόνο σε ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κλπ αλλά και κάθε 
φύσης. Η γνώση έχει από μόνη της αξία ως στοιχείο ανθρώπινης 
ολοκλήρωσης και ευτυχίας. 

3) Το Πανεπιστήμιο καλύπτει την διατροφή και την παροχή 
καταλύματος σε όλους τους φοιτητές του για να άρει κάθε πιθανό 
φραγμό στην εκπαίδευση. Σε αντάλλαγμα ζητάει την συμφωνία του 
εκπαιδευόμενου να παρέχει για ορισμένο χρόνο (ανάλογο με το κόστος 
εκπαίδευσης) τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα όπου αυτό του ζητηθεί. Η 
μόρφωση παράγει αξία άρα χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος 
και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα και μόνο, ενώ το κράτος 
εκπροσωπώντας την κοινωνία και για λογαριασμό της δικαιούται να 
ζητάει ως αντάλλαγμα μόνο υπηρεσία, αρνούμενο την χρηματική 
εξαγορά θητείας όπως κάκιστα συμβαίνει στον στρατό και στα ποινικά 
δικαστήρια. Το κράτος επιδιώκει ενεργά να έχει έξυπνους μορφωμένους
πολίτες και η δημοκρατικότητα του κρίνεται με βάση αυτό.

Όπου η παροχή γνώσης κοστίζει λίγο, το κράτος κάνει το παν για να 
την διαμείνει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. 
Το κράτος επιδιώκει να κάνει την γνώση όσο το δυνατόν πιο ευρεία και 
φθηνή. Ενθαρρύνει την διδασκαλία μέσω του διαδικτύου σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους.
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4) Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται απ' ευθείας από το κράτος και 
δεν έχει το δικαίωμα να δέχεται χρήματα από ιδιώτες, φαρμακευτικές 
εταιρίες κλπ

5) Το Πανεπιστήμιο εκπαιδεύει αλλά δεν εξετάζει. Οι εξετάσεις στα 
μαθήματα γίνονται με πανελλήνιες, ώστε να είναι αδιάβλητες. Οι 
καθηγητές αξιολογούνται με βάση την επιτυχία του διδακτικού τους 
έργου, δηλαδή την επιτυχία των μαθητών τους, τον αριθμό και την 
ποιότητα αυτών που μάθανε κάτι χρήσιμο με την βοήθειά τους. 

Το κράτος και η κοινωνία πληρώνουν ένα κόστος για να εξετάζουν 
και να πιστοποιούν την γνώση, και ζητάνε σε αντάλλαγμα εργασία. Το 
κράτος δέχεται να εξετάζει και να πιστοποιεί την γνωστική επάρκεια 
οποιουδήποτε ισχυρίζεται ότι γνωρίζει ένα αντικείμενο, αλλά ζητάει το 
ίδιο αντάλλαγμα που ζητάει και από τους δικούς της φοιτητές. 
Προκειμένου μετά την πανελλήνια εξέταση να δώσει το κράτος σε 
κάποιον επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του για να γίνει 
γιατρός ή νοσηλευτής για παράδειγμα του ζητάει ακριβώς τα ίδια που 
ζητάει και από τους δικούς του φοιτητές, δηλαδή την ίδια παροχή 
εργασίας που ζητάει και από τους δικούς του φοιτητές.

Έτσι όλοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν να σπουδάσουν εκτός 
Ελλάδας αλλά όλοι αντιμετωπίζουν τα ίδια κριτήρια για να ελεγχθεί η 
γνώση τους και τις ίδιες απαιτήσεις από την κοινωνία. Επιπλέον το 
κράτος ζητάει από αυτόν που σπούδασε αλλού, να πληρώσει σε εργασία
αν και το ίδιο το κράτος δεν του κάλυψε την εκπαίδευση για να 
εξασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη και ίση πρόσβαση στην παιδεία 
και ότι κανένας δεν θα "εξαγοράσει" την παροχή εργασίας με σπουδές 
στο εξωτερικό.

Όπου η κοινωνία και η πανεπιστημιακή κοινότητα κρίνουν ότι 
υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στο εξωτερικό τότε φροντίζουν μέσω 
υποτροφιών και άλλων δίκαιων κοινωνικά τρόπων να εκπαιδεύσουν 
μέλη της για να μεταφέρουν την τεχνογνωσία εντός Ελλάδας και να την
διανείμουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους και με τον πιο δίκαιο 
τρόπο.

Κάθε μονοπωλιακή/ ολιγοπωλιακή χρήση γνώσης είναι 
αντιδημοκρατική και αποθαρρύνεται. Εδώ περιλαμβάνονται τα κλειστά 
επαγγέλματα, οι μυημένοι σε δημοφιλείς θεραπείες που αρνούνται να 
τις μοιραστούνε και να τις διδάξουνε, οι μακροχρόνιες πατέντες κλπ. Το
Ελληνικό κράτος ενθαρρύνει την διάδοση της γνώσης και δεν δέχεται 
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τις ξένες πατέντες στην επικράτειά του.
6) Η ιατρική σχολή διδάσκει την χρήση φαρμακευτικών ουσιών αλλά

δεν προωθεί την χρήση συγκεκριμένων σκευασμάτων.
7) Η ιατρική σχολή δεν δέχεται καθηγητές που κάνουνε έρευνα ή 

έχουνε σχέση με φαρμακευτικές εταιρίες πριν αυτοί παραιτηθούν από 
αυτές τις θέσεις. Η ιατρική σχολή των Ελλήνων συνεργάζεται μόνο με 
την Ελληνική Εθνική Φαρμακοβιομηχανία που οφείλουμε να φτιάξουμε
για να παράγουμε τα δικά μας φάρμακα και πατέντες. Η Ελληνική 
Εθνική Φαρμακοβιομηχανία και οι Ελληνικές Ιατρικές Σχολές μπορούν 
συνεργάζονται με άλλες Εθνικές Φαρμακοβιομηχανίες για ανταλλαγή 
εμπειρίας και ανθρωπιστικούς σκοπούς αλλά δεν επιτρέπεται να έχει 
οικονομικές δοσοληψίες. 

8) Η ιατρική σχολή διδάσκει την κριτική αξιολόγηση θεραπευτικών 
μεθόδων για να έχουμε ιατρούς ικανούς να αξιολογούν και όχι θύματα 
διαφημιστικών τρικ.

9) Η ιατρική σχολή θέλει φοιτητές με ανθρωπιστικά αισθήματα και 
αίσθηση καθήκοντος, όχι φιλόδοξους ή εργασιομανείς ή 
χρηματόδουλους.

Κατά συνέπεια ο γιατρός πρέπει να εργάζεται όσο και κάθε άλλος 
εργαζόμενος. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ενημερώνεται για την 
πρόοδο της επιστήμης του είναι εργασία και πρέπει να γίνεται στον 
χρόνο της εργασίας του. Την επιμόρφωση του, που αναλαμβάνει το 
κράτος και η Εθνική φαρμακοβιομηχανία, είναι διαρκής και τακτική (πχ
δύο δίωρα δυο φορές την εβδομάδα κατά ελάχιστο αλλά ανάλογα και 
με το στάδιο στην εκπαίδευση του και τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
ειδικότητάς του περισσότερο). 

Η αμοιβή του ιατρού υπολογίζεται με βάση τον βασικό μισθό όλων 
των Ελλήνων, συν ένα ποσό που αναλογεί στην αποκατάσταση του 
χρόνου που χρειάστηκε για να σπουδάσει όταν δεν έχαιρε αυτής της 
αμοιβής παρά μόνο των χρημάτων που ξόδεψε η κοινωνία για να τον 
σπουδάσει και να τον συντηρήσει. Η κοινωνία μπορεί να επιλέξει να 
τον αμείβει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ευτυχής που δουλεύει 
στην Ελλάδα με ανθρώπινες μη εντατικοποιημένες συνθήκες. Ωστόσο 
θεωρώ ότι αυτή η αμοιβή σε κάθε περίπτωση πρέπει να μην είναι 
υπερβολική ώστε να αποθαρρύνονται άτομα χρηματόδουλα να γίνονται 
γιατροί. Θεωρώ λογικό να μην ξεπερνάει ποτέ το διπλάσιο ενός 
βασικού μισθού στις πιο εντατικές από την φύση τους ειδικότητες ιδίως 
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όταν περιλαμβάνουν ανθυγιεινή/νυκτερινή εργασία. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι πάντα καλύτερο να αποζημιώνεται ο ιατρός και το 
άλλο προσωπικό με πρόωρη συνταξιοδότηση, αυξημένες άδειες και 
γενικά με όρους βελτίωσης της ζωής του και όχι της ματαιοδοξίας του. 
Είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μια συμφωνία με όλη την κοινωνία 
και όχι μια συντεχνιακού τύπου διεκδίκηση για να επαναφέρουμε την 
κοινωνική αλληλεγγύη, να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα υγείας που 
θέλουμε δεν θα αποδομηθεί από κοινωνικές συγκρούσεις και ότι η 
κοινωνία θα υπερασπιστεί τους ιατρούς της σαν παιδιά της και 
συνάδελφους εργαζόμενους και όχι σαν άλλη μια εξουσία. 

Φυσικά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από εμάς η διαφθορά και το 
φακελάκι, αλλά ούτε και η προσπάθεια να διαβάλλεται το σύνολο των 
γιατρών εξαιτίας κάποιων ασυνείδητων. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε 
αντικειμενικά και μη ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικού 
διαλόγου.
   10) Η ιδιωτική φαρμακοβιομηχανία έχει το δικαίωμα να θέτει τα 
προϊόντα της στον επιστημονικό στίβο και διάλογο αλλά όχι στους 
χώρους εργασίας των ιατρών.

Αντώνης Μπόζης

      

557



Ενάντια Στο Βασικό Εισόδημα.

Πρόλογος
Το θέμα του Βασικού Εισοδήματος (στο εξής: ΒΕ) είναι τεράστιο και

σε αυτό το σχετικά μικρό άρθρο απλώς επιχειρώ να συνοψίσω γιατί 
είμαι ενάντιος στην ιδέα του.

Ξεκινάω με μια περιληπτική εισαγωγή, την οποία μπορεί να 
παραλείψει όποιος βιάζεται. Προσωπικά δεν πιστεύω στο γρήγορο 
διάβασμα, αντιθέτως πιστεύω στο αργό και επίπονο διαλεκτικό 
κοσκίνισμα κάθε έννοιας και ιδέας και στην συχνή επιστροφή για 
επαναξιολόγηση στα βασικά κείμενα και σε όσα η συνήθεια μας κάνει 
να θεωρούμε αυτονόητα.  

Στην περίπτωση του βασικού εισοδήματος χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, επειδή  αυτή η πρόταση για ριζική –φαινομενικά προς το 
δικαιότερο– αναμόρφωση του κοινωνικού συστήματος κρύβει στις 
λεπτομέρειες πολλούς διαβόλους. Ο αριστοκράτης Όσκαρ Γουάιλντ 
έλεγε ότι η εργασία είναι "η κατάρα των τάξεων που πίνουν", 
εννοώντας τις τάξεις που κατά αυτόν με δική τους ευθύνη μεθοκοπάνε 
άσκοπα. Αλλά σήμερα, που λόγω των αυτοματισμών όλο και 
περισσότεροι εργαζόμενοι περιττεύουν, φαίνεται ότι οι επικυρίαρχοι 
ετοιμάζουν έναν αποτελεσματικότερο σκουπιδοφάγο πολλαπλών 
χρήσεων για τις "τάξεις που πίνουν".

Ο Όσκαρ Γουάιλντ (βλέπε το έργο του The Soul of Man under 
Socialism), όπως και ο Καρλ Μαρξ, με την αισιοδοξία των ανθρώπων 
του βιομηχανικού κόσμου του 19ου αιώνα πίστευαν ότι η αυξημένη 
παραγωγικότητα των αυτοματισμών και των μηχανών θα φέρει τελικά 
την ανθρώπινη ευδαιμονία και απελευθέρωση από την εργασία. Ο πολύ 
παλιότερος Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» αφήνει (αφελώς) να εννοηθεί 
ότι, αν είχαμε αυτοματισμούς, δεν θα χρειαζόμασταν δούλους.  Ωστόσο 
η ιστορία δείχνει πως οι επικυρίαρχοι δεν συντηρούν άχρηστες για 
αυτούς τάξεις και σύγχρονοι ιστορικοί, σαν τον Yuval Noah Harari στο 
έργο του Homo Deus, προφητεύουν το ακριβώς αντίθετο : την 
υποχώρηση της "θρησκείας" του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, 
αφού πλέον ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο άχρηστος και κατώτερος 
των μηχανών στην παραγωγή, στον πόλεμο, αλλά και στην λήψη 
αποφάσεων, ακόμα και όταν αυτές αφορούν το ίδιο του το συμφέρον! 
Πιθανόν να πούμε αντίο και στην φάρσα των εκλογών της αστικής 
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ψευδοδημοκρατίας, αφού ένα έμπειρο σύστημα (expert system) θα 
μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από εμάς τόσο τις επιθυμίες μας, όσο και 
τα συμφέροντά μας, και θα ξέρει ακριβώς πώς να διοικήσει, ώστε να τα 
ικανοποιήσει.

Εισαγωγή

Τι είναι και ποιοι θα δικαιούνται το βασικό εισόδημα (Universal 
Basic Income, UBI);

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, το βασικό εισόδημα είναι ένα 
χρηματικό ποσό που θα δίνεται σε όλους τους πολίτες ή/και μόνιμους 
κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα αν αυτοί εργάζονται ή όχι, το οποίο 
θα τους καθηλώνει οικονομικά, κοντά ή λίγο κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Για παράδειγμα το πιλοτικό πρόγραμμα ΒΕ στο Οντάριο του 
Καναδά δίνει το 75% του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο της φτώχειας 

[ https://www.fastcompany.com/40532513/inside-ontarios-big-bold-
basic-income-experiment ], 

ενώ ο συνιδρυτής του facebook Zuckerberg προτείνει 500 δολάρια 
τον μήνα για κάθε πολίτη των ΗΠΑ 
[  http://metro.co.uk/2018/02/21/facebook-co-founder-wants-pay-360-
monthly-universal-income-7330397/ ].  

Σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη μπεχαβιοριστική λογική ο 
άνθρωπος δουλεύει μόνο για να επιτύχει την ανταμοιβή (καρότο) και να
αποφύγει την πείνα (μαστίγιο), συνεπώς αν το βασικό εισόδημα γίνει 
μεγαλύτερο από το όριο της φτώχειας θα γίνουμε όλοι ‘τεμπέληδες’ και 
‘παράσιτα’, και το όλο φιλελεύθερο οικοδόμημα με την πουριτανική 
εργασιακή ηθική του θα καταρρεύσει. Ο αγγλοσαξονικός 
μπεχαβιορισμός (συμπεριφορισμός, στα ελληνικά που ξεχάσαμε) βλέπει
τον άνθρωπο σαν ένα σύνολο εξαρτημένων αντανακλαστικών 
βασισμένων με στόχο απλά να εξυπηρετούν πρωτογενή απλά ζωώδη 
αντανακλαστικά όπως η ικανοποίηση της πείνας, της δίψας και της 
σεξουαλικής παρόρμησης. Κάθε ενέργεια και απόφαση συνδέεται στο 
βάθος με αυτά τα πρωτογενή αντανακλαστικά. Για παράδειγμα ένας 
μπεχαβιοριστής θα σου έλεγε ότι αυταπατάσαι αν νομίζεις ότι βοηθάς 
την ανθρωπότητα με την πολιτική σου δράση, στην πραγματικότητα 
πιστεύεις ότι έτσι αυξάνεις τις πιθανότητές σου να επιβιώσεις 
προσωπικά ή ελπίζεις χωρίς να το ομολογείς να αποκομίσεις προσωπικό
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όφελος στο μέλλον. Όσοι πιστεύουν ότι οι αυτοματισμοί θα οδηγήσουν 
σε μια κοινωνία αφθονίας και ευδαιμονίας για όλους χωρίς να 
χρειάζεται να δουλεύουν όπως ο Peter Diamandis του Singularity 
University (https://www.youtube.com/watch?v=3cXPWyP0BBs0 ) ή ο 
Jacque Fresco του Venus project (https://www.thevenusproject.com/) .

Ποιοι ξεκίνησαν την ιδέα του βασικού εισοδήματος;
Η ιδέα (ή παραλλαγές της) είναι πολύ παλιά· ξεκινάει από 

ριζοσπάστες του 18ου και 19ου αιώνα όπως ο Thomas Spence  και ο 
Thomas Paine. Όμως τον 20ο αιώνα εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών
κρίσεων οι φιλελεύθερες ηγεσίες συνειδητοποίησαν τις αντιθέσεις του 
καπιταλισμού και έλαβαν τα μέτρα τους. Μετά το αποτυχημένα 
πειράματα της διατήρησης του καπιταλισμού μέσω του φασισμού στις 
διάφορες παραλλαγές του, της Χριστιανοδημοκρατίας, του 
καπιταλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο μέσω του παρηκμασμένου πλέον 
Κεϋνσιασμού και της Σοσιαλδημοκρατίας, η σκυτάλη πέρασε πλέον 
στους συντηρητικούς και στους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι αναζητούν 
απεγνωσμένα να διασώσουν τον καπιταλισμό χωρίς να θυσιάσουν την 
χρηματοοικονομική ασυδοσία (ελευθερία κατά αυτούς) που 
δημιούργησε την κρίση του 2008.  

Έτσι ξανάγινε επίκαιρη η ακραία για την εποχή της πρόταση του 
νεοφιλελεύθερου Μίλτον Φρήντμαν για εξαφάνιση του συνόλου του 
κοινωνικού κράτους. Ο Φρήντμαν πρότεινε το "negative income tax" 
(αρνητικός φόρος εισοδήματος), το οποίο εγγυάται ένα ελάχιστο 
εισόδημα, ως υποκατάστατο του συνόλου της κοινωνικής πρόνοιας 
αλλά και δίχτυ ασφαλείας, για να αφήσει ανοικτό το πεδίο σε αυτό που 
αυτός ονομάζει, "ελευθερία", δηλαδή τον περιορισμό του ελεγκτικού 
ρόλου του κράτους και την ιδιωτικοποίηση δραστηριοτήτων που ακόμα 
και ο Άνταμ Σμιθ θεωρούσε εντελώς απαραίτητο να μείνουν στην 
αρμοδιότητά του και μακριά από το "αόρατο χέρι" της αγοράς (π.χ. 
άμυνα, δικαιοσύνη, δημόσια έργα (δρόμοι, λιμάνια, κανάλια κλπ), την 
εκπαίδευση των νέων και τέλος την αξιοπρεπή διαβίωση των 
κυβερνητών). Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τον ίδιο τον Φρήντμαν 
στις συζητήσεις με τίτλο "free to choose" οι οποίες εύκολα εντοπίζονται
στο διαδίκτυο. Ειδικά στο τέταρτο επεισόδιο με τίτλο «from cradle to 
grave» ο Φρήντμαν επιτίθεται στην ιδέα του κράτους πρόνοιας και 
αντιπροτείνει τον «αρνητικό φόρο εισοδήματος», δηλαδή μια μορφή 
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ΒΕ.

Ποιοι προωθούν σήμερα το ΒΕ;
Σήμερα η συζήτηση για το ΒΕ δεν αφορά πλέον μόνο ακτιβιστές 

(όπως στην περίπτωση του δημοψηφίσματος στην Ελβετία το 2016, στο
οποίο το 77% καταψήφισε το βασικό εισόδημα) ούτε ιδεοληπτικούς σαν
τον Φρήντμαν που θαύμαζαν την οικονομική ελευθερία και την 
ελευθερία επιλογών στο καθεστώς του Πινοσέτ στην Χιλή. Η σύγχρονη
σχετική συζήτηση για την ελευθερία στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
στο μάθημα του Michael Sandel με τον τίτλο "Justice. What is the right 
thing to do" και ειδικότερα η διάλεξη με τίτλο "free to choose" δείχνει 
ότι η ίδια δογματική νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί «ελευθερίας» 
εξακολουθεί να κυριαρχεί στους πολιτικούς επιστήμονες που θα 
αποφοιτήσουν σύντομα από το Χάρβαρντ με προορισμό να αναλάβουν 
θέσεις στα κεντρικά πόστα της Πλανηταρχίας. Υπάρχουν και πιο 
σύγχρονοι υποστηρικτές του βασικού εισοδήματος, όπως ο εισηγητής 
της έννοιας του "πρεκαριάτου"  (ανασφαλές εργαζόμενο προλεταριάτο) 
Guy Standing, ο οποίος  ισχυρίζεται ότι το βασικό εισόδημα όχι μόνο 
θα εξασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, αλλά θα αυξήσει και την 
παραγωγικότητα, και προωθεί την ιδέα σθεναρά στα βιβλία του, από τα 
κανάλια, αλλά και στην ετήσια συνάντηση του Νταβός. Στην 
συνάντηση του Νταβός το 2017 και το 2018 έγιναν πολλές σχετικές 
συζητήσεις, οι οποίες συνέδεαν το βασικό εισόδημα με την άνοδο των 
αυτοματισμών και την προβλεπόμενη ανεπιστρεπτί απώλεια μέσα σε 
λίγα χρόνια του 40-80% των θέσεων εργασίας, με ελάχιστες 
υπερεξειδικευμένες νέες δουλειές να παίρνουν την θέση τους. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υπέρ, ο καθένας 
προτείνοντας και κάποιες τροποποιήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις
τροποποιήσεις είναι φιλελεύθερης λογικής και βασίζονται στην 
ανησυχία ότι κάποιοι θα «επωφεληθούν» για να ζουν «παρασιτικά» 
χωρίς να δουλεύουν, αφού θα στερηθούν το μοναδικό ανθρώπινο 
κίνητρο που κατανοεί η φιλελεύθερη μπεχαβιοριστική ψυχολογία, 
δηλαδή το κίνητρο του προσωπικού οφέλους. Δεν λείπουν και κάποιες 
«θεωρητικές/φιλοσοφικές» τοποθετήσεις, όπως αυτή του Michael 
Sandel στην συζήτηση στο Νταβός το 2017, οι οποίες χρησιμεύουν για 
να προσθέτουν την απαραίτητη ηθικιστική σάλτσα.
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Τι λέει η δοκιμή στην πράξη;
Η ιδέα δοκιμάζεται ήδη σε διάφορες παραλλαγές στην Ινδία, την 

Κένυα και αλλού. Στην Βραζιλία και την Αλάσκα υπάρχουν ήδη 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας με πολλές ομοιότητες, αλλά σαφώς 
διακριτά από το ΒΕ. Τα αποτελέσματα επιδέχονται αντικρουόμενες 
ερμηνείες για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως επειδή οι συμμετέχοντες 
γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα στο οποίο παίρνουν μέρος είναι πιλοτικό 
και θα λήξει σύντομα, συνεπώς δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά που θα 
επεδείκνυαν αν το εισόδημα αυτό ήταν ισόβιο και χωρίς καμία 
προϋπόθεση.

Προτεινόμενα επιχειρήματα υπέρ του βασικού εισοδήματος.

➢ Διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. 
Η τεχνολογική επανάσταση των αυτοματισμών θα κάνει πολύ σύντομα 
περιττή την εργασία μεγάλων "μαζών" εργαζόμενων. Αυτό υποστηρίζει 
ο ιδρυτής του facebook: Mark Zuckerberg, ενώ πολλοί άλλοι 
δισεκατομμυριούχοι το υποστηρίζουν. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος 
για τον οποίο οι εκπρόσωποι του συστήματος έκαναν πολλές 
συζητήσεις στην συνάντηση του Νταβός τον Ιανουάριο του 2017 
σχετικά με το βασικό εισόδημα.

 
➢ Αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των 
αυτοματισμών. 
Οι νέες δουλειές που θα προκύψουν θα είναι τόσο εξειδικευμένες 
(προγραμματισμός, ρομποτική, "μεγάλα δεδομένα" [big data], ίντερνετ 
των πραγμάτων, τρισδιάστατη εκτύπωση) (ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ) ώστε δεν 
θα είναι διαθέσιμες παρά μόνο στους ελάχιστους που θα έχουν 
πρόσβαση στην απαιτούμενη εκπαίδευση. Συνεπώς πρέπει να βρεθεί 
μια "τελική λύση" για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με 
παρωχημένες δεξιότητες, η εργασία του οποίου θα είναι άχρηστη, η 
επανεκπαίδευση του "οικονομικά ασύμφορη" και η "τακτοποίησή του" 
μέσω ενός βασικού εισοδήματος αναγκαία.

➢ Αυξημένη παραγωγικότητα του εργαζόμενου. 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο εργαζόμενος που λαμβάνει το ΒΕ και 
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γνωρίζει ότι σε περίπτωση που χάσει την δουλειά του δεν κινδυνεύει να 
βρεθεί χωρίς εισόδημα εργάζεται καλύτερα και είναι πιο αποδοτικός. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πνευματικές και δημιουργικές εργασίες όπου 
η απόδοση δεν εξαρτάται τόσο από τον χρόνο που ξοδεύεις στην 
εργασία ή την αυστηρή τήρηση του ωραρίου. Δες για παράδειγμα την 
τοποθέτηση του Kavi Guppta στο Forbes 
(https://www.forbes.com/sites/kaviguppta/2016/09/22/basic-income-
might-be-the-answer-to-societys-productivity-crisis/#312f7c4862b3 ), 
όπου επικαλείται την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλοου για να 
ισχυριστεί ότι ένας άνθρωπος με καλυμμένες τις στοιχειώδεις του 
ανάγκες και ασφαλής είναι πιο δημιουργικός και παραγωγικός. 

➢ Βασικό κοινωνικό δικαίωμα. 
Το βασικό εισόδημα απελευθερώνει τον εργαζόμενο από τον εκβιασμό 
και το άγχος της αναγκαστικής ανεύρεσης εργασίας για να επιβιώσει. 
Τα ξεχασμένα "κοινωνικά δικαιώματα" της χάρτας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων βρίσκουν επιτέλους την δικαίωσή τους, χάρις στο Νταβός 
και στα διεθνή φόρα...

➢ Ελεύθερος χρόνος και προσωπική ολοκλήρωση.
Οι άνθρωποι θα έχουν περισσότερο καιρό διαθέσιμο για σκέψη και 
δημιουργική εργασία (καλλιτεχνική, επιστημονική κλπ), όποτε αυτοί το 
επιθυμήσουν, απλώς σταματώντας να εργάζονται για κάποιον καιρό και
αναζητώντας τα πραγματικά ενδιαφέροντά τους.

➢ Δυνατότητα επανεκπαίδευσης του εργαζόμενου.
Ο εργαζόμενος που χάνει την δουλειά του ή την βλέπει να απειλείται 
από τις νέες τεχνολογίες θα έχει την δυνατότητα να αποχωρήσει από 
την αγορά εργασίας για όσον καιρό χρειάζεται έτσι, ώστε να 
επανεκπαιδευτεί και να επανέλθει με αυξημένες δεξιότητες μετά από 
κάποιο διάστημα. 

➢ Άνοδος της ποιότητας του εργατικού δυναμικού.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η δυνατότητα προσωρινής απόσυρσης από την 
αγορά εργασίας και επανεκπαίδευσης θα ανεβάσει την ποιότητα του 
εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας
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στις χώρες που θα υιοθετήσουν το βασικό εισόδημα.

➢ Αυξημένη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα.
Η αίσθηση κοινωνικής ασφάλειας θα δώσει την δυνατότητα σε 
περισσότερους δημιουργικούς ανθρώπους να σταματήσουν να 
δουλεύουν για όσο καιρό χρειάζεται ώστε να δημιουργήσουν νέες 
τεχνολογίες. Η νέα τεχνολογία και το "πνευματικό κεφάλαιο" 
θεωρούνται πλέον βασικοί συντελεστές της παραγωγής προστιθέμενης 
υπεραξίας και της ανταγωνιστικότητας ιδίως σε διεθνές πεδίο. 

Αντεπιχειρήματα στα ανωτέρω επιχειρήματα.

● Η Διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης δεν είναι ζητούμενο για 
τις τάξεις και τους λαούς που παγιδεύτηκαν στον πάτο. Το ζητούμενο 
είναι η ανατροπή του παγκοσμιοποιητικού καπιταλισμού και η 
δημιουργία ανεξάρτητων δημοκρατικών εθνών-κρατών. Το βασικό 
εισόδημα φιλοδοξεί να γίνει ένα σχεδιασμένο άνωθεν προστατευτικό 
δίχτυ για τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, με σκοπό να εκτραπούν τα 
πραγματικά αιτήματα που αναδύονται από τον ίδιο τον λαό 
(παράδειγμα τέτοια εκτροπής: το λαϊκό αίτημα για δωρεάν κρατικά 
σχολεία εκτρέπεται στην νεοφιλελεύθερη συνταγή της εκπαίδευσης σε 
ιδιωτικά σχολεία που πληρώνονται με δωρεάν κρατικά κουπόνια, μέτρο 
που εφαρμόστηκε στην Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα με τις 
ευλογίες του Μίλτον Φρήντμαν (βλέπε Ναόμι Κλάιν, “Το δόγμα του 
σοκ”, c 2007, Εκδόσεις Λιβάνη 2010).

● Η Αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των 
αυτοματισμών, οι οποίες θα αφήσουν δουλειές μόνο για λίγους με 
μεγάλη εξειδίκευση, δεν είναι παρά ένα πρόσχημα για το 
"αναπόφευκτο" του κοινωνικού αποκλεισμού. Μόνο ένας φιλελεύθερος 
θεωρεί λογικό να αυξάνονται παράλληλα η παραγωγικότητα, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και η δυστυχία, διότι βλέπει τα αγαθά ως 
εμπορεύματα που πωλούνται για κέρδος και όχι ως πλούτο που μπορεί 
να συμβάλλει στην ελάττωση του μόχθου και στην βελτίωση της ζωής. 
Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των 
αυτοματισμών είναι κατά την γνώμη μου ισχυρό επιχείρημα υπέρ της 
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λαϊκής κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Οι πατέντες και οι 
αυτοματισμοί απειλούν να δημιουργήσουν αβυσσαλέα χάσματα στην 
κοινωνία ανάμεσα στους κατόχους αυτών των τεχνολογιών και όλους 
τους υπόλοιπους. Οι τεράστιες αυτές ανισότητες καταργούν στην πράξη
κάθε δυνατότητα για ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Επιπλέον μια 
δημοκρατία δεν βλέπει τον πολίτη ως "οικονομικά ασύμφορο βάρος". 
Αντίθετα, η αυξημένη παραγωγικότητα μεταφράζεται σε πλούτο ο 
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί ο πληθυσμός, ο 
διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος, η συμμετοχή στην επιστημονική και 
καλλιτεχνική δημιουργία και το βιοτικό επίπεδο ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.

● Αυξημένη παραγωγικότητα του εργαζόμενου.  Το ζητούμενο 
για μένα είναι να καρπωθεί αυτήν την αυξημένη παραγωγικότητα το 
σύνολο της ανθρωπότητας και όχι η νέα ελίτ των εργαζόμενων. Η 
παραγωγικότητα αυξήθηκε τουλάχιστον επί πενήντα στον αγροτικό 
τομέα, αλλά ακόμα πεθαίνει κόσμος από την πείνα, παρά την περίφημη 
"πράσινη επανάσταση", τα γενετικά μεταλλαγμένα και το επιβεβλημένο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου διεθνές εμπόριο με 
ελαττωμένους δασμούς (το οποίο κατά τους πιστούς της θρησκείας της 
παγκοσμιοποίησης ξεκινώντας από τον Ρικάρντο υποτίθεται ότι θα 
ελάττωνε την πείνα και θα εξορθολόγιζε τη χρήση της αγροτικής γης 
παγκόσμια). Στην βιομηχανία η παραγωγικότητα αυξήθηκε ακόμα 
περισσότερο, αλλά, παρά την επιπλέον "απελευθέρωση" των γυναικών 
μέσω της μισθωτής σκλαβιάς και την εντατικοποίηση της εργασίας, δεν 
καταναλώνουμε σπίτια και τροφή 50 φορές φθηνότερα. Μάλλον το 
αντίθετο. Ακόμα και ένας Μικρασιάτης εργάτης των αρχών του 20ου 
αιώνα στην Ελλάδα μπορούσε να ελπίζει ότι θα αγοράσει σπίτι και θα 
ζήσει πολυμελή οικογένεια, ενώ σήμερα δεν βγάζει ούτε τα λεφτά για 
ένα ενοίκιο και η αναγκαστικά εργαζόμενη γυναίκα του, τα λεφτά για 
διατροφή.

● Βασικό κοινωνικό δικαίωμα.  Είναι υποκρισία και αντίφαση να
κόπτεται ο φιλελευθερισμός για ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα, το 
οποίο αρνούνταν οι σκληρότεροι και συνεπέστεροι οπαδοί του στο 
πρόσφατο παρελθόν. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ΖΩΗ και όχι 
απλώς στην ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Η ζωή περιλαμβάνει το δικαίωμα στην 
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συμμετοχή στην κοινωνία, δηλαδή την συμμετοχή στην παραγωγή, την 
εκπαίδευση, την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και την λήψη
αποφάσεων, χωρίς κανέναν κοινωνικό αποκλεισμό. Τα κοινωνικά 
δικαιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ρητορική του φιλελευθερισμού 
περί «ελευθερίας» και συνεπώς δεν μπορεί παρά να λειτουργούν μόνο 
ως πρόσχημα.

● Ελεύθερος χρόνος και προσωπική ολοκλήρωση. Πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην λήψη αποφάσεων και στην Παιδεία, 
αλλιώς το επιχείρημα δεν έχει νόημα. Στοιχειώδης προϋπόθεση είναι η 
διάθεση στους πάντες του συνόλου της γνώσης (επιστημονικά 
περιοδικά, πατέντες, μυστικές κρατικές συμφωνίες κλπ).  Είναι 
κοροϊδία να μιλάμε για προσωπική ολοκλήρωση όταν δεν 
δημιουργούμε ταυτόχρονα τις υλικές προϋποθέσεις για την χρήση της 
γνώσης από τους πάντες. Όμως μια τέτοια απαίτηση προσκρούει σε μια 
βασική απαίτηση του φιλελευθερισμού, την «ελευθερία» (στην 
πραγματικότητα ασυδοσία) να ιδιωτικοποιούνται τα πάντα – κάθε ιδέα, 
κάθε τεχνολογία, ακόμα και κάθε ζωντανός οργανισμός. Ο 
φιλελευθερισμός απαιτεί να αφήνουμε τους ανθρώπους να συνάπτουν 
«ελεύθερα» (δηλαδή ασύδοτα ως προς τις κοινωνικές τους συνέπειες) 
συμβόλαια, για να πουλάνε και να αγοράζουν ιδέες και τεχνολογίες 
ικανές να δημιουργούν μονοπώλια και να αποκλείουν την πρόσβαση σε 
όλους όσοι "δεν χρειάζεται να ξέρουν". Η γνώση στον φιλελευθερισμό 
δεν είναι παρά ένα εργαλείο παραγωγής και ένα εμπόρευμα όπως όλα 
τα άλλα – και όχι κοινό κτήμα της ανθρωπότητας και εργαλείο 
προσωπικής ολοκλήρωσης.

● Δυνατότητα επανεκπαίδευσης του εργαζόμενου. Το 
επιχείρημα αυτό αποκαλύπτει την εργαλειακή αντίληψη που 
επιφυλάσσει για τον εργαζόμενο η ωφελιμιστική νεοφιλελεύθερη 
λογική. Αυτήν την απασχολεί κυρίως η εκπαίδευση των "μαζών" μόνο 
για την μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ δικαιολογεί την χρήση του 
εργαζόμενου ως εργαλείου με το πρόσχημα του «ελεύθερου 
συμβολαίου». Φυσικά τίποτα το ελεύθερο δεν υπάρχει στην προσπάθεια
του άνεργου να βρει μια δουλειά για να επιβιώσει, και ακόμα λιγότερη 
ελευθερία θα υπάρχει στην προσπάθεια αυτού που ζει με το ΒΕ να 
επενδύσει χρόνο και χρήμα στην επανεκπαίδευση του σε μια δεξιότητα 
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που δεν γνωρίζει για πόσο ακόμα θα παραμείνει εκτός 
αυτοματοποίησης. Τον άνθρωπο τον απασχολεί η προσωπική του 
ολοκλήρωση και νοηματοδότηση και όχι πώς θα γίνει πιο χρήσιμος για 
αυτούς που τον εκμεταλλεύονται. Τον απασχολεί κυρίως η παιδεία, και 
η εκπαίδευση μόνο για τους δικούς του προσωπικούς στόχους.

● Άνοδος της ποιότητας του εργατικού δυναμικού.  Ο άνθρωπος
δεν είναι έπιπλο για να μετριέται η ποιότητα του μόνο από την χρήση 
του από άλλους, όπως συμβαίνει στην χαοτική ζούγκλα της "αγοράς 
εργασίας" και της βιομηχανίας παραγωγής πλαστών αναγκών. Ακόμα 
χειρότερα, θα διογκωθούν το παρασιτικό προλεταριάτο και οι υπηρεσίες
προς τους επικυρίαρχους. Η αγορά με το "αλάνθαστο κριτήριο της" 
μπορεί να ξεφορτωθεί τους γιατρούς και τους δασκάλους, ως ποιοτικά 
κατώτερους , και να δώσει περισσότερη αξία στους συνοδούς 
πολυτελείας, στην πορνεία και στους ψευδοκαλλιτέχνες της 
υποκουλτούρας και της δημιουργίας νοητικής σύγχυσης.  

● Αυξημένη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα.  Το 
μεγαλύτερο κομμάτι της τεχνολογικής γνώσης περιφρουρείται από 
πατέντες και βιομηχανικά μυστικά, ενώ η ελάχιστη που περισσεύει 
κλειδαμπαρώνεται σε πανάκριβα πανεπιστήμια και απρόσιτες στο κοινό
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Όμως οι νέες ανακαλύψεις 
και επινοήσεις αφενός μεν βασίζονται στο σύνολο της επί αιώνες 
συσσωρευμένης γνώσης, αφετέρου δε κάποιες απ' αυτές διατίθενται 
δωρεάν, με αποτέλεσμα, αυτοί που εκμεταλλεύονται τις πατέντες, 
ουσιαστικά να καρπώνονται ιδιοκτησία όλης της ανθρωπότητας. Επίσης
οι δυνατότητες ανεξάρτητης επιστημονικής δημιουργίας είναι 
περιορισμένες. Μπορείς να φτιάξεις λογισμικό και ζωγραφιές, αλλά δεν
μπορείς να κατασκευάσεις πυραύλους ή να κάνεις πειράματα 
νευροφυσιολογίας. Αλλά ακόμα και όσοι καταφέρουν να 
δημιουργήσουν ανεξάρτητα, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να 
πουλήσουν την δημιουργία τους στο κεφάλαιο ή να την δημοσιεύσουν, 
παραχωρώντας την έτσι δωρεάν σε αυτούς που θα επωφεληθούν. Με το
υπάρχον πολιτικοοικονομικό σύστημα η "πνευματική δημιουργία" 
ενισχύει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η δημιουργία πλεονάσματος 
"πνευματικού κεφαλαίου" θα μειώσει απλά την αξία των επιστημόνων 
στην αγορά εργασίας και θα δημιουργήσει ένα πλεόνασμα απλήρωτης 
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και μαύρης πνευματικής εργασίας. Ήδη η απλήρωτη εργασία 
δημιουργών ελεύθερου λογισμικού έχει αντιγραφεί από το εμπορικό 
λογισμικό και αποφέρει κέρδη, οι εταιρείες βιοτεχνολογίας 
πατεντάρουν τους ζωντανούς οργανισμούς που δημιούργησαν πολλές 
γενιές γεωργών και κτηνοτρόφων ή εκατομμύρια χρόνια φυσικής 
επιλογής και οι εταιρείες πατεντάρουν κατασκευές που βασίζονται σε 
πληρωμένη από το σύνολο της κοινωνίας βασική έρευνα.

Επιπλέον επιχειρήματα ενάντια στο βασικό εισόδημα.

Αλλά το ζήτημα έχει πολλές ακόμα παραμέτρους, τις οποίες δεν 
εξετάζουν πλήρως οι φιλελεύθεροι οπαδοί του βασικού εισοδήματος και
κατά την γνώμη μου είναι ακόμα σημαντικότερες.

Στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου ο Μαρξ αναλύει σε έκταση τα 
"poor laws" και τα ενοριακά βοηθήματα στους άνεργους. Η ανάλυση 
των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών δείχνει με τον καλύτερο τρόπο 
πώς η εξαθλίωση και η εξάρτηση από επιδόματα φτιάχνουν τους πιο 
παθητικούς ανθρώπους. Όσοι δεν μπορούσαν να προσληφθούν πλέον 
στην βιομηχανία, πασχίζανε να ζήσουν από τα λίγα που τους έδιναν οι 
ενορίες, ενώ δύσκολα κατάφερναν να ξαναβρούν δουλειά. 

Ο έλεγχος της ενεργούς ζήτησης και των κοινωνικών
αντιδράσεων.

Βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης του 2008 πέρα από τα τεράστια 
χρέη των τραπεζών ήταν η δραματική ελάττωση της ενεργού ζήτησης 
παγκόσμια. Η πολιτική να δοθούν τεράστιες ενισχύσεις στις τράπεζες 
ξεκίνησε με το ‘καλό παράδειγμα’ του Τόνυ Μπλερ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και επεκτάθηκε παγκόσμια. Η πολιτική αυτή έφτασε μέχρι και
τον αποδιοπομπαίο τράγο της Ευρώπης, την Ελλάδα, η οποία  
φορτώθηκε τεράστια ΔΗΜΟΣΙΑ δάνεια για να διασώσει τις  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ τράπεζες ΞΕΝΩΝ συμφερόντων. 
[https://www.youtube.com/watch?v=-HPWWp8Gr8c]

Η θεωρία ότι η ρευστότητα των τραπεζών θα οδηγήσει σε 
ευκολότερα δάνεια, ρευστότητα στον κόσμο και άρα αύξηση της 
ενεργού ζήτησης φυσικά δεν λειτούργησε. Ακόμα και η περίφημη 
ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ δεν 
κατάφερε να πείσει τις τράπεζες να δώσουν πιστώσεις στην πραγματική
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οικονομία και να δημιουργήσουν ενεργή ζήτηση. Έτσι, όπως 
επισημαίνουν οικονομολόγοι σαν τον Ray Dalio, πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος να δοθεί χρήμα απευθείας στον κόσμο που θα το καταναλώσει 
για να καλύψει τις άμεσες ανελαστικές του ανάγκες (τροφή, στέγη, 
ρούχα κλπ) και όχι σε τράπεζες οι οποίες θα το επενδύσουν εκεί που θα 
επιτύχουν υψηλότερο κέρδος ή ασφάλεια σε περίοδο κρίσης, 
αδιαφορώντας για το διαθέσιμο χρήμα στον καταναλωτή και για την 
δημιουργία ενεργού ζήτησης. Πρέπει λοιπόν σύμφωνα με τον Ray Dalio
να βρεθεί ένας τρόπος να δοθεί σε όλον τον κόσμο αυτό που αποκαλεί 
«λεφτά από το ελικόπτερο» (helicopter money) 

(https://www.youtube.com/watch?v=UBXjlNNNFus).
Με το ΒΕ οι επικυρίαρχοι θα μπορούν να δίνουν αυτά τα «λεφτά από

το ελικόπτερο», δηλαδή θα αποκτήσουν την δυνατότητα να 
δημιουργούν όση "ενεργή ζήτηση" τους βολεύει ανά περίσταση 
ελέγχοντας την ροή (του ΒΕ) σε αυτούς που ξοδεύουν αναγκαστικά όλο
τους το εισόδημα σε ανελαστικές ανάγκες χωρίς δυνατότητα 
αποθησαύρισης ή αποταμίευσης.  Όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα 
εύκολα δάνεια στην δεκαετία του ΄90, έτσι ακριβώς και το βασικό 
εισόδημα θα δημιουργήσει μαζικά χρήμα από το τίποτα και να 
ξαναπαγιδεύσει τις μάζες στην καταναλωτική αποχαύνωση από την 
οποία βγήκαν απότομα μετά την οικονομική κρίση του 2008. Το ΒΕ θα 
μοιράζεται από το κράτος και έτσι παρέχει μια αξιόπιστη πηγή ενεργού 
ζήτησης για όλη την κεφαλαιοκρατική τάξη, παραμερίζοντας τους 
εσωτερικούς ανταγωνισμού οι οποίοι συχνά οδηγούν τους 
κεφαλαιοκράτες σε συγκρούσεις και ανταγωνισμούς για το μερίδιο της 
αγοράς οι οποίες αντιβαίνουν με τα συμφέροντά τους ως τάξη.   Το ΒΕ 
θα δώσει την δυνατότητα να φτιαχτεί ένα "συμβόλαιο κυρίων" ανάμεσα
στις τράπεζες και τις πολυεθνικές, απομακρύνοντας προς χάριν του 
κοινού συμφέροντος (της διατήρησης της ενεργού ζήτησης) το 
ενδεχόμενο ασυνεννοησίας μεταξύ τους, παρά τον παράλληλο 
ανταγωνισμό τους για το κομμάτι αυτής της ζήτησης που θα καρπωθεί η
κάθε μία. Αυτό θα δώσει στο καπιταλιστικό κράτος την δυνατότητα να 
προλαμβάνει τις οικονομικές κρίσεις, χωρίς να προσβάλλεται η δομή 
της καπιταλιστικής παραγωγής. 

Όμως ανοίγεται και η άλλη δυνατότητα, αυτή της δραστικής και 
απότομης μείωσης του ΒΕ και συνεπώς της ενεργού ζήτησης όταν αυτό 
είναι επιθυμητό είτε από την ντόπια ελίτ είτε από κάποιο ξένο κέντρο 
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αποφάσεων τα οποία ελέγχουν το κράτος. Κάτι τέτοιο θα είχε ως 
αποτέλεσμα μια τεχνητή κρίση με στόχο είτε να χτυπήσει τα μικρά 
εισοδήματα και επιχειρήσεις και να αυξηθεί η συγκέντρωση του 
κεφαλαίου είτε να καταστείλει αναταραχές.

Θα πεθάνει άραγε το «ελάχιστο κράτος» των
αναρχοκαπιταλιστών;

Όσοι ακούνε για πρώτη φορά για το ΒΕ, φαντάζονται ότι αυτό 
αναγκαστικά θα ισχυροποιήσει κατά πολύ το κράτος το οποίο θα 
διαχειρίζεται τεράστια ποσά.  Κάποιοι «αριστεροί» μπορεί να 
φαντάζονται ότι αυτό θα είναι ένα νέο κράτος πρόνοιας απαλλαγμένο 
από την περιττή γραφειοκρατία το οποίο θα αναδιανέμει εισόδημα σε 
τεράστια κλίμακα. Αυτό φοβίζει κάποιους φιλελεύθερους επικριτές της 
παλιάς σχολής που φαντασιώνονται ακόμα την παντοδυναμία του 
«αόρατου χεριού» και αδυνατούν να δεχθούν την έκταση των μέτρων 
που απαιτούνται για να παραμείνει στην ζωή ο φιλελεύθερος 
καπιταλισμός. Θα γίνει άραγε το ΒΕ το άδοξο τέλος του περίφημου 
«ελάχιστου κράτους» (minimal state) το οποίο προωθούν οι 
αναρχοκαπιταλιστές (δηλαδή ακραίοι νεοφιλελεύθεροι) στα 
Αμερικάνικα Πανεπιστήμια όπως το Yale και το Harvard, όπου 
εκκολάπτονται οι μελλοντικοί πλανητάρχες και τα μπουμπούκια που θα 
παίξουν τον ρόλο των συμβούλων τους;  

Δεν πιστεύω ότι θα δώσουν στο κράτος μια τόσο μεγάλη ισχύ, διότι 
το κράτος δίνει εύκολο στόχο στην αγανάκτηση του λαού και 
κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πέσει στα χέρια μιας δημοκρατικής 
επανάστασης. Οι κεφαλαιοκράτες θέλουν ένα ελάχιστο κράτος (όπως 
το οραματίστηκαν ο Hayek, ο Friedman και φυσικά ο Robert Nozick 
[Anarchy, state and utopia 1974]) με περιορισμένη ισχύ και ρόλο μόνο 
στην αστυνόμευση της τήρησης των μεταξύ τους συμφωνιών, και 
βλέπουν με δυσπιστία οποιαδήποτε συγκέντρωση ισχύος η οποία 
μπορεί να εκτραπεί ενάντια στα συμφέροντα τους. Η δημιουργία από το
τίποτα του χρήματος μπορεί κάλλιστα να ιδιωτικοποιηθεί ή να ανατεθεί 
σε μια ΜΚΟ ή σε μια «ανεξάρτητη αρχή» όπως είναι για παράδειγμα η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί ακόμα να ανατεθεί σε μια αρχή 
σαν το αμερικάνικο Federal Reserve το οποίο κρατάει μυστικούς τους 
σημερινούς μετόχους του, και οι οποίοι μάλλον παραμένουν ίδιοι με 
τους αρχικούς δηλαδή οι μεγάλες Αμερικανικές τράπεζες. Μια λύση 
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σαν το αμερικάνικο Federal Reserve νομίζω ότι θα παραχωρήσει τον 
πλήρη έλεγχο της ενεργού ζήτησης σε μια «κομμούνα» τραπεζών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και είναι η πιο λογική κατάληξη 
δεδομένου ότι αυτά τα ιδρύματα ελέγχουν αυτήν την στιγμή την 
οικονομία και τα κράτη και σιγοντάρουν κρυφά τις καμπάνιες υπέρ του 
ΒΕ φέρνοντάς το στα φώτα της δημοσιότητας και στα διεθνή φόρα στο 
Νταβός και αλλού. 

Υπάρχει βέβαια και το άλλο ενδεχόμενο, να δοθεί πραγματικά στο 
κράτος αυτή η αρμοδιότητα. Αυτό μπορεί να βόλευε στο μοντέλο του 
«καπιταλισμού των υμετέρων» (crony capitalism) το οποίο ζει 
παρασιτικά από το κράτος και το οποίο ενδεχομένως θα έβρισκε τρόπο 
να επωφελείται από τον έλεγχο της κρατικής κάνουλας του ΒΕ. Όμως 
αυτό το ενδεχόμενο δεν θα οδηγήσει σε ένα ισχυρότερο κράτος με 
μεγαλύτερη γραφειοκρατία γιατί ο ρόλος του θα περιορίζεται στο να 
παρέχει ή να δημιουργεί από το τίποτα, πίστωση (χρήμα), σύμφωνα με 
τα συμφέροντα των εταιριών που το ελέγχουν. Δεν θα οδηγήσει σε μια 
κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία γιατί το ΒΕ δεν συνεπάγεται κανέναν 
έλεγχο στα μέσα παραγωγής και στα αγαθά που θα παραχθούν αλλά 
μόνο στην τελική κατανάλωση. Και δεν θα οδηγήσει σε δημοκρατικό 
έλεγχο του κράτους γιατί η «άχρηστη τάξη» όπως την αποκαλεί ο Yuval
Harari δεν θα έχει απολύτως καμία δύναμη να ασκήσει πιέσεις και να 
επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. 

Συμπεραίνω ότι η δυστοπία του «ελάχιστου κράτους» το οποίο είναι 
απαραίτητο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης παραμένει αλώβητη από το
ΒΕ. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι το ΒΕ και το 
ελάχιστο κράτος εξυπηρετούν τον ίδιο τελικό σκοπό που είναι η 
παγκοσμιοποίηση. Στην τελευταία παράγραφο αυτού του άρθρου θα 
δείξω πως το ΒΕ μπορεί να λειτουργήσει ως ο Δούρειος Ίππος της 
παγκοσμιοποίησης.

Η μετατροπή του κοινωνικά ανήσυχου άνεργου 
σε έναν αδιάφορο άεργο.

Με το ΒΕ θα δημιουργηθεί από τα κατάλοιπα της προς εξαφάνιση 
μεσαίας τάξης ένα νέο λούμπεν προλεταριάτο, το οποίο θα είναι 
εντελώς αποκλεισμένο και ανίκανο να ανελιχθεί κοινωνικά.  Το 
προλεταριάτο αυτό θα αισθάνεται ασφαλές μόνο εφόσον παραμένει 
υπάκουο στο κράτος από το οποίο τρέφεται, επομένως δεν θα τολμά να 
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εξεγερθεί. 
Οι επικυρίαρχοι θα μπορούν να αποκλείσουν "ανθρωπιστικά" τους 

"οικονομικά άχρηστους", δίνοντάς τους μόνο όσα απαιτούνται για την 
επιβίωσή τους, στερώντας τους κάθε ελπίδα κοινωνικής ανόδου.  Αυτό 
συμπεραίνεται επειδή δεν γίνεται λόγος για δικαίωμα τζάμπα παιδείας 
αλλά ΜΟΝΟ για χρήμα, δηλαδή για δικαίωμα στην επιβίωση και στην 
κατανάλωση εντός μιας εμπορευματικής κοινωνίας. Η αποδοχή ενός 
τέτοιου είδους «κοινωνικού συμβολαίου» παραμερίζει πλήρως το 
δικαίωμα στην εργασία ως διεκδίκηση. Η νέα αυτή τάξη αναμένεται να 
γίνει η πλειοψηφία, δηλαδή αυτό που στην ψυχολογία αποκαλείται 
«στατιστικώς φυσιολογικό» και θα θεωρούν τον εαυτό τους όχι ως 
αποκλεισμένο άνεργο, αλλά ως άεργο χωρίς καμία υποχρέωση πέρα 
από την υπακοή απέναντι σε μια κοινωνία η οποία απλά τους 
συντηρεί. Αυτό θα έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες, και εδώ θα 
αποτολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι ο ναρκισσιστικός 
καταναλωτικός ατομισμός που κυριαρχεί στα αγγλοσαξωνικά 
πολιτιστικά προτεκτοράτα θα μετεξελιχθεί στους άεργους του ΒΕ σε 
έναν ατομισμό χειρότερο, πιο μηδενιστικό, πιο κυνικό, χωρίς ελπίδα 
προσωπικής βελτίωσης και ολοκλήρωσης, έναν ατομικισμό τόσο 
ακραίο που δεν θα έχει πλέον ανάγκη τον άλλον άνθρωπο ούτε καν ως 
θεατή. Αναμένω μια γενοκτονία των υπολειμμάτων του κοινωνικού 
ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό και πολιτικό 
ον, με έμφυτη την ψυχολογική ανάγκη της προσφοράς, και όταν αυτές 
οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται στον πραγματικό κόσμο οι άνθρωποι θα 
στραφούν στα υποκατάστατα και στις διαστροφές. Στην επόμενες δύο 
παραγράφους ασχολούμαι με τα υποκατάστατα εικονικής 
κοινωνικότητας και εικονικής διεστραμμένης ευτυχίας που νομίζω ότι 
ετοιμάζουν για τους άεργους˙  θα ήταν επικίνδυνο για τους άρχοντες να 
αφεθούν τόσο σημαντικοί παράγοντες της κοινωνικής σταθερότητας 
στην τύχη και να αιωρείται η δυνατότητα μιας επανάστασης στον 
πραγματικό κόσμο.

Η εικονική κοινωνικότητα. Η συνένοχη κοινωνία, ο "εσωτερικός
εχθρός", ο "εξωτερικός εχθρός" και ο άεργος ευδαιμονισμός.

Οι πετυχημένες ιεραρχικές κοινωνίες γνωρίζουν καλά και ελέγχουν 
τις κοινωνικές τάξεις που απειλούν να τις ανατρέψουν. Η βασίλισσα 
Βικτωρία έγινε πάτρωνας αυτών που με περιφρόνηση αποκαλούσαν 
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"the drinking classes" και εξασφάλισε την απόλυτη πίστη τους. Διότι 
και στην Γαλλική επανάσταση ναι μεν οι αστοί και οι έμποροι ήταν 
αυτοί που επωφελήθηκαν, αλλά οι εργάτες ήταν αυτοί που σκοτώθηκαν 
στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τον στρατό για να την 
πραγματοποιήσουν. Η άρχουσα και μεσαία τάξη της Βικτωριανής 
Αγγλίας αρέσκονταν να πιστεύουν ότι οι κατώτερες τάξεις ήταν 
καταδικασμένες στην εργασία λόγω του αλκοολισμού. Ωστόσο τα 
ναρκωτικά και ο αλκοολισμός άνθησαν όταν η τιμή του αλκοόλ έπεσε 
αρκετά και οι κατώτερες τάξεις μιας κοινωνίας με μηδενική κοινωνική 
κινητικότητα βρήκαν εκεί μια διέξοδο. Το αλκοόλ μέχρι τότε ήταν 
ακριβό και άρα προνόμιο των γλεντζέδων πλουσίων, όπως μαρτυρά η 
παλιότερη αγγλική έκφραση "drink like a lord" (πίνει σαν αφεντικό). 

Τον ρόλο του αλκοόλ έχουν αναλάβει πλέον πιο εξελιγμένα 
ναρκωτικά, τα θεάματα της υποκουλτούρας, η κατανάλωση ως 
διασκέδαση και τα δωρεάν διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια εικονικής 
πραγματικότητας ως υποκατάστατα της κοινωνικότητας και διαφυγή σε 
πιο ενδιαφέροντες φανταστικούς κόσμους. Τα τελευταία 
πολλαπλασιάζονται και αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη επένδυση της 
τεχνολογίας μαζικού ελέγχου. Οι επικυρίαρχοι κοιτάνε μακριά.  Οι 
σύγχρονες μάζες των Άγγλων που ζουν από επιδόματα και οι 
προλετάριοι είναι ιδανικοί στρατιώτες και οπαδοί, έτοιμοι να 
επικροτήσουν την εκμετάλλευση ξένων λαών για να πάρουν μερίδιο 
από την λεηλασία. Έτσι και αλλιώς εκεί είναι ταυτόχρονα η καλύτερη 
μπάζα και η υψηλότερη δυνατότητα που έχουν στην δεδομένη κοινωνία.
Οι Ρωμαίοι προλετάριοι περίμεναν να μοιραστεί κρασί και ψωμί για να 
ξεφαντώσουν, οι επίγονοί τους βαυκαλίζονται με τις επιδόσεις τους σε 
παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Ο εξαρτημένος Ρωμαίος 
προλετάριος που ζούσε από το εισόδημα που του παρείχε ο πάτρωνας 
του ήταν ο πιστότερος οπαδός του καθεστώτος. Οι Ρωμαίοι άεργοι 
προλετάριοι δεν έκαναν επαναστάσεις· διασκέδαζαν με τις σφαγές στις 
αρένες και τα δωρεάν μεθύσια, ενώ ήταν πάντα έτοιμοι να πουλήσουν 
τις υπηρεσίες τους στον στρατό και να πλιατσικολογήσουν. Μια και 
ανέφερα τις αρένες, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα βάρβαρα αγωνιστικά 
σπορ είναι σε μεγάλη άνοδο, ενώ ήδη ταινίες όπως τα "Hunger games" 
ετοιμάζουνε ψυχολογικά το φιλοθεάμον βαριεστημένο κοινό για τις 
διασκεδάσεις του άεργου μέλλοντος.
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Η εικονική ευτυχία. Η βιομηχανία της οργανωμένης
απανθρωποίησης, υποκουλτούρας και διαφυγής από την

πραγματικότητα.
Όλες οι εποχές έχουν την υποκουλτούρα τους, αλλά καμία δεν 

οργάνωσε την παραγωγή της στην σημερινή βιομηχανική κλίμακα, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για τις στρατιές των ελεγχόμενων αέργων. 
Τα δωρεάν διαδικτυακά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, πολέμου 
και σεξ πολλαπλασιάζονται. Πίσω τους κρύβονται μεγάλοι χορηγοί 
όπως οι αμερικάνικες στρατιωτικές υπηρεσίες. Κοινά τους γνωρίσματα 
είναι η άμεση στόχευση στην εκτόνωση και ταυτόχρονα ενίσχυση μέσω
της εξοικείωσης βασικών βίαιων ενστίκτων, η χρήση ψυχολογικών τρικ 
για να προκαλούν τον εθισμό του παίκτη και το σεξουαλικό 
περιεχόμενο, που μπορεί να χρησιμεύσει στην μοναχική εκτόνωση και 
στον μαζικών έλεγχο της αναπαραγωγής αυτών που δεν εργάζονται. Ο 
στόχος δεν είναι απλώς να εκτονώσουν την κοινωνική ένταση που θα 
φέρουν οι στρατιές των άνεργων που ζουν με το ΒΕ, αλλά με την 
πάροδο του χρόνου να δημιουργήσουν μια τάξη υπανθρώπων εντελώς 
απαίδευτων, εθισμένων σε πλασματικούς κόσμους και άρα ανίκανων να
προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση. Την ίδια προώθηση απολαμβάνει η 
τέχνη της διαφυγής από την πραγματικότητα, όπως η λογοτεχνία και οι 
ταινίες με μαζικές καταστροφές,  ζόμπι, υπερήρωες, η γελοία 
στιχουργία του "μπλακ μέταλ" με διαβόλους και τριβόλους, η 
προώθηση της ενασχόλησης με το υπερφυσικό (π.χ. αστρολογία), η 
ψευδοτέχνη του «αφηρημένου εξπρεσιονισμού» και των παρακλαδιών 
του, τα παιχνίδια ρόλων (role playing games) κ.λ.π. Ένα είναι το κοινό 
χαρακτηριστικό όλων αυτών των άνωθεν προωθούμενων 
δραστηριοτήτων : Η με κάθε μέσο απόδραση από την 
πραγματικότητα μεγάλων μαζών κατασκευασμένων υπανθρώπων. 
Γιατί ο άνθρωπος είναι από την φύση του πολιτικό ον, όπως έλεγε και ο 
Αριστοτέλης. Αν αποκλείσεις τον άνθρωπο από την παραγωγή, την 
πολιτική και την δημιουργική εργασία, δεν απομένει παρά η σκιά του, η
ζωώδης φύση του, και η κατασκευασμένη υποκουλτούρα αναλαμβάνει 
να γεμίσει το κενό για να παγιδεύσει τον άνθρωπο μέσα σε μια 
φαντασίωση και να τον εμποδίσει να φτάσει μέσω της επαφής με την 
πραγματικότητα στην προσωπική ωρίμανση, στην συνειδητοποίηση της
κοινωνικής του θέσης και στην επανάσταση. 
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Η αποξένωση από την παραγωγική διαδικασία.
Μετά την αποξένωση από το προϊόν της εργασίας που έφερε η 

βιομηχανική μέθοδος παραγωγής και η υπερεξειδίκευση του εργάτη, 
και ακολούθως ο πολλαπλασιασμός των διαφορετικών θέσεων και η 
υπερεξειδίκευση του τομέα παροχής υπηρεσιών, το επόμενο βήμα είναι 
ο αποκλεισμός από την ίδια την παραγωγική διαδικασία για χάρη της 
ίδιας της παραγωγικότητας!  Όμως η εργασία είναι μέσο 
κοινωνικοποίησης, συμμετοχής στα κοινά, συμμετοχής στην τεχνολογία
και την γνώση μιας εποχής, εμπειρία αναντικατάστατη για την ενότητα 
μιας κοινωνίας, κομμάτι της ταυτότητας του ατόμου και προσωπική 
ικανοποίηση που πηγάζει από την κοινωνική προσφορά. Αντί να 
εξερευνήσει άλλες λύσεις, όπως η δραστική μείωση του χρόνου 
εργασίας (για παράδειγμα και για να είμαι πιο σαφής την εβδομάδα μιας
εργάσιμης μέρας, που είναι βεβαίως εφικτή με τα σημερινά δεδομένα), 
πάμε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Ελάχιστοι θα παραμείνουν 
εργαζόμενοι δουλεύοντας σκληρά για να πουλήσουν υπηρεσίες που 
ακόμα δεν αυτοματοποιήθηκαν, ενώ ανά πάσα στιγμή αυτοί οι 
ανταγωνιστικοί εργαζόμενοι θα φοβούνται ότι ένας νέος αυτοματισμός 
θα μπορεί να τους πετάξει στην κατηγορία αυτών που επιβιώνουν με το 
βασικό εισόδημα. Αξίζει να ξαναδούμε την ταινία "Το τσεκούρι" του 
Κ.Γαβρά 2005, που περιγράφει την αποκτήνωση στην οποία μπορεί να 
οδηγήσει η ανεργία ανθρώπων που συνήθισαν να ζουν ως επιτυχημένοι 
υψηλά αμειβόμενοι σε τεχνολογικά επαγγέλματα και γίνονται ξαφνικά 
εντελώς άχρηστοι στο αντικείμενό τους.

Η αρπαγή και ιδιωτικοποίηση της εξειδικευμένης εμπειρίας με
αντάλλαγμα μια ελεημοσύνη.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της ιατρικής, αλλά τα παρακάτω ισχύουν
για όλα τα επαγγέλματα που θα αυτοματοποιηθούν. Εμπειρικοί 
επιστήμονες, όπως οι γιατροί, κινδυνεύουν άμεσα να αντικατασταθούν 
από τα "έμπειρα συστήματα", τα οποία θα μπορούν να διαθέτουν όσο 
χρόνο θέλει ο ασθενής, να κατέχουν το σύνολο της ιατρικής εμπειρίας 
και να είναι ενήμερα πάντα για τις τελευταίες εξελίξεις στην διάγνωση 
και στην θεραπεία. Όλα αυτά ακούγονται καλά, αλλά, προκειμένου να 
εκπαιδευτούν τα έμπειρα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα 
χρειαστεί οι δοθούν σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού τεράστιες 
ποσότητες δεδομένων σχετικά με τα συμπτώματα και τις ιατρικές 
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αποφάσεις από νοσοκομεία, ιατρεία και κέντρα υγείας (βλέπε για 
παράδειγμα τις συζητήσεις στο Νταβός το 2017). Αυτό όμως σημαίνει 
ιδιωτικοποίηση και ιδιοποίηση από τις εταιρείες αυτές μιας γνώσης και
εμπειρίας που είναι κοινό κτήμα της ανθρωπότητας και κάποιων 
ειδικών, προκαλώντας μια πρωτοφανή κλοπή και συγκέντρωση 
πνευματικής ιδιοκτησίας, εξουσίας και δύναμης. Σκεφτείτε τι σημαίνει 
λίγες εταιρείες να κατέχουν το ολιγοπώλιο της ιατρικής διάγνωσης και 
θεραπείας σε όλον τον πλανήτη, όπως περίπου κάνει η Microsoft στο 
λογισμικό ή η Monsanto στον τομέα των τροφίμων. Η Monsanto έχει 
ήδη καταφέρει να κάνει αποδεκτή την αρπαγή και πατεντοποίηση 
ζώντων οργανισμών. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εργασίας 
μέσα σε κάθε εταιρεία ήδη ανήκουν στην ίδια, αλλά τώρα πλέον τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε έμπειρο σύστημα που 
αντικαθιστά τον εργαζόμενο. Η μετατροπή αυτή γίνεται όταν εταιρείες 
και οργανισμοί πουλάνε τα δεδομένα τους σε εταιρείες που 
κατασκευάζουν έμπειρα συστήματα. Οι εργαζόμενοι δεν θα πουλάνε 
πλέον μόνο τον κόπο τους, αλλά και την ίδια την τεχνογνωσία τους, 
συνεπώς θα αναγκάζονται να εκπαιδεύουν οι ίδιοι δωρεάν τον μηχανικό
αντικαταστάτη τους, ώστε να καταφέρουν να στείλουν τον εαυτό τους 
στον κάλαθο των αχρήστων της "αγοράς εργασίας"! Αυτοί ακριβώς, οι 
εργαζόμενοι, από τους οποίους κλάπηκε επιτυχώς η τεχνογνωσία και 
εμπειρία τους, θα καταλήξουν να ζουν από την ελεημοσύνη του ΒΕ.

Η ελεγχόμενη ελάττωση του πληθυσμού και η γενικευμένη
εργασιακή ανασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα είναι άνεργο και άμεσα 
εξαρτώμενο από το κράτος, ανίκανο και απρόθυμο να εξεγερθεί, σε 
χειρότερη κοινωνική θέση από αυτή που κατείχε το προλεταριάτο στην 
αρχαία Ρώμη. Το προλεταριάτο ήταν επιθυμητό να αναπαράγεται για να
δίνει στρατιώτες στην Ρώμη, ενώ αυτοί που θα ζουν με το ΒΕ θα είναι 
εντελώς περιττοί και για την παραγωγή και για τον στρατό. Όπως τα 
πρόβατα εξαφάνισαν τους αγρότες από τα οροπέδια της Σκωτίας όταν 
το μαλλί τους έγινε πιο προσοδοφόρο από την γεωργία (βλέπε τον 
πρώτο τόμο του Κεφαλαίου του Μαρξ), με τον ίδιο τρόπο τα έμπειρα 
συστήματα θα εξαφανίσουν τους ανθρώπους και θα μειώσουν τον 
απαραίτητο πληθυσμό. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή δεν θα 
υφίσταται για αυτούς που παίρνουν το ΒΕ, αφού είναι αναπόφευκτο οι 
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επικυρίαρχοι να κρατήσουν το ΒΕ στα όρια της επιβίωσης, 
επικαλούμενοι την ανάγκη να κρατηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
εθνικής οικονομίας. Βέβαια τον 19ο αιώνα, εκεί που τα πρόβατα 
έδιωχναν τους αγρότες, για τους πλεονάζοντες υπήρχε ο 
σκουπιδοτενεκές της άθλιας εργασίας στα εργοστάσια. Σήμερα ο 
τενεκές μας τελείωσε και φτάνει η ώρα της τελικής λύσης για τους 
ανθρώπους που απειλούν με την περιττή ύπαρξή τους την πολύ 
πολυτιμότερη για τους οικονομολόγους παραγωγικότητα και 
ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει στο "Homo Deus" ο Yuval Harari, ο ανθρωπισμός 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα άνθισαν όταν οι άνθρωποι ήταν 
απαραίτητοι στους στρατούς του Ναπολέοντα και στα εργοστάσια· 
όταν οι άνθρωποι θα είναι λιγότερο χρήσιμοι, αναγκαστικά θα 
παραμεριστεί και ο ανθρωπισμός. Ο άνθρωπος θα αντικατασταθεί ως 
αξία από έναν υπεράνθρωπο, ο οποίος θα έχει υποστεί ευγονικές και 
μηχανικές βελτιώσεις. Αλλά και ο εκάστοτε υπεράνθρωπος θα μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να παραμεριστεί είτε από την νέα βελτιωμένη του 
έκδοση, είτε από έναν νέο αυτοματισμό. Θα είναι όλοι ανασφαλείς όσον
αφορά τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο. Παραθέτω ένα απλό 
δεδομένο για όσους νομίζουν ότι η δική τους δουλίτσα είναι 
εξασφαλισμένη, επειδή απαιτεί «ανθρώπινη επαφή», που δεν μπορεί να 
την δώσει ένα «ψυχρό μηχάνημα»: στην Κίνα βάλανε ήδη ρομπότ να 
φροντίζουν παιδιά σε παιδικούς σταθμούς, η Φινλανδική τηλεόραση 
ανήγγειλε την προσεχή εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας και στην 
Φινλανδία και ο Peter Diamantis που προανέφερα πιστεύει ότι μια 
εφαρμογή ταμπλέτας θα δίνει στον καθένα την ίδια εκπαίδευση που 
απολαμβάνει σήμερα ένας δισεκατομμυριούχος, ξεκινώντας από τον 
απόλυτα αγράμματο μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση. 

Ας ετοιμάζονται και οι καθηγητές κάθε βαθμίδας για απόσυρση. Και 
αν πιστεύετε ότι το τάμπλετ μπορεί να δώσει εκπαίδευση αλλά όχι 
παιδεία, η τεχνητή συναισθηματική και ηθική νοημοσύνη μπορεί να 
αποδειχθεί ικανή για παιδεία υψηλότερων αρχών από τους τωρινούς 
δασκάλους. Τα «ηθικά» ρομπότ που οραματίστηκε ο Ισαάκ Ασίμωφ θα 
ήταν άριστοι παιδαγωγοί.

Η εντατικοποίηση της απομένουσας εργασίας.
Άμεση συνέπεια της εργασιακής ανασφάλειας είναι η 
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εντατικοποίηση της απομένουσας εργασίας, οι ελαστικές εργασιακές 
σχέσεις και ο εργαζόμενος που θα πασχίζει με τα δικά του μέσα να 
επανεκπαιδεύεται για να παραμένει χρήσιμος στο σύστημα. Οι μάζες 
των ανέργων που θα ζουν με το ΒΕ θα είναι ο ιδανικός μοχλός πίεσης 
ενάντια στους εργαζόμενους. Οι λίγοι απομένοντες εργαζόμενοι δεν θα 
είναι ευτυχείς, αλλά υπεραγχωμένοι ανασφαλείς εργασιομανείς. 

Η εμπορευματοποίηση της γνώσης και των μέσων παραγωγής.
Το ΒΕ υποβάλει στη συνείδηση όλων και θα νομιμοποιήσει την ιδέα 

ότι τα μέσα παραγωγής και η γνώση είναι ιδιωτική περιουσία, ενώ η 
επιβίωση όσων δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι φιλανθρωπία που 
πηγάζει από την καλή προαίρεση της φιλελεύθερης ηγεσίας ή/και από 
την αναγκαιότητα της διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης. 

Μπορεί να αντιτείνει κάποιος ότι αυτή η εμπορευματοποίηση έχει 
ήδη συμβεί και δεν πάθαμε και τίποτα τραγικό. Η διαφορά όμως είναι 
ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της υποτιθέμενης αριστεράς έχει 
εγκαταλείψει τον στόχο της διεκδίκησης της κοινωνικοποίησης των 
μέσων παραγωγής, ενώ ο πόλεμος ενάντια στην πατέντα και την 
πνευματική ιδιοκτησία (βλέπε π.χ. "The Case Against Patents", Michele 
Boldrin And David K. Levine) αφορά ελάχιστους φιλελεύθερους (για 
τους δικούς τους λόγους, δηλαδή την αύξηση της παραγωγικότητας) ή 
ακτιβιστές και η σημασία του δεν έχει κατανοηθεί ακόμα από το 
μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς. Η αποκοπή από τα μέσα 
παραγωγής και την γνώση σημαίνει και αποκοπή από την κοινωνία και 
πλήρη αδυναμία για κάθε κοινωνική διεκδίκηση και πολύ περισσότερο 
αδυναμία να αξιώσεις οποιαδήποτε ριζική κοινωνική αλλαγή. Και αυτό 
το ιστορικό ξεπούλημα γίνεται για καθρεφτάκια, για ένα μικρό ΒΕ που 
θα σε βγάζει μόνιμα εκτός του κοινωνικού στίβου και το οποίο δεν 
αντιπροσωπεύει ούτε στο ελάχιστο τις δυντατότητες για καθολική 
ευημερία που συνεπάγεται η σημερινή παραγωγική ισχύς.

Επιπλέον η εμπορευματοποίηση της γνώσης μέσω της πατέντας , 
αυτό που αποκαλείται πλέον «πνευματικό κεφάλαιο», θεωρείται 
σήμερα ο σημαντικότερος συντελεστής της παραγωγής και της 
δημιουργίας πρόσθετης υπεραξίας, ενώ μέσω της αυτοματοποίησης και 
της πλήρους αντικατάστασης του εργάτη αντικαθιστά πλέον το 
μεταβλητό κεφάλαιο (κόστος εργασίας) και δημιουργεί υπεραξίες χωρίς
ιστορικό προηγούμενο. Για παράδειγμα ένα ρομπότ που χτίζει κτήρια 
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τοποθετώντας τούβλα θα μπορεί να εκτοπίζει γρήγορα κάθε άνθρωπο 
χτίστη, αλλά και οποιοδήποτε ρομπότ παλιότερης τεχνολογίας, αφού η 
τεχνολογία προχωράει με άλματα, και το πιθανότερο είναι να οδηγήσει 
σε ένα παγκόσμιο μονοπώλιο στις κατασκευές, ανάλογο με αυτόν που 
ζήσαμε με την Μάικροσοφτ στο λογισμικό! (βλέπε π.χ. Meet Sam: 
Bricklaying robot that builds walls six times faster than a human could 
put millions out of work, dailymail, και  https://www.fbr.com.au/) . 
Ακόμα χειρότερη θα είναι η κατάσταση με τα έμπειρα συστήματα 
γιατρούς (όπως πχ το σύστημα Watson) τα οποία μπορούν να 
λειτουργούν μέσω του ίντερνετ και κατά συνέπεια θα μπορούν να 
εξετάζουν εκατομμύρια ασθενείς ταυτόχρονα και να τους διαθέτουν 
όσο χρόνο επιθυμεί ο καθένας. Οι διαφορές στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα τόσο μεταξύ των αυτοματισμών και της ανθρώπινης 
εργασίας όσο και των αυτοματισμών μεταξύ τους –και ιδιαίτερα αυτών 
που δεν θα έχουν χωρικούς περιορισμούς (π.χ. παροχή 
αυτοματοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών μέσω ίντερνετ)– θα είναι τόσο
μεγάλες, ώστε θα οδηγήσουν σύντομα στην δημιουργία μεγάλων 
μονοπωλίων χωρίς κανένα σοβαρό ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια μόνο 
ένα έμπειρο ιατρικό σύστημα θα είναι το καλύτερο και θα επικρατήσει 
τελικά με μονοπωλιακό τρόπο.

Τα μονοπώλια στη υγεία, την παραγωγή τροφίμων (μονοπώλια 
γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων) και την εκπαίδευση θα 
δημιουργήσουν σύντομα συνθήκες πρωτοφανούς συγκέντρωσης 
κεφαλαίου αλλά και ισχύος, ασύμβατες ακόμα και με τα δόγματα του 
ίδιου του φιλελευθερισμού και του δήθεν ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι 
συγκεντρώσεις αυτές πλούτου και κρίσιμης μονοπωλιακής τεχνολογίας 
αιχμής θα αποτελέσουν μια νέου είδους φεουδαρχία. Ο 
φιλελευθερισμός θα κλείσει τον κύκλο του δημιουργώντας μια 
φεουδαρχία υπερανθρώπων πολύ ισχυρότερων από τους αριστοκράτες 
που εν πολλοίς παραμέρισε.

Περιορισμός της αναπαραγωγής 
και οργανωμένος κοινωνικός δαρβινισμός.

Όπως ανέπτυξα παραπάνω, το ΒΕ σε φιλελεύθερο πλαίσιο θα είναι 
στα όρια της επιβίωσης  και κατά συνέπεια θα γίνει και ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την ελάττωση της αναπαραγωγής και του 
πληθυσμού των οικονομικά ανενεργών. Οι περιθωριοποιημένες από την
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εκπαίδευση φυλετικές και κοινωνικές ομάδες (π.χ. τσιγγάνοι της 
Ευρώπης, μαύροι και ισπανόφωνοι των ΗΠΑ) έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να εξαρτώνται από το ΒΕ για να επιβιώσουν, άρα θα 
ελαττωθούν σταδιακά, αφού δεν θα έχουν τα οικονομικά μέσα για να 
κάνουν παιδιά. Ο ρατσιστικός αγγλοσαξωνικός κόσμος θα επιτύχει 
άλλη μια γενοκτονία με φιλανθρωπικό περίβλημα, για να μαθαίνουν τι 
σημαίνει "ευρωπαϊκές αξίες" όσοι ξέχασαν τους Ερυθρόδερμους, τους 
Εβραίους, τους Τσιγγάνους της Ευρώπης, τους Χερέρο της 
Νοτιοδυτικής Αφρικής, τους Αβορίγινες της Αυστραλίας και λοιπά 
άπειρα θύματα γενοκτονιών. Το ΒΕ είναι ένα εργαλείο για να 
καταφέρουν μακροπρόθεσμα τόσο την αναίμακτη μείωση του 
πληθυσμού στον αποκαλούμενο "ανεπτυγμένο κόσμο", όσο και σε 
κάποιο βαθμό μια "εθνική κάθαρση" από ανεπιθύμητους πληθυσμούς· 
αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν 
μαζικούς πολέμους στον λεγόμενο "Τρίτο Κόσμο" ή και στον 
αποκαλούμενο "ανεπτυγμένο κόσμο", αν καταστεί ανάγκη. 

Η καταστολή της αναζήτησης εναλλακτικών 
μη εμπορευματικών τρόπων παραγωγής.

Το βασικό εισόδημα θα αναστείλει την στροφή των ανθρώπων που 
θα αποκλειστούν από την "αγορά εργασίας" προς την μη 
εμπορευματική παραγωγή και το πέρασμα σε μια  κοινωνία χωρίς 
χρήμα. Το βασικό εισόδημα εξασφαλίζει ότι, ακόμα και αυτοί που δεν 
θα μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή, θα συμμετέχουν στην 
συντήρηση του συστήματος διαθέτοντας χρήμα και δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων παραγωγής. Το βασικό εισόδημα 
εξαγοράζει την αντίδραση ενάντια στην ίδια την ύπαρξη του χρήματος. 
Είναι ένα σύστημα κρατικής πίστωσης και εξαγοράς πληθυσμών που 
πολύ πιθανόν να αναζητούσαν εναλλακτικές διεξόδους (ακόμα και 
επαναστατικές) αν σπρώχνονταν στο περιθώριο της εμπορευματικής 
παραγωγής υπό άλλες συνθήκες, χωρίς το δεκανίκι του ΒΕ. Η 
συντήρηση της ενεργούς ζήτησης στα επιθυμητά επίπεδα θα είναι και η 
εγγύηση για την διατήρηση της δύναμης του παρασιτικού 
χρηματοπιστωτικού τραπεζικού συστήματος.

Το ΒΕ είναι ένας τρόπος για να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι τα 
προϊόντα μπορούν να παραχθούν ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ με 
άμεση εργασία χωρίς την μεσολάβηση της εμπορευματικής 
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παραγωγής και της αγοράς.   
Επιπλέον το χρηματοπιστωτικό σύστημα όχι απλά δεν κινδυνεύει, 

αλλά πού πιθανόν όπως ανέφερα παραπάνω να αποκτήσει ακόμα 
ισχυρότερο έλεγχο στην οικονομία μέσω ενός συστήματος έκδοσης ΒΕ 
ανάλογο με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή το Federal Reserve. 

Η εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους/ κράτους πρόνοιας και η
ανάδυση του κράτους κατασκευής συναίνεσης.

Από την στιγμή που όλοι θα έχουν ένα εξασφαλισμένο ΒΕ και αυτοί 
που θα έχουν μόνο αυτό θα είναι τελείως αποκομμένοι από την 
παραγωγή, και άρα ανίκανοι να εξασκήσουν οποιαδήποτε επιρροή στην
οικονομία και στην διακυβέρνηση, είναι αναπόφευκτη η παρακμή και 
τελική εξάλειψη του κοινωνικού κράτους και των παροχών του σε 
υγεία, παιδεία, στέγη κ.λπ. Αυτός ήταν ο ομολογημένος στόχος του 
εισηγητή του negative income tax Milton Freedman, και πριν από αυτόν
του Friedrich Hayek της Αυστριακής Σχολής, ο οποίος πρότεινε το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε συνδυασμό με έναν ακραίο 
φιλελευθερισμό και περιορισμό του κράτους (βλέπε «The road to 
serfdom», Friedrich Hayek). Οι σύγχρονοι υποστηρικτές του ΒΕ 
αποφεύγουν συνήθως να παραδεχτούν την σύνδεση του ΒΕ με τις 
περικοπές στο κράτος πρόνοιας, παρόλο που συχνά αναφέρουν ότι το 
ΒΕ δεν απαιτεί την εκτεταμένη γραφειοκρατία που απαιτείται 
προκειμένου να αποφασιστεί ποιος δικαιούται να πάρει άλλα 
επιδόματα. Η απλότητα αυτή του “negative income tax”, δηλαδή της 
μορφής ΒΕ την οποία πρότεινε ο Φρήντμαν, ήταν και το βασικό 
επιχείρημα το οποίο προέβαλε αυτός για να ισχυριστεί ότι χάρις στο ΒΕ
το κοινωνικό κράτος θα ήταν πλέον περιττό. Ωστόσο ένας άνθρωπος με 
ΒΕ αποκομμένος από την παραγωγή και την παιδεία δεν έχει την 
δυνατότητα να υπερασπιστεί την διατήρηση του κράτους πρόνοιας, το 
οποίο αργά ή γρήγορα θα καταστραφεί. Από το κοινωνικό κράτος 
πρόνοιας στην υπηρεσία του πολίτη θα περάσουμε στο κράτος 
κατασκευής συναίνεσης.  Δεν θα έχουμε πολίτες, θα έχουμε πελάτες 
εξαρτημένους από ένα κράτος-πάτρωνα.

Δημιουργία μιας νέα αγορά ανελαστικών αναγκών από την
ιδιωτικοποίηση του κράτους πρόνοιας.

Η ιδιωτικοποίηση του κράτους πρόνοιας (το οποίο θα είναι 
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«περιττό» αφού όλοι θα έχουν ένα ΒΕ και άρα –θεωρητικά και μόνο, 
βέβαια– την «ελευθερία» να αγοράζουν αν και όποτε θέλουν υπηρεσίες 
υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ., όπως ισχυριζόταν ο 
Φρήντμαν) θα δημιουργήσει μια τεράστια νέα αγορά ανελαστικών 
αναγκών στα χέρια ιδιωτών. Μια αγορά ανελαστικών αναγκών (πχ 
νερό, τροφή, στέγη κλπ) είναι μια αγορά με σίγουρα και σταθερά 
κέρδη, ενώ όπου γίνει μονοπωλιακή (όπως αναμένεται να γίνουν 
τουλάχιστον κάποιες –  π.χ. οι ιατρικές υπηρεσίες των έμπειρων 
ιατρικών συστημάτων) θα παρέχει τα υπερκέρδη που δίνει το 
μονοπώλιο αλλά και θα αποκλείει στους περισσότερους την πρόσβαση 
λόγω υψηλής μονοπωλιακής τιμής πώλησης. Η εξέλιξη αυτή μου 
φαίνεται αναπόφευκτη, όπως είπα παραπάνω, επειδή όποιος δεν 
συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία δεν έχει και καμία δυνατότητα
να ασκήσει πίεση για την διατήρηση των παροχών του κράτους 
πρόνοιας. Φυσικά το κόστος των νέων μονοπωλιακών τιμών θα τον 
επωμιστεί το σύνολο της κοινωνίας που θα χρηματοδοτεί το ΒΕ.

Ο εκφυλισμός της αστικής ψευδοδημοκρατίας.
Το κράτος κατασκευής συναίνεσης και οι πελατειακές σχέσεις που 

θα εγκαθιδρύσει το ΒΕ όχι μόνο θα κάνουν αδύνατη την ανάδυση της 
γνήσιας δημοκρατίας, αλλά υπονομεύουν και τα θεμέλια των 
δικαιωμάτων που έχουν κατά κανόνα κατοχυρωθεί στις αστικές 
δημοκρατίες. Το κράτος θα αποκτήσει την δυνατότητα να περικόπτει το 
ΒΕ σε οποιονδήποτε του δημιουργεί προβλήματα και αναπόφευκτα θα 
χρησιμοποιήσει αυτήν την δύναμη ζωής και θανάτου ενάντια σε όποιον 
το απειλήσει. Αυτοί που ζουν με το ΒΕ αναπόφευκτα θα γίνουν πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας, συντηρούμενοι στο περιθώριο ενός συστήματος 
χωρίς να έχουν ούτε δικαίωμα λόγου ενάντια σε αυτό ούτε δυνατότητα 
εξέγερσης εναντίον του. Αναμένω δηλαδή αστικά δικαιώματα όπως 
αυτό της ελευθερίας του λόγου, της ψήφου, της δημιουργίας 
οικογένειας κλπ να εκφυλιστούν σταδιακά, αφού η πλειοψηφία η οποία 
θα ζει με το ΒΕ δεν θα έχει την δυνατότητα να τα υπερασπιστεί.

Παγκοσμιοποίηση και βασικό εισόδημα. 
Για να τεθεί σ' εφαρμογή το ΒΕ χωρίς να βλαφτεί η διεθνής 

ανταγωνιστικότητα των "προηγμένων ανθρωπιστικών/ πολιτισμένων 
κρατών" που θα το ξεκινήσουν, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. 
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Το σημείο αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα στις σχετικές συζητήσεις στην 
συνάντηση του Νταβός το 2017. Όλοι φοβούνται ότι αν εφαρμόσουν το
μέτρο μόνο στις χώρες τους το κόστος που μέσω της απαραίτητης 
φορολογίας θα μεταφερθεί στα τελικά προϊόντα θα τα κάνει μη 
ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές απέναντι στα προϊόντα χωρών που 
δεν εφαρμόζουν το βασικό εισόδημα.

Με άλλα λόγια ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, για να προασπίσουμε το ΒΑΣΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  π.χ. των Κινέζων στον βασικό μισθό. Τα 
κοινωνικά δικαιώματα (όπως υποτίθεται ότι είναι το ΒΕ) είναι ιδανική 
δικαιολογία για πολέμους προς επιβολή της διεθνοποίησης. Μέχρι τώρα
οι τρεις κυριότερες επινοημένες προφάσεις με στόχο την επιβολή της 
παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, η 
προστασία του περιβάλλοντος/υπερθέρμανση του πλανήτη και το 
υποτιθέμενο αμοιβαίο όφελος από την ελεύθερη παγκόσμια κίνηση 
εμπορευμάτων και κεφαλαίου έχουν ήδη αμφισβητηθεί, ξεσκεπαστεί 
και καταρρεύσει. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας πουλιέται πλέον 
μόνο σε αφελείς, η υπερθέρμανση στοχεύει τα αναπτυσσόμενα κράτη 
και ιδιαίτερα την Κίνα, το "αμοιβαίο όφελος" από την ελεύθερη κίνηση 
εμπορευμάτων που διαφημίζει ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου) μεταφράζεται σε νεοαποικιακές σχέσεις που εμπόδισαν την 
ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση του τρίτου κόσμου, ενώ τα ελεύθερα 
μετακινούμενα κεφάλαια παγίωσαν την εξουσία του παρασιτικού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ιδέα του βασικού εισοδήματος 
είναι πολύ πονηρότερη και επικίνδυνη, αφού ενσωματώνει ένα 
κοινωνικό δικαίωμα, αυτό της ζωής (το οποίο ερμηνεύουν ως 
επιβίωση), και το μετατρέπει σε πρόσχημα "ανθρωπιστικής 
επέμβασης".

ΣΥΝΟΨΗ

Επειδή όλα αυτά δοκιμάστηκαν ήδη από τους επικυρίαρχους 
στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία  (προλετάριοι πελάτες που ζούσαν από
τους πάτρωνες τους) και στην Αγγλία  (βικτωριανοί νόμοι για τους 
φτωχούς και αργότερα η πολιτική των επιδομάτων που μάλλον 
έσωσε τα κεφαλάκια της αγγλικής βασιλικής οικογένειας) ,  και 
επειδή ο γκουρού του νεοφιλελευθερισμού Φρήντμαν το πρότεινε με
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το όνομα "αρνητικός φόρος εισοδήματος" (negative income tax), το 
βασικό εισόδημα είναι για μένα άλλη μια προσπάθεια κοινωνικού 
ελέγχου που φιλοδοξεί να επεκταθεί σε ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
και να γίνει εργαλείο της παγκοσμιοποίησης και της 
περιθωριοποίησης της πλειονότητας του ανθρώπινου πληθυσμού.

Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΚΑΡΟΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ-ΣΟΚ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ 
ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ 
ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΟΥΜΕ ME ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ

1) Free to choose, διάλεξη στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από το 
μάθημα με τίτλο "Justice: What's The Right Thing To Do?" 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Qw  4  l  1  w  0  rkjs , σχετικά με την ιδέα 
της ελευθερίας στον Δυτικό Νεοφιλελεύθερο κόσμο.
2) The Soul of Man under Socialism, Oscar Wilde, 
https://www.gutenberg.org/files/1017/1017-  h/1017-h.htm, ιδίως στον 
επίλογο, όπου οι μηχανές αντικαθιστούν τους σκλάβους και 
ελευθερώνουν τους ανθρώπους, φέρνοντας τον "νέο ελληνισμό". Πόσο 
απίστευτη ακούγεται τόση αισιοδοξία στον 21ο αιώνα! Ο στυγνός 
αγγλοσαξωνικός ωφελιμισμός δεν αφήνει περιθώρια για τις ρομαντικές 
ουτοπίες του αφελούς αριστοκράτη.
3)  Η πρόταση του Zuckerberg για τις ΗΠΑ 
http://metro.co.uk/2018/02/21/facebook-co-founder-wants-pay-360-
monthly-universal-income-7330397/ 
4) Σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα ΒΕ στο Οντάριο του Καναδά
https://www.fastcompany.com/40532513/inside-ontarios-big-bold-
basic-income-experiment   
5) Σχετικά με τους ουτοπιστές της τεχνολογικής προόδου, βλέπε πχ
τον Peter Diamandis του Singularity University 
(https://www.youtube.com/watch?v=3cXPWyP0BBs0 ) ή τον Jacque 
Fresco του Venus project (https://www.thevenusproject.com/)
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6) Free to choose, σειρά δέκα συζητήσεων με τον Φρήντμαν. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το ΒΕ και ενάντια στο κράτος πρόνοιας 
είναι η 4η συζήτηση με τίτλο «από την κούνια στον τάφο» (from cradle 
to grave)   https://www.youtube.com/watch?v=82SG_EpCsVs   .
7) Kavi Guppta στο Forbes 
(https://www.forbes.com/sites/kaviguppta/2016/09/22/basic-income-
might-be-the-answer-to-societys-productivity-crisis/#312f7c4862b3 ), 
όπου επικαλείται την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλου για να 
ισχυριστεί ότι ένας άνθρωπος με καλυμμένες τις στοιχειώδεις του 
ανάγκες και ασφαλής είναι πιο δημιουργικός και παραγωγικός
8) Guy Standing, Basic Income: A guide for the open minded. 
Εκδόσεις Yale University Press 2017
9) Yuval Noah Harari, Homo Deus.  Copyright 2015.  Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια 2017, κεφάλαιο 9 "ο μεγάλος χωρισμός", παράγραφος "η 
άχρηστη τάξη".
10) Ενδεικτικά, δυο από τις συζητήσεις στο Νταβός, το 2017  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =7  rL  6  gJkdlNU    και το 2018  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  J  _  tXtKaiRbQ σχετικά με την 
συστημική προώθηση του βασικού εισοδήματος, όπου παίρνει μέρος 
και ο Guy Standing, σημαντικός υποστηρικτής του βασικού 
εισοδήματος.
11) Το κεφάλαιο του Κ. Μαρξ και ιδιαίτερα τα κομμάτια σχετικά με 
τα επιδόματα των ενοριών και τον εκτοπισμό του "περιττού αγροτικού 
πληθυσμού" στα υψίπεδα της Σκωτίας για να δημιουργηθεί χώρος για 
τα πιο προσοδοφόρα πρόβατα, απαραίτητα ταυτόχρονα για την 
ανάπτυξη της Αγγλικής βιομηχανίας της εριουργίας.
12) Άρθρα για "basic income" και "basic income pilots" στην 
wikipedia.
13) http://basicincome.org/basic-income/   ακτιβιστές υπέρ του 
βασικού εισοδήματος.
14) Friedrich Hayek, the road to serfdom, Routledge 1944. Το βιβλίο
αυτό το κουβαλούσε στην τσάντα της η Μάργκαρετ Θάτσερ ως 
ευαγγέλιο. Ο κορυφαίος της Αυστριακής Σχολής, προτείνει ένα 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πολύ πριν τον Φρήντμαν. Σήμερα οι 
ιδέες του Χάγιεκ και του Μίσες της Αυστριακής Σχολής γίνονται 
σημαία από τους "Αναρχοκαπιταλιστές", την πιο τρέντυ έκδοση του 
φιλελευθερισμού, που επιδιώκει το ελάχιστο κράτος, πέρα και από τα 
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πιο φιλόδοξα όνειρα της Θάτσερ και του Ρήγκαν.
15) https://www.cnbc.com/2018/01/01/one-year-on-finland-
universal-basic-income-experiment.html Πιλοτικές δοκιμές του ΒΕ 
στην Φινλανδία και άλλες χώρες.
16) https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-01-23/a-basic-
income-for-everyone-it-s-not-a-crazy-idea Προώθηση του ΒΕ από το 
Bloomberg.
17) https://www.forbes.com/sites/jennchoi/2014/06/12/good-news-
education-is-evolving-the-proof-is-in-the-play/#5dfdb29e5cea Γιατί τα 
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα παίζοντας με ρομπότ, σύμφωνα με το 
Forbes…
18) http://www.scmp.com/news/china/society/article/2087341/robots
-are-being-used-teach-children-chinas-schools-no-fear-they  τα ρομπότ 
σε χρήση σε παιδικούς σταθμούς στην Κίνα.
19) Michele Boldrin And David K. Levine, The Case Against 
Patents. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κατάργησης της πατέντας – 
από την φιλελεύθερη οπτική.
20) https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party  Σχετικά με το κόμμα 
των πειρατών που αντιτίθεται στις πατέντες και την ιδιοκτησία της 
γνώσης.
21) Ενάντια στο βασικό εισόδημα ως «εκμεταλλευτικό» και 
«παρασιτικό» από φιλελεύθερη σκοπιά, βλέπε π.χ. Gijs van 
Donselaar,The Right to Exploit Parasitism, Scarcity, Basic Income 2009
εκδόσεις Oxford University Press. Η θέση αυτή είναι κατά την γνώμη 
μου συνεπέστερη και ειλικρινέστερη (από την φιλελεύθερη σκοπιά) και 
αντανακλά την αναπόφευκτη περιθωριοποίηση που θα υποστούν όσοι 
θα ζουν στο μέλλον με ένα ΒΕ στις Δυτικές Νοεφιλελεύθερες 
Εγωκεντρικές κοινωνίες.
22) Για τα ρομπότ-χτίστες βλέπε π.χ. Meet Sam: Bricklaying robot 
that builds walls six times faster than a human could put millions out of 
work), dailymail, και  https://www.fbr.com.au/
23) "Το τσεκούρι", γαλλόφωνη ταινία του Γαβρά
24)  Βλέπε στην Ναόμι Κλάιν, “Το δόγμα του σοκ”, c 2007, 
Εκδόσεις Λιβάνη 2010 όπου περιγράφεται πως η καταστροφή των 
σχολείων της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα τον Αύγουστο 
του 2005 έδωσε την ευκαιρία στους νεοφιλελεύθερους να 
ιδιωτικοποιήσουν την παιδεία στην περιοχή, η οποία μέχρι τότε ήταν 
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κυρίως δημόσια.
25) Ο Άνταμ Σμιθ στο 5ο βιβλίο από το έργο «Ο πλούτος των 
εθνών» αναγνωρίζει ότι πρέπει να μαζεύονται φόροι ώστε να 
καλύπτονται τα έξοδα για την άμυνα, την δικαιοσύνη, τα δημόσια έργα 
(δρόμοι, λιμάνια, κανάλια κλπ), την εκπαίδευση των νέων και τέλος τα 
έξοδα της διακυβέρνησης. Ο Σμιθ παραδέχεται ότι το περίφημο 
«αόρατο χέρι της αγοράς» δεν μπορεί να επιτελέσει σωστά τις 
παραπάνω λειτουργίες λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
26) Σχετικά με τον Ray Dalio και τα «λεφτά από το ελικόπτερο» 
(helicopter money), δες την συνέντευξή του στο Bloomberg 
(https://www.youtube.com/watch?v=UBXjlNNNFus).
27) Σχετικά με το «ελάχιστο κράτος» βλέπε Robert Nozick, 
Anarchy, state and utopia 1974.

Αντώνης Μπόζης
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Βασικές αρχές ενός δημοκρατικού ασφαλιστικού
συστήματος.

του Αντώνη Μπόζη
    
Βασικά σημερινά προβλήματα, που προέκυψαν από το καθεστώς 

οικονομικής κατοχής και πολιτικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

● Διάλυση κοινωνικού ιστού. Αδιαφορία για τα κοινά.
● Δραματική αύξηση των εξαρτώμενων οικονομικά από άλλους 
πολιτών και των σχέσεων εξάρτησης.
● Αύξηση των διαζυγίων και των ατόμων που ζουν άμεσα ή 
έμμεσα από διατροφές.
● Ελάττωση των γεννήσεων, αύξηση των θανάτων, ελάττωση του 
πληθυσμού, συνθήκες γενοκτονίας.
● Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων που δεν παίρνουν επιδόματα
ανεργίας και δεν έχουν ελπίδα να ξαναβρούν δουλειά.
● Οι πολίτες νιώθουν δυστυχισμένοι και ανασφαλείς. Οι 
αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί δραματικά.
● Το κόστος για την ανατροφή και εκπαίδευση ενός παιδιού έχει 
αυξηθεί, ενώ την ίδια στιγμή η εργασιακές σχέσεις εντατικοποιούνται 
και δεν υπάρχουν επαρκείς υποστηρικτικές δομές (πχ παιδικοί σταθμοί, 
σχολεία και απασχόληση εξωσχολική κατά τον χρόνο εργασίας).
● Αύξηση των ανασφάλιστων.
● Άνιση και υποτυπώδης πρόσβαση στην Παιδεία και στην Υγεία.
● Καμία εξασφάλιση από το κράτος της στέγης και της διατροφής.
● Εξωκρατικά κέντρα όπως πολιτικά κόμματα, η εκκλησία και 
ΜΚΟ εκμεταλλεύονται το κενό στην κοινωνική ασφάλεια και την δική 
τους οικονομική ισχύ για να υποκαθιστούν το κράτος και να ενισχύουν 
την δική τους θέση.
Προτάσεις
➢ Η δημοκρατική πολιτεία μέσω της κυβέρνησης πρέπει να 
εγγυάται την ισότιμη ασφάλιση όλου του πληθυσμού που ζει στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, υπηκοότητας, ηλικίας, φύλου 
εργασίας, εισοδήματος κλπ. Κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί 
αυτό το στοιχειώδες δεν νομιμοποιείται να κατέχει πλέον την εξουσία, 
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και ένα δημοκρατικό σύνταγμα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους 
πολίτες να αφαιρούν άμεσα την εξουσία από όποιον παραβιάζει την 
κοινωνική ασφάλεια.
➢ Η ασφάλιση πρέπει να περιλαμβάνει την εξασφάλιση της Υγείας,
της Παιδείας και της ιδιαίτερης φροντίδας για όλους όσους πάσχουν 
από αναπηρίες ή προβλήματα κάθε είδους (βιολογικά, ψυχικά, 
κοινωνικά). Το λεγόμενο "κοινωνικό κράτος δικαίου/ πρόνοιας" 
περιορίστηκε υποκριτικά στα ανωτέρω, μάλιστα αντιμετωπίζοντας 
εντελώς υποτυπωδώς τα κοινωνικά προβλήματα όπως για παράδειγμα η
ανεργία, διότι στόχος του δεν ήταν η δημιουργία ή έστω το σταδιακό 
πέρασμα προς μια αληθινή δημοκρατία, αλλά να δράσει σαν αντίπαλο 
δέος και απάντηση του Δυτικού προς το Ανατολικό μπλοκ στην περίοδο 
του Ψυχρού πολέμου, να αναστείλει την κοινωνική πρόοδο και να 
εφησυχάσει τον πληθυσμό. Καθόλου περίεργο το ότι μετά το 1990 το 
κράτος πρόνοιας αποδομείται συστηματικά σε όλο τον λεγόμενο Δυτικό
κόσμο.  Όμως πέρα από αυτά μια δημοκρατική πολιτεία οφείλει σήμερα
να εγγυάται την διατροφή, την στέγη, την Δυνατότητα να κάνεις 
οικογένεια, την φροντίδα κάθε ανήλικου, τις συνθήκες ευμάρειας, 
ευτυχίας και αύξησης και σταθεροποίησης του πληθυσμού. Διότι 
Δημοκρατία χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και ασφάλεια, είναι 
αδιανόητη, κενό γράμμα!
➢ Το σύστημα ασφάλισης είναι υπεύθυνο για την δημογραφική 
κατάσταση. Άρα το σύστημα ασφάλισης πρέπει να εγγυάται την πλήρη 
κάλυψη όλων των εξόδων και αναγκών της ανατροφής των παιδιών 
μέχρι την ενηλικίωσή τους, ανεξαρτήτως της οικογενειακής 
κατάστασης. Το σύστημα ασφάλισης οφείλει να ενθαρρύνει την 
τεκνοποιία και να εξαφανίσει οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να 
αντιμετωπίζει μια μόνη γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην απόφαση να κάνει 
παιδιά. Η τεκνοποιία πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν προσφορά προς 
την πολιτεία και δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και όχι σαν  
“εξωτερικό κόστος / externality”. Κατά συνέπεια το ασφαλιστικό 
σύστημα είναι υποχρεωμένο να φροντίζει την έγκυο και την γυναίκα 
που φροντίζει το βρέφος, και στην συνέχεια να αναλαμβάνει την πλήρη 
ευθύνη να μεγαλώσει τον νέο πολίτη παρέχοντας δωρεάν παιδικούς 
σταθμούς, σχολεία, εξωσχολική απασχόληση και δραστηριότητες.  
Επιπλέον το κοινωνικό σύστημα είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει την
επανένταξη στην δραστηριότητα ή εργασία της γυναίκας χωρίς καμία 
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πίεση χρόνου μετά την γέννα παρέχοντας όχι απλά κενά νοήματος 
νομοθετήματα εναντίον των διακρίσεων από εργοδότες, αλλά πλήρη 
εγγύηση του δικαιώματος στην εργασία και στην δραστηριότητα με 
νόημα και καλύπτοντας κάθε ανάγκη επανεκπαίδευσης, σταδιακής 
προσαρμογής στην εργασία/δραστηριότητα, υποστήριξης στον χώρο 
εργασίας και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τις ίδιες τις 
ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενους. Την ίδια ακριβώς στήριξη πρέπει να 
δίνει το ασφαλιστικό σύστημα στον πατέρα όταν αναλαμβάνει την 
ευθύνη για την φροντίδα του βρέφους, χωρίς καμία διάκριση με βάση 
το φύλο. Σε περίπτωση που και ο πατέρας και η μητέρα επιθυμούν να 
συνεχίσουν την εργασία ή την όποια απασχόλησή τους και κατά την 
βρεφική περίοδο, το ασφαλιστικό σύστημα να αναλαμβάνει την πλήρη 
φροντίδα του βρέφους, με ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο για να 
εξασφαλιστεί ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια πραγματική επιθυμία ή 
ανάγκη των ενδιαφερόμενων γονέων και όχι αποτέλεσμα οποιασδήποτε
πίεσης της εργοδοσίας ή του κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 
ασφαλιστικό σύστημα κατά συνέπεια οφείλει να προστατεύει την 
μητέρα και τον πατέρα όχι μόνο από σωματική αλλά και από την 
ψυχολογική και την κοινωνική βία, αναγνωρίζοντας ότι έτσι μόνο 
μπορεί να εξασφαλίσει το καλύτερο περιβάλλον για την πρώτη αξία της
δημοκρατίας, τους μελλοντικούς πολίτες της.
➢ Το σύστημα ασφάλισης πρέπει να εγγυάται την ισότιμη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην φροντίδα των παιδιών και στο 
ξεπέρασμα αναχρονιστικών αντιλήψεων οι οποίες παραγκωνίζουν τους 
πατέρες από την ισότιμη επαφή με τα παιδιά τους και την ταλαιπωρία 
σε δικαστήρια για διατροφές και επικοινωνία. Τα δικαιώματα 
επικοινωνίας πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά, οι δε διατροφές να 
εξαφανιστούν με την πλήρη ανάληψη από το σύστημα ασφάλισης της 
ευθύνης για την ανατροφή των παιδιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Κάτι τέτοιο θα εξαφανίσει ένα τεράστιο έξοδο για τους διαζευγμένους 
άνδρες και γυναίκες το οποίο πάει στην συντήρηση μιας παρασιτικής 
εργασίας δικηγόρων και δικαστικών, νομική εργασία η οποία μπορεί να
κατευθυνθεί σε πολύ πιο ουσιαστικούς σκοπούς και να βοηθήσει στην 
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Επιπλέον θα αμβλύνει τις ταξικές 
διαφορές αφού με τους υπάρχοντες νόμους τα υποτιθέμενα έξοδα των 
παιδιών καθορίζονται με βάση τα εισοδήματα των γονέων, γεγονός που 
δίνει οικονομικά κίνητρα για να προχωρούν κάποιες σε διαζύγια αλλά 
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και με εντελώς αντιδημοκρατικό τρόπο κάνει διακρίσεις στα παιδιά 
ανάλογα με τα εισοδήματα των γονέων τους και εκθέτει τα παιδιά των 
διαζευγμένων σε μια ανήθικη οικονομική διαμάχη και όχι στο 
περιβάλλον αγάπης και αξιών που χρειάζεται. Για να προστατεύεται ο 
θεσμός της οικογένειας στην πράξη πρέπει να μην δίνει η πολιτεία 
οικονομικά κίνητρα για διαζύγια. Η προστασία της οικογένειας και η 
ευτυχία αμφότερων των γονέων και γενικότερα η άρση κάθε 
κοινωνικού εμποδίου είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της 
τεκνοποιίας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
➢ Με την ενηλικίωσή του κάθε πολίτης οφείλει να παρέχει στο 
κράτος θητεία εργασίας όπου χρειάζεται. Η θητεία αυτή με τα σύγχρονα
παραγωγικά μέσα δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από λίγα χρόνια, 
αλλά οι λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να αναλυθούν εδώ γιατί το έχω 
ήδη κάνει στο κείμενο "Η Δημοκρατία Της Γνώσης". Στην θητεία αυτή 
πρέπει να συνυπολογίζεται και η εργασία για την φροντίδα βρεφών, η 
στρατιωτική θητεία, η θητεία στην φροντίδα ατόμων με αναπηρίες κλπ. 
Κατά την διάρκεια αυτής της θητείας και μετά το πέρας της ο νέος 
πολίτης πρέπει να αποκτά το σύνολο των δικαιωμάτων της κοινωνικής 
ασφάλισης, δηλαδή να του παρέχεται στέγη, τροφή, υγεία, παιδεία, 
φροντίδα όταν χρειαστεί και ένα βασικό εισόδημα για όλη του την ζωή. 
Με άλλα λόγια πολίτης/πολίτισσα  είναι αυτός/αυτή που κατέκτησε με 
την εργασία του και την προσφορά του στην κοινωνία την απαλλαγή 
από κάθε βιοποριστικό άγχος και την δυνατότητα να προσφέρει από 
εκεί και πέρα τα μέγιστα στην δημοκρατική πολιτεία μέσω της 
εθελοντικής εργασίας και της προσφοράς στην επιστήμη και στην 
διακυβέρνηση ή (χωρίς κάτι τέτοιο να ενθαρρύνεται αλλά ούτε και να 
απαγορεύεται) να εργάζεται επιπλέον για προσωπικό όφελος και για να 
αποκτάει πολυτέλειες, στα πλαίσια ωστόσο που η δημοκρατική πολιτεία
βάζει ώστε να μην βλάπτεται το περιβάλλον, οι άλλοι πολίτες, οι 
πολίτες άλλων κρατών και επιπλέον να μην οξύνονται οι κοινωνικές 
αντιθέσεις. Για παράδειγμα μια δημοκρατική κοινωνία μπορεί να 
επιτρέπει σε κάποιον να εργαστεί περισσότερο ώστε να χτίσει μια 
πισίνα για ιδιωτική χρήση, αλλά δεν μπορεί να του επιτρέψει να 
εξορύσσει χρυσό για να φτιάχνει κοσμήματα ή να αγοράζει διαμάντια 
που τα βγάλαν μισθωτοί σκλάβοι ή κακάο που παρήχθη με παιδική 
εργασία. Επιπλέον δεν μπορεί να του επιτρέψει να μεταβιβάσει ως 
κληρονομιά αυτήν την πισίνα.
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➢ Φυσικά η εργασιακή θητεία που προανέφερα είναι και 
εκπαίδευση. Είναι καλό να δίνει μια επαφή έστω και σύντομη με την 
παραγωγική διαδικασία σε διάφορες εργασίες, γιατί αυτό βοηθάει να 
έχει καλύτερη επαφή ο μελλοντικός πολίτης με το αντικείμενο της 
διακυβέρνησης. Προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό μέρος της θητείας 
για τον κάθε μελλοντικό πολίτη να είναι στην φροντίδα ατόμων με 
αναπηρίες, ηλικιωμένων, αρρώστων κλπ ώστε να ενθαρρύνονται η 
κοινωνική ευαισθησία και η επικοινωνία με πολίτες που σήμερα 
βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την γνώμη μου αυτό πρέπει να 
είναι κομμάτι μιας δημοκρατικής παιδείας και μιας κοινωνίας 
αλληλεγγύης.
➢ Το βασικό εισόδημα που αναφέρθηκε προηγουμένως πρέπει να 
είναι σε ένα εθνικό νόμισμα του οποίου εγγυητής είναι το ίδιο το 
κράτος και όχι μια εκάστοτε κυβέρνηση. Η αξία του νομίσματος 
εξασφαλίζεται από το κράτος, που φροντίζει να ανταποκρίνεται στην 
αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων που παράγονται. Η 
χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται απευθείας με έκδοση
εθνικού νομίσματος. Από την φύση τους οι ασφαλιστικές "δαπάνες" 
δημιουργούν μεγαλύτερη αξία σε εργασία από όση “ξοδεύουν”. Για 
παράδειγμα ένας παιδικός σταθμός όπου τρεις ή τέσσερις παιδαγωγοί 
βρεφονηπιοκόμοι επιβλέπουν 30 παιδιά απελευθερώνει ταυτόχρονα την
παραγωγική ισχύ και δημιουργικότητα 30-60 γονέων, και ένα ίδρυμα 
για την φροντίδα αναπήρων είναι ακόμα πιο παραγωγικό. Ακόμα ένας 
δημιουργικός επιστήμονας χωρίς κανένα βιοποριστικό περιορισμό 
μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλάσια αξία από το κόστος του. Ένας 
νευροχειρουργός ακόμα και αν έκανε μόνο μια επέμβαση στην ζωή του 
που έσωσε έναν άνθρωπο από το αναπηρικό καροτσάκι, απελευθέρωσε 
2-3 ανθρώπους τουλάχιστον που θα έπρεπε να εργάζονται ισόβια για 
την φροντίδα του ανάπηρου, εκτός φυσικά από τον ίδιο τον ασθενή. 
Όταν υπολογίζει κάποιος το κόστος, το όφελος και την ποιότητα ζωής 
για το σύνολο της κοινωνίας τίποτα λιγότερο από το καλύτερο δεν 
δικαιολογείται στην κοινωνική ασφάλιση.
➢ Το δικαίωμα στην κληρονομιά ακινήτων, χρημάτων και 
αντικειμένων μεγάλης αξίας είναι προφανώς ασυμβίβαστο με την 
δημοκρατία, αφού η ισονομία, η ισηγορία και η ισοπολιτεία είναι κενές 
διακηρύξεις χωρίς την κοινωνική ισότητα, και η ύπαρξη ατόμων που 
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ζουν χωρίς εργασία δεν είναι απλά παρασιτική αλλά και υπονομευτική 
για μια δημοκρατία. Κατά συνέπεια οι μεγάλες κληρονομιές ιδιωτικές, 
ιδρυματικές και εκκλησιαστικές πρέπει να περιοριστούν τάχιστα είτε με
άμεσες κατασχέσεις είτε με κατάσχεση μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη. 
Καμία άμεση κατάσχεση δεν έγινε ειρηνικά στην ιστορία, ωστόσο 
υπάρχει το προηγούμενο της ειρηνικής σεισάχθειας του Σόλωνα που 
περιελάμβανε και τον περιορισμό της μέγιστης έγγειας περιουσίας και 
κληρονομιάς, και αυτό μπορεί να είναι ένα καλό πρώτο βήμα.  
Προτιμότερο είναι η ίδια η πολιτεία να πείσει με την συντριπτική 
παραγωγικότητα του συστήματος εργασιακής θητείας και την 
απεξάρτηση κατά συνέπεια των πολιτών από την ανάγκη να πουλάνε 
την εργασία τους σε εξευτελιστική τιμή στην καπιταλιστική αγορά 
εργασίας. Η εξαφάνιση του προλετάριου είναι αναγκαία προϋπόθεση 
για την γέννηση του δημοκράτη πολίτη.
➢ Το ασφαλιστικό σύστημα μιας δημοκρατικής πολιτείας πρέπει 
να είναι στα χέρια αποκλειστικά του κράτους. Άλλες οργανώσεις όπως 
ΜΚΟ, εκκλησία, κόμματα, ιδιώτες κλπ αναγκαστικά πρέπει να 
αποκλειστούν για να μην περνάνε τα δικά τους συμφέροντα και 
δημιουργούνται αντιδημοκρατικά κέντρα εξουσίας. Η εθελοντική 
εργασία φυσικά είναι επιθυμητή, αλλά μόνο κάτω από την άμεση 
ευθύνη του κράτους. Φυσικά η εθελοντική εργασία και συνεισφορά 
μικρών ομάδων και συλλογικοτήτων (περιορισμένων σε άτομα και 
οικονομικά μέσα) δεν είναι σωστό να εμποδιστεί, αλλά μόνο όταν αυτή 
δεν αντιβαίνει και δεν υπονομεύει την δημοκρατία, και φυσικά δεν 
μπορεί να κάνει διακρίσεις εθνικότητας, φύλου, θρησκείας κλπ.
➢ Κατά την μετάβαση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι άμεσα 
αναγκαία η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα 
και της αίσθησης ασφάλειας και η άμεση κάλυψη των βασικών 
αναγκών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δοθεί άπαξ ένα εισόδημα σε 
όλους σε εθνικό νόμισμα, το οποίο κατά κάποιον τρόπο θα 
προκαταβάλλει την ανταλλακτική αξία η οποία θα υλοποιηθεί σύντομα 
με την εργασιακή θητεία.

Αντώνης Μπόζης
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Ο Λαός σώζει, δεν σώζεται.

Από την στιγμή που ο άνθρωπος αντιλήφθηκε την αξία, της 
συνεννόησης με τον συνάνθρωπο, της από κοινού προσπάθειας και 
συνεργασίας, δρομολόγησε τη ζωή του μέσα από την θέσμιση ομάδων 
και συνόλων ομάδων.
Η Οικογένεια είναι μια απ’ αυτές. Ο Λαός μια άλλη.
Η οικογένεια μέσα από το “κοινό σπιτικό”, εξασφάλιζε για τα μέλη της 
ασφάλεια, θαλπωρή, επικοινωνία και “αγάπη”, ανεκτικότητα και 
αφοσίωση, αλλά δεν μπορούσε να παρέχει αξιόλογη γνώση, περαιτέρω 
ασφάλεια, ευρεία επικοινωνία. Ο λαός, μέσα από το “Έθνος”, δεν 
μπορούσε να εξασφαλίσει, τα πλεονεκτήματα της οικογένειας, αλλά 
μπόρεσε να μεταδώσει αξιόλογη γνώση και εισήγαγε Εθνική παιδεία, 
Εθνική υγεία, Εθνική “κοινωνική” ασφάλιση, Εθνική άμυνα και 
ομογενοποίησε τις οικογένειες.

Το γιατί, η ανθρώπινη ομάδα είναι το καλύτερο, το χρηστικότερο 
εργαλείο, η καλύτερη και απολαυστικότερη μέθοδος για να 
πραγματωθεί ένα έργο, μικρό ή μεγάλο, έχει αναλυθεί αλλού. 
Και βέβαια υπάρχουν έργα, που δεν πραγματώνονται από τις ομάδες. 
Γεννιέσαι και πεθαίνεις μόνος! Έτσι περίπου αναγεννιέσαι! Αλλά γιατί 
να ζεις μόνος;
Το πώς και το γιατί οι ανθρώπινες ομάδες γίνονται θεσμός, αξίζει να το 
σκεφτεί κανείς.
Η βασικότερη ανθρώπινη διαίρεση, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι 
σήμερα, είναι αυτή της γραμμής της εξουσίας.

Αυτή ορίζεται, με βάση το συμφέρον της ομάδας «ελίτ».

  Ο Λόγος, δηλαδή η συμπεριφορά που θέλει να αναδεικνύει το 
συναίσθημα, τη λογική, τη συνείδηση, σαν βασικά εχέγγυα κάθε 
ανθρώπου, μειώνοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο δυνατό τις 
συμπεριφορές εξουσίας, δηλαδή τις, βία, υποκρισία, αδιαφορία, εδώ και
χιλιάδες χρόνια πρότεινε τον τρόπο σχηματισμού ανθρώπινων ομάδων 
υπό την αποδοχή από όλους, της ισότητας όλων των ανθρώπων, την 
μεταξύ τους αλληλεγγύη, και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το μέσον
το ονόμασε Δημοκρατία. Και βρήκε και τις βασικές της αρχές! 
Ισηγορία, ισονομία, ισοπολιτεία, παρρησία! 
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Και όρισε σαν εγγυητή της Δημοκρατίας τον Λαό! Έτσι, Λαός – Λόγος 
– Δημοκρατία, είναι έννοιες που η μια αναγεννά την άλλη, 
συνυπάρχουν όταν συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, σαν άτομο αλλά και 
σαν ομάδα, την αναγκαιότητα και τη δύναμη τους, ενώ 
καταχωνιάζονται σε υπόγεια και σε κρυφές βιβλιοθήκες, όταν η 
ανοησία του, αφήνει την ελίτ να επιβάλει το δικό της «πρότζεκτ!!.». 

  Οι άνθρωποι που εν δυνάμει ανήκουν στην ελίτ – εξουσία, και όσοι 
δένονται στο άρμα της ιεραρχίας της για να την υπηρετούν, δεν 
μπορούν να αναπτύξουν τις παραπάνω ικανότητες.
Δεν έχουν συναισθήματα, γιατί αν είχαν δεν θα οδηγούσαν 
εκατομμύρια συνανθρώπων τους σε δυστυχία και μιζέρια, έως και 
θάνατο.
Δεν έχουν λογική, γιατί ο παθιασμένος άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να 
σκεφτεί. Είδατε ποτέ αλκοολικό ή ναρκομανή ή παίχτη τυχερών 
παιχνιδιών να φέρεται λογικά; Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι της 
εξουσίας που είναι και αλκοολικοί και ναρκομανείς, και μανιακοί 
παίχτες, με την εξουσία, να νομίζετε ότι σκέφτονται;
Δεν έχουν συνείδηση, γιατί έχοντας χάσει συναίσθημα και λογική, είναι 
αδύνατο να αναπτύξουν συνείδηση. Έτσι υποβιβάζουν την ανθρώπινη 
δυνατότητα τους σε περιχαράκωση της ισχύος τους, ώστε να άρχουν 
στο διηνεκές, με εξαναγκασμούς και απάτες, φροντίζοντας πάντα και 
μόνο το κοπάδι των εξουσιαζόμενων, αφ’ ενός να μην μεγαλώσει πολύ 
και γίνει ανεξέλεγκτο, αφ’ ετέρου να μην λιγοστέψει τόσο, ώστε να 
καταστεί  αδύνατον να παρασχεθούν απ’ αυτό, στην εξουσία, οι 
ζητούμενες εργασίες  και υπηρεσίες.  

  Εδώ είναι ανάγκη να παραθέσω ένα απόσπασμα λόγου του 
Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα, ώστε να γίνει σαφές ότι οι όροι Ελίτ – Λαός,
είναι κάτι το υπαρκτό και όχι άνευ ουσίας.
«…Άραγε θα αισθανθείτε κάποτε την ανάγκη να εξηγήσετε στον 
ελληνικό λαό τι πήγε στραβά και το χρέος αντί να μειωθεί, εκτινάχθηκε;
επεσήμανε ο (τότε) αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεχθήκατε οικονομικά προγράμματα βαρβαρότητας που δε θα γινόταν 
δεκτά σε καμία πολιτισμένη δημοκρατία, σε καμία χώρα της Ευρώπης.
Προσέξτε τα προγράμματα αυτά δεν έγιναν δεκτά από τον ελληνικό 
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λαό. Ο ελληνικός λαός εξεγέρθηκε στην προοπτική αυτή, τόνισε ο 
Αλέξης Τσίπρας.

Από ποιους έγιναν αποδεκτά; Δε χρειάζεται να προσθέσω ούτε μισή 
λέξη για να μη μου πείτε ότι θα σας κακοχαρακτηρίσω, θα παραθέσω 
αυτούσια τη φράση, που ο προσφιλής σας κύριος Σόιμπλε το 2013 σε 
μια συνέντευξή του είπε: "Από μια ανεύθυνη πολιτική ελίτ που θυσίασε
την ελληνική οικονομία για τα δικά της βραχυπρόθεσμα συμφέροντα 
και για τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων", ανέφερε ο (τότε) 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Βέβαια, ο κύριος Σόιμπλε και οι δανειστές μας μαζί με αυτή ακριβώς 
την πολιτική ελίτ, επέλεξαν να συμμαχήσουν προκειμένου να 
προωθήσουν τους δικούς τους στόχους, τις δικές τους επιδιώξεις, τόνισε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ…»

Εξ όσων μέχρι στιγμής παρατέθηκαν, γίνεται σαφές ότι οι Ελίτ, οι 
άνθρωποι που έχουν τάξει τον εαυτό τους στην εξουσία, έχουν γνώση 
του γεγονότος, ενώ όσοι απ’ αυτούς την στηρίζουν από άγνοια, έχουν 
λάβει θέση με βάση βραχυπρόθεσμα κατά το μάλλον ή ήττον κίνητρα 
συμφέροντος. 

Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ομάδα 
Λαός, έχουν συνείδηση του γεγονότος;
Όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, το Λαός, είναι ένας ετεροκαθορισμός: 
«Εμείς είμαστε Ελίτ, εσείς οι υπόλοιποι Λαός!». Θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν αντί για ελίτ τη λέξη αφέντης, αντί για λαός τη λέξη 
σκλάβος! Και παλιότερα το έκαναν! Αλλά στην παρούσα χρονική 
στιγμή δεν τους παίρνει. Νοθεύουν λοιπόν την έκφραση, αλλά γι αυτούς
το νόημα παραμένει. Για τον Λαό; 

Όταν όμως, άλλοι καθορίζουν τη θέση σου μέσα στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, τελικά η ομάδα που ανήκεις ή δεν είναι η ομάδα που θα 
ήθελες να ανήκεις οπότε για σένα η ομάδα Λαός, είναι μια φυλακή και 
τίποτε περισσότερο, ή είσαι ταγός της εξουσίας ενταγμένος στην ομάδα 
Λαός, εκτελώντας έργο που σου έχει ανατεθεί από αυτήν, (ρουφιανιά, 
δολιοφθορά, διασπορά ψευδών και διχόνοιας) ή μεταπίπτεις σε μια 
κατάσταση νεκροζώντανου, δίποδου δίχως συναίσθημα, χωρίς λογική 
και συνείδηση, χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδα. 
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Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω, καταλήγεις να μισείς τον 
διπλανό σου, ή να σου είναι αδιάφορος, και το όνειρο σου είναι να 
αναρριχηθείς στην ομάδα ελίτ, ή απλά δεν έχεις όνειρα! 
Θα μου πείτε, «Μα αυτός, είναι ο κανόνας γύρω μας!». Συμφωνώ!
Θα μου πείτε, «Μα όλο αυτό είναι κατασκεύασμα της εξουσίας;». Ναι!
Θα μου πείτε, «Πώς το κατάφερε;». 
Με τον έλεγχο της πληροφορίας (βλέπε, ΜΜΕ, παιδεία, εκκλησία, 
νομικό καθεστώς). 
Με τον έλεγχο του χρήματος (αυτή εκδίδει το νόμισμα, αυτή το 
διανέμει, με όρους που θέτει αυτή).
Με τον έλεγχο του χώρου (πολυκατοικίες, διόδια, νόμοι περί 
οικοδόμησης, στέρηση άνετου φυσικού και δημόσιου χώρου, νόμοι περί
εκμετάλλευσης γης και καλλιέργειας).
Με τον έλεγχο του χρόνου (πολύωρες χαμηλόμισθες εργασιακές 
σχέσεις, που σε κρατούν μακριά από την οικογένεια, την πολιτική, το 
διάβασμα, τη συζήτηση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, με χαμηλής ποιότητας 
θεάματα που διαφθείρουν και στρεβλώνουν τη σκέψη μας).
Με τον έλεγχο του εισοδήματος (φορολογία, ακριβές υπηρεσίες 
ενέργειας, υγείας, τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ακόμα και του νερού).
Με τον έλεγχο των τροφών (χαμηλής ποιότητας τρόφιμα, βλαπτικές 
ουσίες σαν πρόσθετα και πολλά που φημολογούνται αλλά δεν είναι 
εύκολο να αποδειχθούν χωρίς τη συνδρομή ειδικών).
Με τον έλεγχο της υγείας (χαμηλού επιπέδου δημόσια υγεία, πανάκριβη
αναποτελεσματική ιδιωτική, κακής ποιότητας φάρμακα, μικρή έως 
ανύπαρκτη κοινωνική ασφάλιση).
Με τον έλεγχο της παιδείας (οι γονείς εναπόθεσαν το δέον να διδαχθεί 
στον επαγγελματία δάσκαλο, που στην πλειοψηφία του κάνει «ότι 
μπορεί!», έτσι το παιδί διδάσκεται από την τηλεόραση, το περιβάλλον 
που βρίθει διαφημίσεων, αλλά και από τους ίδιους τους γονείς, ένα 
συγκεκριμένο life style, που του εμπεδώνει την καπατσοσύνη, την 
πονηριά, τον ωχαδερφισμό, την φιλαυτία, μακριά από την αληθινή 
δημοκρατία).
Με τον έλεγχο της επιστήμης (το δημόσιο πανεπιστήμιο υπό διωγμό, 
ανατίθενται τομείς όπως οικονομία, νομικά, πληροφορική σε ιδιώτες 
ώστε να ξεζουμιστεί κάθε δυνατότητα από την επιθυμία των γονιών να 
σπουδάσουν τα παιδιά τους, αλλά ουσιαστική επιστήμη μπορεί να 
ασκηθεί μόνο κάτω από το βλέμμα της εξουσίας, με τα αποτελέσματα 
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της, να χειραγωγούνται στις κατευθύνσεις που ορίζει αυτή).
Με τον έλεγχο της τέχνης: (Το πορνογράφημα αναγορεύθηκε σε τέχνη. 
Η εναπόθεση μπετόν καθ’ ύψος, σε αρχιτεκτονική. Οι λίβελοι σε 
θέατρο. Οι εκκωφαντικοί μονότονοι ρυθμικοί θόρυβοι, σε μουσική. Οι 
ανοησίες, σε ποίηση. Η προκλητική με ένα τόνο περιγελαστικό και με 
διάθεση παραπλάνησης παράθεση αοριστιών, σε ρητορεία. Ο 
κινηματογράφος αποκλειστικά βία και σεξ και βέβαια η βασίλισσα της 
διαφθοράς Τηλεόραση, σε τιμητική θέση στο σαλόνι σας!).
Με τον έλεγχο της σκέψης (μη σκέπτεσθε είναι υγεία, μην σκέπτεσθε 
είναι στενάχωρο, μην σκέπτεσθε είναι κουραστικό, σκέπτεται η ελίτ για 
σας!... έχει λύσεις για όλους και για όλα…).
Αλλά κυρίως με την αδιαφορία μας να αυτοκαθοριστούμε!
Να καθορίσουμε δηλαδή την ομάδα Λαός, τις μεταξύ των μελών της 
σχέσεις, τον τρόπο δράσης της σε ότι προσπαθεί να στερήσει από τον 
άνθρωπο την πνευματικότητα του. Με αντιπαράθεση δηλαδή στην 
ομάδα ελίτ.   

Πώς; Μα με την διάθεση να διεκδικήσουμε αυτό που γεννηθήκαμε! 
Άνθρωποι! Με συναίσθημα! Με λογική! Με συνείδηση! 
Θυμίζω τον παρακάτω καθορισμό της ομάδας Λαός και γιατί μοιάζει με
του Μπους, στην προσπάθεια του να καθορίσει την ομάδα ελίτ: 
"Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας!” 
και γιατί είναι δυο χιλιάδων χρόνων:
«…Οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς αναφέρουν την ίδια φράση 
του Χριστού: «ός γάρ ουκ έστι καθ' υμών, υπέρ υμών εστιν» (Μαρκ. 9, 
40) και (Λουκ. 9, 50)». 
Δηλαδή "Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας!"

Ο αυτοκαθορισμός όμως είναι κάτι από αυτά που κάνει κανείς μόνος 
του! Είναι η αναγέννηση, αλλά και η ανάσταση, που απαιτεί 
επανάσταση ενάντια στη συνήθεια και στο παιχνίδι της εξουσίας που 
προσπαθούν να σου επιβάλουν. Βεβαίως, θα ακούσεις, θα διαβάσεις, θα
ενημερωθείς, αλλά τελικά, εσύ, θα αποφασίσεις ποια είναι η κοινωνική 
σου κατάταξη. Λαός ή Ελίτ; Και βέβαια οι Ελίτ σε θέλουν με όρους, 
αυτούς που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά ποιος σου είπε ότι η αληθινή 
ένταξη στην κοινωνική ομάδα Λαός γίνεται χωρίς ζητούμενα;
Αυτό είναι που θέλει η εξουσία. Να μην ονειρεύεσαι, εκτός ότι σου 
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προτείνει αυτή. Να μην έχεις θέλω πέρα από αυτά που σου επιτρέπει.
Εδώ είναι και η επιτυχία του προγράμματος της εξουσίας!
 
Αν ονειρεύεσαι, ζωή χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια, χωρίς πνευματική 
αναζήτηση, τότε ονειρεύεσαι λάθος όνειρο. Μπορεί ποτέ, χωρίς κόπο, 
προσπάθεια, πνευματική αναζήτηση, να έχεις συναισθήματα, ν’ 
αναπτύξεις λογική, να γίνεις άνθρωπος με συνείδηση;

Αν ονειρεύεσαι πολλά λεφτά, που θα κάνουν τη ζωή σου σαν αυτή που 
προβάλλεται στις διαφημίσεις και σε πλείστες όσες ταινίες, σκέψου, 
πόση εργασία χρειάζεται για να τα αποχτήσεις νόμιμα; Άρα ή θα γίνεις 
λακές της εξουσίας, ή θα πεθάνεις προσπαθώντας και χαρίζοντας όγκο 
υπεραξίας στην ελίτ. Πάλι ξεγελασμένος!

Αν ονειρεύεσαι να πολλαπλασιάσεις τον χρόνο της εργασίας σου, να 
αυξήσεις τον κύκλο εργασιών, γιατί αυτό ποθείς, πόσος χρόνος θα 
απομείνει για σένα; Θα ‘ρθει η ώρα του θανάτου και σαν άλλος Φάουστ
θα παρακαλάς τον Μεφιστοφελή.

Αν ονειρεύεσαι να κάνεις το γιο σου ποδοσφαιριστή, την κόρη σου 
πρώτη μούρη στα πρωινάδικα, γιατί δεν ονειρεύεσαι να γίνουν 
άνθρωποι με συναίσθημα, με λογική με συνείδηση; Μήπως γιατί και συ
δεν είχες ποτέ τίποτε απ’ αυτά;

Αν παροχετεύεις στα παιδιά σου το όνειρο να γίνουν ελίτ, πώς 
περιμένεις η οικογένεια σου, ο λαός στον οποίο ανήκεις, να βγουν από 
τα δεσμά της εξουσίας;

Έλληνα,
Η ιστορία σου είναι εδώ, και ζητά να την αγκαλιάσεις, καλή – κακή, 
δική σου είναι! Μην αφήνεις να τη σφετεριστούν!

Η γλώσσα σου, η γάργαρη ποιητική γλώσσα που έχει χιλιάδες χρόνια 
ιστορίας και επεξεργασίας, είναι εδώ, και είναι δική σου! Μην αφήνεις 
να την κουρελιάζουν! Είναι η Αλήθεια σου! Μιλάς τη γλώσσα του 
Περικλή και του Πλάτωνα, του Ρήγα και του Σολωμού, του Ελύτη και 
του Σεφέρη! Τη γλώσσα που γέννησε τις λέξεις που νοηματοδοτούν και
περιέγραψε τη φύση (Γη, Γαία, Ήλιος, Αφροδίτη), την τέχνη (τραγωδία,
κωμωδία), την φιλοσοφία (εν οίδα, ότι ουδέν οίδα!), τον πόλεμο 
(«Κανείς δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την 
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ειρήνη, διότι στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον 
πόλεμο οι γονείς θάβουν τα τέκνα τους» Ηρόδοτος, αλλά και «Πόλεμος 
ένδοξος, ειρήνης αισχράς, αιρετώτερος» Δημοσθένης), τον έρωτα 
(«Έρως ανίκατε μάχαν.» Σοφοκλής, «Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής 
ή ο του σώματος έρως.» Ξενοφών, «Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον 
εστί.» Μένανδρος) και πολλά άλλα!

Η πατρίδα σου, η πανέμορφη Ελλάδα με «...τα σπίτια πιο λευκά, στου 
γλαυκού το γειτόνεμα...», είναι εδώ κα ζητά να την κατοικήσεις για 
άλλες δυο χιλιάδες χρόνια! Να την κληρονομήσεις στα παιδιά σου και 
στα παιδιά των παιδιών σου! Μην την ξεπουλάς!

Η επιστήμη και η φιλοσοφία σου, «Αείζωον πυρ» Ηράκλειτος.

Η δικαιοσύνη σου, «Σεισάχθεια» Σόλων.

Η παιδεία σου, Πλάτων, Αριστοτέλης, Επίκουρος, αλλά και Γληνός, 
Ελύτης, Βάρναλης.

Οι αγώνες σου για την ελευθερία, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Ρήγας, 
Κολοκοτρώνης, Καποδίστριας, Βαλκανικοί πόλεμοι, 1940 – 1944.

Η Δημοκρατία σου, που περιμένει να την αναστήσεις!

Αν τίποτε απ’ τα παραπάνω δε σ’ αγγίζει, τότε ή έπαψες να είσαι 
Έλληνας, ή ξέχασες ότι είσαι, όπερ και ταυτόν. 

Αν ρωτάς «Και ποιοι είναι όλοι αυτοί;», θα σου απαντήσω η μαγιά που 
φτιάχνει Ελληνικό Λαό!

Οι Έλληνες είχαν πάντα σαν Θεό το Πνεύμα. Και τότε κι αργότερα. Τι 
θες εσύ και γίνεσαι ειδωλολάτρης και προσκυνάς το χρωματιστό 
χαρτάκι που το λένε ευρώ; Και δένεις και τα παιδιά σου σ’ αυτήν την 
ειδωλολατρία; Δεν ντρέπεσαι;

"Ο λαός των Γκρεκών είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευτεί. Γι' 
αυτό πρέπει να τον χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε 
ίσως αναγκασθεί να συμμορφωθεί. Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, 
την θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να 
εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να 
επικρατήσει, ώστε να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την 
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νευραλγική περιοχή στρατηγικής σημασίας για μας".

Θα αρχίσουν να σου λένε, το είπε ο τάδε ή το είπε ο δείνα, τότε και όχι 
τότε…

Έχει σημασία; Όταν το βλέπεις να συμβαίνει καθημερινά γύρω σου το 
σημαντικό είναι ποιος και πότε το είπε; Ή πώς θα το αποτρέψεις;

Και υπάρχει τρόπος! Λέγεται Ελληνικός Λαός! Αυτός που σταμάτησε 
τους Πέρσες! Αυτός που έδιωξε τους Τούρκους και λευτέρωσε τον 
τόπο! Αυτός που σταμάτησε τους Ιταλούς το 1940 και με την ΕΑΜική 
του αντίσταση υποχρέωσε τους Γερμανούς να διατηρούν στην Ελλάδα 
πολλαπλάσιο στράτευμα! «Άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν
ήρωες, τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες μάχονται σαν Έλληνες!», 
μεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου στις 28/10/1940.
Ο Λαός που είναι απόγονος και κληρονόμος των προηγούμενων! Αυτός 
που μπορεί αν θέλει, να σταματήσει τους ξένους και ντόπιους 
ολιγάρχες!

Τι σου προτείνω:
Πρώτα στοχάσου!
Τίνος είναι η Γη;
Τίνος είναι η Ελλάδα σαν χώρος;
Τίνος είναι η παγκόσμια πνευματική κληρονομιά;
Ποιος δικαιούται ιδιοκτησίας των παραπάνω και έχει δικαιώματα 
εμπορευματοποίησης και υπενοικίασης;
Αν πιστεύεις ότι όλοι έχουν δικαιώματα στην φύσει χαρισθείσα 
κληρονομιά, και στην με αγώνες παραχθείσα πνευματική κληρονομιά 
των ανθρώπων, τότε δεν είσαι ελίτ! Ένα βήμα απομένει να γίνεις Λαός. 
Να το κάνεις με δική σου θέληση, με δική σου συνείδηση.

Τώρα απευθύνομαι σε σένα το άτομο. Γυναίκα ή άνδρα!
Θέλεις να κάνεις κάτι ώστε να αποτραπεί η διαφαινόμενη 
σκλαβοποίηση των επερχόμενων γενεών;
Μην κοιτάς γύρω τι θα κάνουν οι άλλοι. 
Αν είσαι οπαδός ή θρησκόληπτος, θα καταλήξεις να γλύφεις την ελίτ. 
Και θα σε σιχαίνεται και η ελίτ, αλλά θα σε χρησιμοποιεί, και θα σε 
σιχαίνεται και ο λαός που θα σε αποφεύγει σαν ρουφιάνο. Πάρε την 
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απόφαση εσύ και τώρα!
Αν είσαι γόνος ελίτ, σκέψου. Την δύσκολη τούτη ώρα, δεν χωρούν 
φληναφήματα. Στην Γαλλική επανάσταση πολλοί γόνοι 
αριστοκρατικών οικογενειών, συντάχθηκαν με τον Λαό. Όχι γιατί είδαν 
εκεί το συμφέρον! Αλλά γιατί είδαν εκεί την Αλήθεια! Και κάτι ακόμη: 
Οι της κορυφής της ελίτ έχουν να σβήσουν πολλές μνήμες για πολλά 
εγκλήματα. Αλλά με τη λήθη και το ψέμα ο ανθρώπινος πολιτισμός 
είναι καταδικασμένος σε λάθος δρόμους και σε ανακύκλωση της 
ιστορίας του! Είναι αυτό που θέλεις;

«Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω!» δηλαδή, δώσε μου τόπο να 
σταθώ και θα μετακινήσω τη Γη, έλεγε ο Αρχιμήδης.
Είναι άμεση ανάγκη να διασωθεί ο Ελλαδικός χώρος και η Ελληνική 
πνευματική κληρονομιά.

Για να γίνει αυτό πρέπει η Ελλάδα να διακηρύξει σε όλους τους τόνους 
και με την μεγαλύτερη ένταση ότι διεκδικεί την Ανεξαρτησία της! Ότι 
δηλαδή έκανε επί Ξέρξη, επί Σουλτάνου, επί Μουσολίνι.
Ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους είναι το: «αρνούμαι να σας πληρώσω 
ένα χρέος που παράνομα μου φορτώσατε, σχίζω και πετώ μνημόνια 
και δανειακές συμβάσεις».
Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να το πει αυτό αν δεν έχει τα 
εκατομμύρια του Λαού της να βεβαιώνουν ότι θα υπερασπιστούν τη 
θέση αυτή. Δείξε στην κυβέρνηση σου, εσύ, τον δρόμο που οφείλει να 
πάρει αυτή. Έτσι γίνεσαι Λαός, έτσι γίνεται αυτή φορέας Λαϊκής 
εξουσίας.

Τα Έθνη και οι Πατρίδες, εφευρέθηκαν, μετά από αιματηρούς αγώνες 
όλων των λαών που τους ανήκουν, σαν αντίβαρο σε σκοτεινές 
Αυτοκρατορίες που ήθελαν τον άνθρωπο σκλάβο και υποζύγιο. 
Μια νέα τέτοια αυτοκρατορία υψώνει την σκιά της πάνω από τη Γη, η 
Νέα Παγκόσμια Τάξη, αυτή που με το όνομα Αγορές, για να μας 
ξεγελάσουν, μας την συστήνουν οι ταγοί της. Ένα δύσκολο βήμα προς 
την πραγμάτωση της είναι η Ευρώπη. Ο γεωγραφικός και πολιτικός 
χώρος με τις μεγαλύτερες επαναστάσεις, αιματοχυσίες με αίτημα την 
Ελευθερία και τη Δημοκρατία, την Ισότητα, την Αλληλεγγύη, την 
Δικαιοσύνη, την Αλήθεια! Για να ξεπεραστεί ιδρύθηκε το φασιστικό 
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μόρφωμα που ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για να ξεγελάσουν 
τους Λαούς. 
Αυτή η Ε.Ε. δεν είναι των λαών είναι της Ν.Π.Τ. Το επόμενο βήμα μας 
λοιπόν φυσιολογικά είναι: «Αποχωρώ από την ψεύτικη ένωση 
κρατών της Ευρώπης που φτιάξατε για να υποδουλώσετε τους 
Ευρωπαϊκούς Λαούς!»  Αυτό θα λειτουργήσει σαν έναυσμα για να 
ξυπνήσει τις συνειδήσεις και των άλλων. Όχι μόνον θα μας μιμηθούν, 
αλλά θα υπάρξουν πολλοί σαν τον Λόρδο Μπάϊρον, που θα έρθουν να 
πολεμήσουν την Ν.Π.Τ. στον ιερό τούτο χώρο!

Και θα τους χρειαστούμε, γιατί επόμενο βήμα είναι, απαραίτητα πρέπει 
να είναι:, «η σύλληψη και η υπαγωγή σε δίκη όλων όσων με πράξεις 
ή παραλείψεις τους διευκόλυναν την Ν.Π.Τ. να μας φορέσει τα 
μνημόνια», και την πολιτική του «νεοφιλελευθερισμού», αλήθεια, γιατί
δεν το λέμε με το πραγματικό του όνομα «νεοφασισμού»;  
Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ετελέσθη το αδίκημα της εσχάτης 
προδοσίας. Τι παράδειγμα θα είναι για τις επερχόμενες γενιές η 
παράλειψη του καταλογισμού των ευθυνών; Ότι ο πολιτικός μπορεί να 
κάνει ότι θέλει; Ότι ο Λαός είναι κεφάλαιο προς εκμετάλλευση;

Η έκδοση και κυκλοφορία νέου «Εθνικού Νομίσματος» είναι από τα 
βασικά βήματα που οφείλουμε, να απαιτήσουμε σαν Λαός κυρίαρχος, 
αφού το ευρώ τους είναι το σύμβολο της σκλαβιάς μας! Τα σωληνάκια 
που συνδέουν τις φλέβες του Ελληνικού Λαού, με τις τράπεζες – 
βρικόλακες, που ρουφούν το αίμα του και θέλουν με την υπογραφή σου
να ρουφούν και το αίμα των παιδιών σου για πολλά ακόμη χρόνια, «στο
διηνεκές»…! 

Αφού λοιπόν «Λαός Ενωμένος, Ποτέ Νικημένος», κάνουμε όλα τα 
παραπάνω, ή συγχρόνως, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βάλουμε τις 
βάσεις για να ξαναγεννηθεί στον τόπο μας η Δημοκρατία. Με λαϊκές 
συνελεύσεις, με Συντακτική Εθνοσυνέλευση, με Νέο Δημοκρατικό 
Σύνταγμα Λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
Γιατί σ’ αυτόν τον χώρο που γεννήθηκε η Δημοκρατία, σ’ αυτόν 
αποφασίζουμε να ξαναγεννηθεί!

Εμείς ο Λαός της Ελλάδος!
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Τότε θα γίνει κοινωνικός σεισμός. Οι υπόλοιποι Λαοί, βλέποντας τους 
Έλληνες, θα ακολουθήσουν το παράδειγμα τους και θα 
αποκαταστήσουν και στις άλλες Πατρίδες τη Δημοκρατία. Μη ρωτάς, 
γιατί σε σένα πέφτει το δύσκολο. Είναι υπέρτατη τιμή! Είναι ιστορική 
αναγκαιότητα που καταδεικνύει σ’ όλους τίνων απόγονος είσαι! Πέραν 
πάσης αμφιβολίας!

Πρώτα λοιπόν στοχάσου όλα τα παραπάνω.
Ύστερα αποφάσισε ότι είσαι μέλος της ομάδας Λαός και ειδικότερα της 
ομάδας Ελληνικός Λαός.
Κι ύστερα ξαναστοχάσου, τι έχεις να κάνεις ώστε να επιβεβαιώσεις την 
απόφαση σου. Πρώτα σε σένα!  
Θυμήσου! Λαός μπορεί να είναι ο καθένας, όλοι. Ελίτ όχι!
Σώσε την αξιοπρέπεια σου, την δημοκρατία, την πατρίδα!
Μόνος, δεν μπορείς. Μόνο σαν Λαός έχεις τη δύναμη!  
Κάνε το θέμα «Χρέος – Μνημόνια – Ε.Ε. –  Δημοκρατία – Πατρίδα – 
Λαός – Ελίτ», κυρίαρχο σε κάθε συζήτηση, σε κάθε κουβέντα. Όταν 
καίγεται το σπίτι σου και μέσα είναι η φαμελιά σου, δεν συζητάς για 
ποδόσφαιρο! 
Η εξουσία (ελπίζω πλέον να σου είναι φανερό), θα σε εκβιάσει, θα σε 
εξαπατήσει, θα αδιαφορήσει για τον πόνο και την ανέχεια που σου 
επιβάλλει. Απόστρεψε το βλέμμα από τα μέσα που αυτή ελέγχει. 
Προσπαθεί να σε παραπλανήσει. Μην ακούς την φωνή που την 
εκφράζει, είναι η παραπλανητική φωνή των Σειρήνων μέχρι να σε φέρει
κοντά της, ύστερα θα ξεσκίσει τις σάρκες και την ψυχή σου. Ο λόγος 
της αλήθειας, εκφράζει συναισθήματα ποικίλα, έχει λογική δομή ώστε 
να μην χρειάζεται μόνον να τον πιστεύεις αλλά και να τον 
καταλαβαίνεις, ο λόγος αυτός είναι, που θα σε κάνει να 
συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ο Κυρίαρχος Λαός! Πολλοί είναι αυτοί που 
θυσιάζουν αμέτρητες ώρες για να τον φέρουν σε σένα. Κάνε κι εσύ ένα 
βήμα προς την κατεύθυνση αυτή! Φύγε από το εύκολο και το 
συνηθισμένο, θα ανακαλύψεις την φώτιση και μέσω αυτής έναν κόσμο 
ανεπανάληπτο!
    
Σαν Λαός σώζεις τα πάντα! Και κυρίως τον Άνθρωπο! Αν δεν το κάνεις, 
θα χαθεί κάθε ανάμνηση του τι είναι δικαιοσύνη, ελευθερία, 

604



αλληλεγγύη, δημοκρατία, αλήθεια, και εκατοντάδες χρόνια σκότους θα 
καλύψουν την Ελλάδα, αλλά και τη Γη ολόκληρη. Πάρε θέση και 
ευθύνη!
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John Taylor Gatto
Πρόλογος
Όταν το 1990, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, απονεμήθηκε στον 

John Taylor Gatto ο τίτλος του «Δασκάλου της Χρονιάς της Νέας 
Υόρκης» στην ομιλία αποδοχής του τίτλου που εκφώνησε, δεν 
αρκέστηκε σε απλές ευχαριστίες, αλλά εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ 
στην συμβατική λογική που διέπει την εκπαίδευση. Μίλησε για το ρόλο
που πρέπει να διαδραματίζει η εκπαίδευση για το άτομο, την οικογένεια
και την κοινωνία στην σύγχρονη εποχή. Δεν απευθύνθηκε μόνο στη 
Νέα Υόρκη και τους μαθητές του.

Τα λόγια του εκφράζουν και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και 
των γονιών όπου και αν βρίσκονται. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στη μόρφωση και την δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών μας είναι σοβαρά και πολύπλοκα και δεν αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των σχολείων. Κι όμως τα σχολεία μπορούν να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την διαμόρφωση της 
κοινωνίας και του κόσμου που ονειρευόμαστε. Έτσι έχουμε την 
ευχαρίστηση να δημοσιεύσουμε αυτή την φλογερή ομιλία ενός από τους
πιο ένθερμους οπαδούς της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Η ομιλία του  John Taylor Gatto

Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών 
δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων 
που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις 
βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ 
εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να 
προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης 
«Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο 
καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για
να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι 
ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που 
πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους 
ανήκει εξ’ ίσου.

Ζούμε σε μία εποχή βαθιάς κοινωνικής κρίσης. Η χώρα μας 
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βρίσκεται πίσω από 19 βιομηχανικές χώρες όσον αφορά στην 
ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική που μαθαίνουν τα παιδιά. Το 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στηρίζεται πάνω στο «ναρκωτικό» του 
καταναλωτισμού. Αν δεν αγοράζαμε τόσα «πουδραρισμένα» όνειρα, το 
σύστημα θα κατέρρεε. Και τα σχολεία ακόμα, είναι σήμερα ένα «προϊόν
προς πώληση». Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη εφηβικών αυτοκτονιών 
στον κόσμο. Στο Μανχάταν, από τους νέους γάμους, το 70% διαλύεται 
πριν να συμπληρωθεί πενταετία.

Η κρίση στα σχολεία αντανακλά την ευρύτερη κοινωνική κρίση. 
Είναι προφανές ότι έχουμε χάσει την αίσθηση της ταυτότητας μας. 
Μαντρώνουμε τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και τους βγάζουμε 
εκτός του κοινωνικού γίγνεσθαι. Κανείς δεν τους απευθύνει πλέον τον 
λόγο. Όμως χωρίς τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, μια κοινωνία δεν 
έχει ούτε παρελθόν αλλά ούτε και μέλλον. Μόνο ένα διαρκές παρόν. 

Στ’ αλήθεια, η λέξη «κοινωνία» δεν έχει καμία σχέση με την φύση 
των σχέσεων που δημιουργούμε. Ζούμε δικτυωμένοι και όχι μέσα σε 
κοινωνίες. Αυτό ευθύνεται για όλους τους μοναχικούς ανθρώπους που 
έχω γνωρίσει. Κατά περίεργο τρόπο, το σχολείο έχει μεγάλο μερίδιο 
ευθύνης γι’ αυτή την τραγωδία.

Όπως επίσης ευθύνεται για την διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα 
στις κοινωνικές τάξεις. Χρησιμοποιώντας το σχολείο σαν ένα 
διαχωριστικό μηχανισμό, οδηγούμαστε στην δημιουργία ενός 
συστήματος καστών που πλαισιώνεται από παρίες. Αυτοί 
περιπλανώνται στους υπόγειους σιδηροδρόμους και κοιμούνται στον 
δρόμο. Στα 25 χρόνια της καριέρας μου σαν δάσκαλος συνειδητοποίησα
ένα καταπληκτικό φαινόμενο, ότι τα σχολεία και η εκπαίδευση 
βρίσκονται πίσω και μακριά από τις σημαντικές εξελίξεις στον πλανήτη
μας. Κανείς δεν πιστεύει πλέον ότι οι μεγάλοι επιστήμονες οφείλουν 
την επιστημοσύνη τους στα μαθήματα φυσικής ή χημείας, οι μεγάλοι 
πολιτικοί στα μαθήματα πολιτικών επιστημών και οι ποιητές στα 
μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία δεν σου μαθαίνουν τίποτε άλλο πέρα 
από το να υπακούς εντολές. (Κάτι που στη συνέχεια το μαθαίνουν 
ακόμη πιο βάναυσα στον.. υποχρεωτικό στρατό!) Αυτό μου φαίνεται 
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ανεξήγητο, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται στα 
σχολεία ως δάσκαλοι, βοηθοί ή διευθυντές, που νοιάζονται και 
συμπεριφέρονται ανθρώπινα στους μαθητές. Όμως η απρόσωπη λογική 
του συστήματος καταπνίγει την συνεισφορά των μεμονωμένων 
προσωπικοτήτων. Παρ’ όλο που οι δάσκαλοι νοιάζονται και δουλεύουν 
σκληρά, το σύστημα είναι «ψυχοπαθητικό». Δεν έχει συνείδηση. 
Χτυπάει το κουδούνι και ο νεαρός που γράφει ένα ποίημα, πρέπει να 
κλείσει το τετράδιο του και να μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό κελί 
όπου εκεί μαθαίνει ότι ο άνθρωπος και η μαϊμού κατάγονται από έναν 
κοινό πρόγονο.

Το δικό μας σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μια εφεύρεση 
της πολιτείας της Μασαχουσέτης του 1850. Συνάντησε αντίσταση 
-μερικές φορές ένοπλη- από το 80% περίπου του πληθυσμού. Ο 
τελευταίος αντιστασιακός προμαχώνας ήταν το Μπάρνστεϊμπλ 
(Barnstable) στο Ακρωτήριο Κοντ (Cape Cod). Εκεί οι κάτοικοι 
αρνούνταν να δώσουν τα παιδιά τους μέχρι το 1880, όταν η περιοχή 
καταλήφθηκε από την Εθνοφυλακή και τα παιδιά πήγαιναν σχολείο με 
την συνοδεία φρουράς. Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο.

Το γραφείο του Γερουσιαστή Τεντ Κέννεντι (Ted Kennedy), πριν από
λίγο καιρό, δημοσίευσε μια έκθεση όπου αναφέρεται ότι πριν από την 
επιβολή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το ποσοστό των ανθρώπων 
που γνώριζαν γραφή και ανάγνωση ανερχόταν στο 98% ενώ, μετά από 
την επιβολή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο δείκτης δεν ξεπέρασε το 
91% το οποίο ισχύει και στην δεκαετία που διανύουμε. Ελπίζω αυτό να 
σας κινήσει το ενδιαφέρον.

Επίσης αξιοπρόσεκτο είναι και αυτό: Η τάση για την εκπαίδευση 
μέσα στο σπίτι έχει αυξηθεί σημαντικά. Περίπου 1.500.000 άνθρωποι 
μορφώνονται αποκλειστικά από τους γονείς τους. Τον προηγούμενο 
μήνα, περιοδικά που ασχολούνται με εκπαιδευτικά θέματα, έγραφαν το 
εξής εκπληκτικό: Τα παιδιά που μορφώνονται στο σπίτι φαίνεται ότι 
προηγούνται στην ικανότητα του «σκέπτεσθαι» κατά 5 ή ακόμα και 10 
χρόνια από τους συνομήλικους τους που εκπαιδεύονται με τον 
παραδοσιακό τρόπο, πηγαίνοντας στο σχολείο.
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Δεν πιστεύω ότι τα σχολεία πρόκειται να καταργηθούν μέσα στα 
επόμενα χρόνια -τουλάχιστον όχι όσο ζω. Αν θέλουμε όμως να 
ανατρέψουμε αυτό που εξελίσσεται σε καταστροφή, λόγω της άγνοιας 
μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα σχολεία παρέχουν 
εκπαίδευση και όχι μόρφωση. Αυτό είναι σύμφυτο στον σχεδιασμό του 
συστήματος. Δεν φταίνε οι κακοί δάσκαλοι ή τα λίγα χρήματα που 
ξοδεύονται για την Παιδεία. Η έννοια της «σχολικής διδασκαλίας» και 
η έννοια της Παιδείας δεν ταυτίζονται.

Τα σχολεία σχεδιάστηκαν από τον Χόρας Μαν (Horace Mann), τον 
Μπάρνας Σίαρς (Barnas Sears) και τον Γ. Ρ. Χάρπερ (W. R. Harper) του 
Πανεπιστημίου του Σικάγο, τον Θόρνταϊκ του Κολεγίου Κολούμπια και
άλλους, σαν εργαλεία επιστημονικής χειραγώγησης της μάζας. Ο 
σκοπός τους είναι να παράγουν, με την εφαρμογή τυποποιημένων 
μεθόδων, «τυποποιημένους» ανθρώπους, των οποίων την συμπεριφορά 
θα μπορούν να προβλέπουν και να ελέγχουν.

Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το καταφέρνουν. Η κοινωνία μας όμως 
βρίσκεται σε αποσύνθεση και σε μια τέτοια κοινωνία επιτυχημένοι 
θεωρούνται οι άνθρωποι που δρουν ατομικιστικά, είναι αυτάρκεις και 
έχουν αυτοπεποίθηση -κι αυτό επειδή η κοινωνία που προστάτευε τους 
αδύνατους και τους εξαρτημένους ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τα 
αποτελέσματα της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι ασήμαντα. Οι 
άνθρωποι που έχουν τύχει «καλής εκπαίδευσης» είναι κυριολεκτικά 
άσχετοι. Μπορούν να πουλήσουν από φιλμ μέχρι ξυριστικές μηχανές, 
να διεκπεραιώσουν δουλειές γραφείου και να μιλούν στο τηλέφωνο, ή 
να κάθονται αποχαυνωμένοι μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή που 
αναβοσβήνει, αλλά, σαν ανθρώπινα όντα είναι άχρηστοι, άχρηστοι για 
τους άλλους και άχρηστοι για τον ίδιο τους τον εαυτό. Η καθημερινή 
μιζέρια γύρω μας, νομίζω, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός 
-όπως το έθεσε ο Τζον Γκούντμαν (John Goodman) πριν από τριάντα 
χρόνια- ότι αναγκάζουμε τα παιδιά μας να «μεγαλώνουν παράλογα». 
Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και να γίνει στην Παιδεία πρέπει να 
σταματήσει αυτούς τους παραλογισμούς.

Είναι παράλογο και αντίθετο με τη Ζωή να είσαι μέρος ενός 
συστήματος το οποίο σε υποχρεώνει να είσαι έγκλειστος μαζί με άτομα 
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της ίδιας ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Το σύστημα αυτό σε 
απομονώνει από την απέραντη πολυμορφία της ζωής και την απόλαυση 
της ποικιλίας των εμπειριών. Σε αποκόπτει από το παρελθόν σου και το 
μέλλον σου, και σε φυλακίζει σε ένα ατέρμονο παρόν. Ακριβώς ό,τι 
κάνει και η τηλεόραση.

Είναι παράλογο και ενάντιο στους φυσικούς νόμους να είσαι μέρος 
ενός συστήματος που σε υποχρεώνει να ακούς έναν ξένο να απαγγέλλει 
ποίηση όταν εσύ θέλεις να μάθεις πως χτίζονται τα σπίτια ή να κάθεσαι 
σ’ ένα μέρος με έναν ξένο που σου λέει πως χτίζονται τα σπίτια όταν 
εσύ θέλεις να ασχοληθείς με την ποίηση.

Είναι παράλογο και αντίθετο με τους νόμους της ζωής να 
μετακινείσαι από κελί σε κελί με τον ήχο ενός κουδουνιού, κάθε ημέρα 
της νεότητας σου, μέσα σε έναν οργανισμό που δεν σου αφήνει 
καθόλου ιδιωτική ζωή και σε ακολουθεί ακόμα και μέσα στο άσυλο του 
σπιτιού σου «απαιτώντας να κάνεις τις εργασίες σου».

Ρωτάτε «…και πώς θα μάθουν να διαβάζουν;» Απαντώ. «Θυμηθείτε 
το παράδειγμα της Μασαχουσέτης» Αν τα παιδιά ζουν με φυσιολογικό 
τρόπο, αντί να συναγελάζονται σε κελιά, θα μάθουν να γράφουν, να 
διαβάζουν και να κάνουν την αριθμητική τους με ευκολία, αφού αυτά 
είναι σήμερα τα σημαντικά εφόδια για τη ζωή που ξεδιπλώνεται 
μπροστά τους.

Να έχετε όμως υπ’ όψη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκτιμούμε 
και τόσο αυτόν που γράφει, διαβάζει και ασχολείται με την αριθμητική. 
Είμαστε μια χώρα πολυλογάδων. Πληρώνουμε αυτούς που ξέρουν να 
μιλάνε, τους θαυμάζουμε, και έτσι τα παιδιά μας μιλούν κι αυτά 
συνεχώς, ακολουθώντας τα πρότυπα της τηλεόρασης και των 
καθηγητών τους. Είναι πολύ δύσκολο να διδάξει κανείς τα «βασικά» 
γιατί δεν είναι πια βασικά για την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει.

Δύο θεσμοί είναι αυτοί που ελέγχουν σήμερα τη ζωή των παιδιών 
μας: Η τηλεόραση και τα σχολεία, με αυτήν ακριβώς τη σειρά 
προτεραιότητας. Αυτοί οι «θεσμοί» αποπροσανατολίζουν. 
Υποβαθμίζουν την αληθινή σοφία, τη γενναιότητα, την εγκράτεια και 
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τη δικαιοσύνη σε μια διαρκή αοριστία, σε κάτι το αφηρημένο.

Αιώνες πιο πριν, ο χρόνος του παιδιού και του εφήβου, αφιερωνόταν 
στην παραγωγή πραγματικού έργου, αληθινής αγαθοεργίας, 
πραγματικής περιπέτειας και ουσιαστικής αναζήτησης του πνευματικού 
καθοδηγητή που θα τους δίδασκε αυτό που πραγματικά ήθελαν να 
μάθουν. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανάλωναν το χρόνο τους στην 
προσπάθεια επίτευξης κοινωνικών στόχων, η στοργή και η τρυφερότητα
αποτελούσαν καθημερινή πρακτική, γνώριζαν και μελετούσαν κάθε 
πτυχή της κοινότητας τους, μάθαιναν πώς να κάνουν οικογένειες και 
δεκάδες άλλα πράγματα που χαρακτηρίζουν τον ολοκληρωμένο άνδρα 
και την ολοκληρωμένη γυναίκα.

Τώρα όμως εγώ και τα παιδιά μου πρέπει να αντιμετωπίσουμε το 
ζήτημα του χρόνου. Από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τα παιδιά 
ξοδεύουν τις 56 στον ύπνο. Αυτό τους αφήνει περιθώριο 112 ώρες την 
εβδομάδα. Μέσα σ’ αυτές τις ώρες πρέπει να διαμορφώσουν τον 
χαρακτήρα και την προσωπικότητα τους. Τα παιδιά μου βλέπουν 55 
ώρες τηλεόραση την εβδομάδα. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν 
πρόσφατες στατιστικές. Αυτό τους αφήνει 57 ώρες την εβδομάδα για να
«μεγαλώσουν».

Τα παιδιά μου παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου 30 ώρες 
την εβδομάδα. Χρειάζονται ακόμα 8 ώρες για να ετοιμαστούν, να 
φύγουν για το σχολείο και να επιστρέψουν στο σπίτι, και σπαταλούν 
-κατά μέσον όρο- 7 ώρες την εβδομάδα για να κάνουν τις εργασίες τους
και να διαβάσουν τα μαθήματα τους. Δηλαδή 45 ώρες συνολικά. Όλον 
αυτόν τον καιρό βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση, δεν έχουν χώρο ή 
χρόνο για τον εαυτό τους και αν προσπαθήσουν μόνα τους να ορίσουν 
το χρόνο τους και τις ασχολίες τους «συνετίζονται» αναλόγως. Έτσι 
λοιπόν μένουν 12 ώρες την εβδομάδα για να δημιουργήσουν την 
ατομική τους συνείδηση και προσωπικότητα. Φυσικά, τα παιδιά τρώνε, 
και αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο, αλλά όχι πολύ αφού η παράδοση του 
οικογενειακού γεύματος αποτελεί πλέον παρελθόν. Εάν αφαιρέσουμε 
τις τρεις ώρες του φαγητού, έχουμε 9 ώρες ελεύθερου χρόνου για κάθε 
παιδί.
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Δεν αρκεί. Έτσι δεν είναι; Όσο πιο πλούσιο είναι ένα παιδί τόσο 
λιγότερη τηλεόραση βλέπει.. Όμως ο χρόνος του είναι εξ’ ίσου 
περιορισμένος εξ αιτίας μιας ευρύτερης γκάμας διασκεδάσεων και 
αναπόφευκτων δεσμεύσεων όπως τα ιδιαίτερα μαθήματα, που τελικά σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα έχει επιλέξει.

Όλα τα παραπάνω είναι, όλως παραδόξως, απλά ένας πιο εύσχημος 
τρόπος δημιουργίας εξαρτημένων ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ σε 
θέση να δώσουν νόημα και ουσία στις ζωές τους και να διασκεδάσουν 
πραγματικά. Αυτή η εξάρτηση και η έλλειψη στόχων έχει καταντήσει 
εθνική αρρώστια και κατά τη γνώμη μου, γι’ αυτό ευθύνονται η 
τηλεόραση και τα σχολεία.

Σκεφτείτε τα πράγματα που μας δολοφονούν ως έθνος: Τα 
ναρκωτικά, ο ανελέητος ανταγωνισμός, το σέξ ως μέσον αναψυχής, η 
πορνογραφία της βίας, ο τζόγος, το αλκοόλ και η χειρότερη πορνεία απ’ 
όλες: Ζωές αφιερωμένες στην αγορά αγαθών, ο καταναλωτισμός ως 
φιλοσοφία και στάση ζωής. Σε όλα αυτά τα «ναρκωτικά» είναι 
εθισμένος ο εξαρτημένος άνθρωπος που κι αυτός με τη σειρά του είναι 
ένα μοιραίο προϊόν του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις επιπτώσεις που έχει στα παιδιά το να
τους αφαιρούμε όλο τους το χρόνο -χρόνος που τους είναι απαραίτητος 
για να μεγαλώσουν- και να τα εξαναγκάζουμε να ασχολούνται συνεχώς 
με γενικότητες. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και να γίνει (που δεν θα 
συνοδεύεται από προσπάθεια να εξαλειφθούν αυτές οι συγκεκριμένες 
ασθένειες) θα είναι μια παρωδία.

1. Τα παιδιά που διδάσκω δείχνουν αδιαφορία για τον κόσμο των 
μεγάλων. Αυτό ανατρέπει την εμπειρία χιλιάδων ετών. Η στενή 
παρακολούθηση του τι σκοπεύουν να κάνουν οι μεγάλοι, ήταν πάντοτε 
η πιο συναρπαστική ασχολία για τη νεολαία. Όμως σήμερα κανένα 
παιδί δεν θέλει να μεγαλώσει, και ποιος μπορεί να το κατηγορήσει γι’ 
αυτό; Εμείς είμαστε τα παιχνίδια τους!

2. Τα παιδιά που διδάσκω δεν έχουν καμιά περιέργεια για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους, και αν έχουν κάποια, αυτή είναι παροδική. Δεν 
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μπορούν να συγκεντρωθούν για πολλή ώρα, ακόμα και στα πράγματα 
που τους αρέσουν. Μπορείτε να διακρίνετε τη σχέση ανάμεσα στο 
συνεχές χτύπημα του κουδουνιού και στην συνεχή αλλαγή αιθουσών 
διδασκαλίας με την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης;

3. Τα παιδιά που διδάσκω δεν έχουν αίσθηση του μέλλοντος, την 
αίσθηση ότι το αύριο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το σήμερα. 
Ζουν σε ένα διαρκές παρόν. Η στιγμή την οποία ζουν είναι το όριο της 
συνειδητότητάς τους.

4. Τα παιδιά που διδάσκω είναι ανιστόρητα. Δεν έχουν συναίσθηση 
του τρόπου με τον οποίο το παρελθόν καθόρισε το παρόν 
διαμορφώνοντας τις αξίες τους και τις ζωές τους και περιορίζοντας τις 
επιλογές τους.

5. Τα παιδιά που διδάσκω είναι σκληρά στις σχέσεις τους με τα άλλα 
παιδιά. Δεν συμπάσχουν με την δυστυχία, γελούν με τις αδυναμίες των 
άλλων και νιώθουν περιφρόνηση για τους ανθρώπους που φαίνεται 
καθαρά ότι χρειάζονται βοήθεια.

6. Τα παιδιά που διδάσκω δεν ανοίγονται εύκολα και δεν είναι 
ειλικρινή στις σχέσεις τους. Έχουν μάθει να κρύβουν τον αληθινό εαυτό
τους πίσω από ένα εξωτερικό προσωπείο που έχουν «συναρμολογήσει» 
με κομμάτια από χαρακτήρες και συμπεριφορές που έχουν δανειστεί 
από τα τηλεοπτικά τους πρότυπα ή έχουν δημιουργήσει μόνα τους για 
να ξεγελούν τους δάσκαλους τους. Επειδή δεν είναι αυτό που δείχνουν 
προς τα έξω, η μάσκα πέφτει όταν εκθέτουν τις εσώτερες πτυχές του 
εαυτού τους σε μια στενή σχέση. Γι’ αυτό και τις αποφεύγουν.

7. Τα παιδιά που διδάσκω είναι υλιστές. Ακολουθούν το παράδειγμα 
των δασκάλων τους που «βαθμολογούν» τα πάντα με υλιστικά κριτήρια
και τους τηλεοπτικούς αστέρες που ξεπουλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν.

8. Τα παιδιά που διδάσκω είναι εξαρτημένα, παθητικά και φοβισμένα 
μπροστά στις νέες προκλήσεις. Αυτή η δειλία πολλές φορές 
εκδηλώνεται με έναν επιφανειακό «τσαμπουκά» ή θυμό ή 
επιθετικότητα, όμως κατά βάθος υπάρχει έλλειψη θάρρους.
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Θα μπορούσα να απαριθμήσω κι άλλες καταστάσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αν θέλουμε να 
σταματήσουμε την κατρακύλα του έθνους μας, αλλά πιστεύω ότι μέχρι 
τώρα έχετε αντιληφθεί τις θέσεις μου, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. 
Αυτή την ασθένεια την έχει προκαλέσει ή το σχολείο ή η τηλεόραση ή 
και τα δύο μαζί. Είναι απλά θέμα αριθμητικής. Τα παιδιά τρώνε το 
χρόνο τους στην τηλεόραση και στο σχολείο. Αυτό είναι που 
κατέστρεψε την Αμερικανική οικογένεια. Η οικογένεια δεν είναι πλέον 
το σχολείο των παιδιών της.

Τι μπορεί να γίνει; Πρώτα απ’ όλα χρειαζόμαστε έναν εφ’ όλης της 
ύλης, αδιάκοπο, διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Έναν διάλογο που θα 
γίνεται συνέχεια, κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Πρέπει να του δοθεί τόση 
έμφαση, να διεξάγεται με τέτοια επιμονή που οι εφημερίδες και τα μέσα
ενημέρωσης να αρχίσουν να τον βαριούνται -όπως βαριούνται κάθε τι 
που έχει διάρκεια. Πρέπει να διατυπώσουμε επιχειρήματα, να 
φωνάξουμε μέχρι να βρεθεί λύση για το ζήτημα των σχολείων ή να 
διαπιστώσουμε ότι η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Εάν μπορέσουμε να το
λύσουμε έχει καλώς. Αν όχι, τότε η επιτυχία της κατ’ οίκον μόρφωσης 
ανοίγει έναν διαφορετικό και πολλά υποσχόμενο δρόμο.

Διοχετεύοντας τα χρήματα που ξοδεύονται για την μόρφωση των 
παιδιών, πίσω στην οικογένεια, πετυχαίνουμε μ’ ένα σμπάρο δυο 
τρυγόνια. Κάνουμε καλό και στην οικογένεια και στα παιδιά.

Η πραγματική μεταρρύθμιση είναι εφικτή. Δεν κοστίζει τίποτα. 
Πρέπει να επανεξετάσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαίδευσης και 
να αποφασίσουμε τι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας και γιατί. 
Εδώ και 140 χρόνια αυτό το έθνος προσπάθησε να επιβάλλει τους 
στόχους της εκπαίδευσης από ένα απρόσιτο κέντρο αποφάσεων, 
απαρτιζόμενο από «ειδικούς» -μια συγκεντρωτική ελίτ κοινωνικών 
καθοδηγητών. Όμως αυτό απέτυχε. Ούτε πρόκειται να πετύχει ποτέ. 
Είναι πρώτου μεγέθους προδοσία του δημοκρατικού οράματος που 
καθιστούσε κάποτε αυτό το έθνος ένα ευγενές πείραμα.

Μπροστά στα μάτια μας διαδραματίστηκε η απόπειρα των Ρώσων να 
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κυριαρχήσουν και να ελέγξουν την Ανατολική Ευρώπη. Η προσπάθεια 
μας να επιβάλουμε την δική μας κοινωνική ορθότητα, χρησιμοποιώντας
σαν εργαλείο τα σχολεία, είναι εκ θεμελίων σαθρή και καταρρέει, αν 
και με πιο αργό και επώδυνο τρόπο. Δεν έχει φέρει αποτελέσματα γιατί 
οι θεμελιώδεις αρχές της είναι μηχανιστικές, απάνθρωπες και εχθρικές 
προς τις αρχές της οικογενειακής ζωής. Η μηχανιστική εκπαίδευση 
μπορεί να ελέγξει τις ανθρώπινες ζωές. Η πραγματικότητα όμως 
εκδικείται με φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας: Ναρκωτικά, βία, 
αυτοκαταστροφή, αδιαφορία και τα συμπτώματα που βλέπω στους 
μαθητές μου.

Είναι καιρός να ανατρέξουμε στο παρελθόν για να αποκτήσουμε 
ξανά μια λειτουργική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Εκείνη που προτιμώ 
εγώ, είναι αυτή που εφάρμοζαν για χιλιάδες χρόνια οι άρχουσες τάξεις 
της Ευρώπης. Θεωρώ ότι λειτουργεί το ίδιο καλά και για τα φτωχά 
παιδιά και για τα πλούσια. Την χρησιμοποιώ όσο μπορώ στα πλαίσια 
της δικής μου διδασκαλίας -δηλαδή όσο μου αφήνουν περιθώρια οι 
κανονισμοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στον πυρήνα αυτού του ελιτιστικού εκπαιδευτικού συστήματος 
βρίσκεται η πίστη ότι η αυτογνωσία είναι η μοναδική βάση της 
πραγματικής γνώσης. Σε πολλές περιπτώσεις, και σε κάθε ηλικία, το 
παιδί καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μόνο του. Χωρίς να το 
βοηθήσει κανείς. Μερικές φορές η δοκιμασία αυτή είναι επικίνδυνη, 
όπως το να καλπάσει πάνω σ’ ένα άλογο ή να το κάνει να πηδήξει, αλλά
αυτή βέβαια, είναι μια δοκιμασία που ξεπερνούν με επιτυχία πριν να 
συμπληρώσουν τα δέκα τους, χιλιάδες παιδιά κοινωνικά επιφανών 
οικογενειών. Μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί που έχει ξεπεράσει 
μόνο του ένα τέτοιο πρόβλημα να μην έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να
τα βγάλει πέρα με οτιδήποτε καταπιαστεί;

Μερικές φορές το πρόβλημα είναι να δαμάσεις τη μοναξιά, όπως 
έκανε ο Θορώ (Thoreau) στη λίμνη Γουόλντεν.

Ένας πρώην μαθητής μου, ο Ρόλαντ Λεγκιάρντι-Λάουρα (Roland 
Legiardi-Laura), αν και οι γονείς του είχαν πεθάνει και ο ίδιος δεν είχε 
κληρονομήσει τίποτα, διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνος του, με 
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ποδήλατο. Δεν είχε μπει ακόμα ούτε καν στην εφηβεία. Άρα δεν μας 
προξενεί καμία έκπληξη που όταν πια έγινε άντρας γύρισε ένα φιλμ για 
τη Νικαράγουα και κέρδισε ένα διεθνές βραβείο -αν και η κανονική του
δουλειά ήταν ξυλουργός. Αυτό που κάνουμε τώρα, είναι να αφαιρούμε 
από τα παιδιά το ζωτικό χρόνο που τους είναι απαραίτητος για να 
αποκτήσουν αυτογνωσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Πρέπει να βρούμε εκπαιδευτικές διαδικασίες για να κερδίσουν τα 
παιδιά τον χαμένο τους χρόνο. Πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα 
παιδιά, από την πολύ μικρή τους ηλικία, αναθέτοντας τους ανεξάρτητες 
εργασίες, που θα μπορούν ίσως να έχουν προκαθοριστεί από τα σχολεία
τους, αλλά θα γίνονται εκτός των σχολικών κτιρίων. Πρέπει να 
φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σπουδών όπου το κάθε παιδί θα έχει την 
ευκαιρία να αναπτύξει τα στοιχεία της προσωπικότητας του που είναι 
μοναδικά και να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του.

Λίγο καιρό πριν, έστειλα με ένα λεωφορείο (δίνοντας τους 70 
δολάρια) ένα δωδεκάχρονο κορίτσι και τη μητέρα του -που δεν μιλάει 
αγγλικά- στην ακτή του Νιου Τζέρσι. Εκεί το κορίτσι γευμάτισε με τον 
διοικητή του αστυνομικού τμήματος του Σι Μπράϊτ (Sea Bright) και του
ζήτησε συγγνώμη γιατί είχε ρυπάνει την παραλία, πετώντας ένα άδειο 
κουτί αναψυκτικού. Γι’ αυτή τη δημόσια παραδοχή του λάθους της, είχα
κανονίσει να ανταμειφθεί το κορίτσι με το να «προσληφθεί» για μια 
ημέρα από την αστυνομία και να βοηθά στις μικροϋποθέσεις. Λίγες 
μέρες αργότερα, άλλοι δύο δωδεκάχρονοι μαθητές μου ταξίδεψαν μόνοι
τους από το Χάρλεμ μέχρι την 31 η οδό Γουέστ (West 31 st Street), 
όπου δούλεψαν ως βοηθοί στην έκδοση μιας εφημερίδας. Την επόμενη 
εβδομάδα, τρεις από τους μαθητές μου θα βρεθούν στους βάλτους του 
Νιου Τζέρσι, και θα παρατηρούν το πώς σκέφτεται και δρα ένας 
πρόεδρος μεταφορικής εταιρίας όταν στέλνει τριαξονικά φορτηγά στο 
Ντάλας, το Σικάγο και το Λος Αντζελες.

Αυτά είναι «παιδιά θαύματα» που έχουν ενταχθεί σ’ ένα «ειδικό» 
πρόγραμμα; Όχι. Απλώς είναι καλά παιδιά από το κεντρικό Χάρλεμ, 
έξυπνα και ζωντανά, που είχαν όμως τόσο κακή εκπαίδευση που τα 
περισσότερα απ’ αυτά όταν ήλθαν σ’ εμένα δεν ήξεραν καλά -καλά να 
προσθέτουν και να αφαιρούν. Κανένα απ’ αυτά δεν ήξερε ούτε καν 
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πόσο πληθυσμό έχει η Νέα Υόρκη, ή την απόσταση της Ν. Υόρκης από 
την Καλιφόρνια.

Πρέπει αυτό να με ανησυχεί; Μα φυσικά και πρέπει. Είμαι όμως 
σίγουρος ότι αν αποκτήσουν γνώση του εαυτού τους, θα μπορέσουν και
να διδάξουν τον εαυτό τους, γιατί μόνο αυτού του είδους η γνώση έχει 
διαχρονική αξία. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά ελεύθερο χρόνο. 
Τώρα! Αυτό είναι το κλειδί της αυτογνωσίας τους. Πρέπει να τους 
φέρουμε σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο όσο πιο γρήγορα 
μπορούμε, έτσι ώστε ο ελεύθερος χρόνος τους να μην ξοδεύεται σε 
αοριστίες και αφηρημένα πράγματα. Αυτό είναι κατεπείγουσα 
προτεραιότητα. Χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διορθωθούν τα 
λάθη. Τα παιδιά μας πεθαίνουν στα σχολεία σαν τις μύγες. Είτε καλό 
είτε κακό, το σχολείο παραμένει το ίδιο: Άσχετο με την πραγματική 
ζωή.

Τι άλλο χρειάζεται μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; Να παύσει να 
είναι ένα παράσιτο στην κοινωνία που εργάζεται. Πρέπει να κάνουμε 
την κοινωνική εργασία μέρος της εκπαίδευσης. Είναι ο πιο γρήγορος 
τρόπος για να μάθουμε τα παιδιά μας να είναι υπεύθυνα.

Επί πέντε χρόνια διηύθυνα ένα «αντάρτικο» σχολικό πρόγραμμα. 
Κάθε παιδί, πλούσιο ή φτωχό, έξυπνο ή όχι, έπρεπε να συμπληρώσει 
μέσα σ’ ένα χρόνο 320 ώρες σκληρής κοινωνικής εργασίας. Πολλά από 
αυτά τα παιδιά, χρόνια αργότερα, ήλθαν σ’ εμένα και μου είπαν ότι 
αυτή η εμπειρία άλλαξε τη ζωή τους, ότι τους έμαθε να βλέπουν τα 
πράγματα διαφορετικά, και τους βοήθησε να επανεξετάσουν τους 
στόχους και τις αξίες τους. Αυτό συνέβη στα 13 τους χρόνια, όταν ήταν 
στο πειραματικό σχολείο. Αυτό πέτυχε, γιατί στην πλούσια περιοχή που 
βρισκόταν το σχολείο μου, επικρατούσε χάος. Όταν αποκαταστάθηκε η 
«τάξη», το πρόγραμμα μου σταμάτησε. Ήταν περισσότερο επιτυχημένο 
και ανέξοδο απ’ ότι έπρεπε για να το αφήσουν να λειτουργεί. 
Αποδεικνύαμε τα ακριβά και ελιτίστικα προγράμματα σκάρτα. Σε αυτή 
την πόλη δεν υπάρχει έλλειψη προβλημάτων. Τα παιδιά μπορούν να 
βοηθήσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Σε αντάλλαγμα θα 
κερδίσουν την προσοχή και τον σεβασμό των μεγάλων. Αυτό είναι καλό
και γι’ αυτά και για εμάς τους υπολοίπους.
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Ανεξάρτητη μελέτη, κοινωνική εργασία, εναλλαγές εμπειριών, 
ελεύθερος χρόνος και ενδοσκόπηση. Αυτές είναι πολλές και 
διαφορετικές μαθητείες. Είναι εφικτές, φθηνές και αποτελεσματικές 
μέθοδοι για το ξεκίνημα μιας αληθινής αναμόρφωσης των σχολείων. 
Καμία όμως μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας δεν πρόκειται να 
επανορθώσει το κακό που έχει γίνει στα παιδιά μας και στην κοινωνία, 
αν δεν συμπεριλάβουμε και την οικογένεια στο βασικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.

Οι Σουηδοί το έχουν καταλάβει αυτό από το 1976 και εγκατέλειψαν 
το σύστημα της υιοθεσίας, ανεπιθύμητων στους γονείς τους, παιδιών. 
Αντί γι’ αυτό ξοδεύουν τις ώρες τους και τον εθνικό τους πλούτο 
ενισχύοντας τον θεσμό της οικογένειας, ώστε τα παιδιά που γεννιούνται
να μην εγκαταλείπονται από τους γονείς τους. Μείωσαν τον αριθμό των
ανεπιθύμητων γεννήσεων. Από 6000 το 1976 σε 15 το 1986. Οπότε κάτι
μπορεί να γίνει. Οι Σουηδοί κουράστηκαν να πληρώνουν τα σπασμένα 
από τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και αποφάσισαν να κάνουν κάτι. 
Άρα κι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Η οικογένεια είναι η κινητήρια δύναμη της εκπαίδευσης. Αν 
χρησιμοποιούμε τα σχολεία για να απομακρύνουνε τα παιδιά από τους 
γονείς τους, θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε το τρομακτικό θέαμα 
που βλέπουμε σήμερα. Αυτή ήταν η βασική λειτουργία των σχολείων 
από το 1650, τότε που ο Τζον Κόττον (John Cotton) ανακοίνωσε ότι 
αυτός ήταν ο κύριος στόχος των σχολείων της αποικίας Μπέϊ (Bay), και
ο Χόρας Μαν (Horace Mann) το 1850 το ανακοίνωσε σαν σκοπό των 
σχολείων της Μασαχουσέτης.

Η βάση κάθε καλής ζωής είναι το πρόγραμμα μαθημάτων της 
οικογένειας. Απομακρυνθήκαμε απ’ αυτό το πρόγραμμα. Καιρός είναι 
να επιστρέψουμε. Ο μοναδικός δρόμος για την επιστροφή σε μια υγιή 
Παιδεία είναι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να απελευθερώσουμε 
την οικογενειακή ζωή από την ασφυκτική μέγγενη των εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Να ενθαρρύνουμε, την ώρα του σχολείου, την συνάντηση 
γονιών και μαθητών. Έτσι θα σφυρηλατηθούν ισχυροί οικογενειακοί 
δεσμοί. Αυτό είχα στο μυαλό μου όταν έστειλα το κορίτσι και τη 
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μητέρα του στην ακτή του Ν. Τζέρσι για να συναντήσουν τον διοικητή 
του αστυνομικού τμήματος.

Έχω πολλές ιδέες για τη δημιουργία ενός οικογενειακού 
προγράμματος μαθημάτων, και είμαι βέβαιος ότι και εσείς μπορείτε -αν 
το σκεφτείτε καλά- να προτείνετε πολλά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για 
μια πλήρη αναθεώρηση της εκπαίδευσης είναι τα μεγάλα συμφέροντα 
που έχουν επενδύσει κεφάλαια στο τωρινό εκπαιδευτικό σύστημα, και 
δεν επιθυμούν να αλλάξει, όσο κι αν υποστηρίζουν το αντίθετο.

Πρέπει να απαιτήσουμε να ακουστούν νέες ιδέες. Οι δικές μου και οι 
δικές σας. Έχουμε χορτάσει από τις απόψεις των «ειδικών» της 
τηλεόρασης και των εφημερίδων. Τώρα απαιτείται ένας ανοιχτός 
διάλογος. Φτάνουν πια οι γνώμες των ειδικών. Οι ειδικοί δεν 
εξέφρασαν ποτέ σωστή άποψη για την εκπαίδευση. Οι λύσεις τους είναι
δαπανηρές. Εξυπηρετούν μόνο τους εαυτούς τους και ευνοούν τον 
συγκεντρωτισμό. Φτάνει πια! Καιρός να επιστρέψουμε στην 
δημοκρατία, στον σεβασμό του ατόμου, και την οικογένεια.

Είπα ό,τι είχα να πω. Σας ευχαριστώ.

                                                  Τ.Γ. Περιοδικό HOPE
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Πόσο δίκαιο είχε!...

Συνάδελφε δάσκαλε κάθε βαθμίδας της “εκπαίδευσης”:
Όταν ήμουν αναπληρωτής ακόμη εκπαιδευτικός, δηλαδή πριν διοριστώ,
βίωσα το εξής περιστατικό.
Σε μια από τις περισπούδαστες συνεδριάσεις του συλλόγου των 
καθηγητών, όπου μιλάμε συνήθως τρεις ώρες χωρίς να λέμε τα 
ουσιαστικά, ένας “παλιός” για μένα καθηγητής πήρε το λόγο κι 
απευθυνόμενος σε κάθε ένα μας χωριστά, έκανε την εξής ερώτηση:
“Αν σε πλησίαζαν κάποιοι και σου πρότειναν να συμμετέχεις σε 
στημένο χαρτοπαίγνιο, στο οποίο θα φρόντιζαν να κερδίσεις κάποιο 
ποσό, με την προϋπόθεση να καλέσεις δύο συγκεκριμένους φίλους σου,
στους οποίους οι ίδιοι δεν είχαν πρόσβαση για να τους προσελκύσουν, 
αλλά χάρη στην εμπιστοσύνη τους σε σένα θα το κατάφερναν και με 
τελικό στόχο να τους γδύσουν κυριολεκτικά, τι θα έκανες;”
Όλοι με τη σειρά απαντήσαμε ότι δεν θα κάναμε τέτοια ρουφιανιά.
Τότε ο “παλιός” καθηγητής, στύλωσε τα μάτια πάνω μας, ένα γύρω, και
είπε:
“Σας πληροφορώ ότι στο σχολείο αυτό κάνουμε! Κερδίζουμε την 
εμπιστοσύνη των παιδιών, ώστε να τα πείσουμε να συμμετέχουν στο 
παιχνίδι της εξουσίας, περί επαγγελματικής αποκατάστασης και άλλων 
“θαυμάτων” και ύστερα αφήνουμε την εξουσία να τα γδύνει 
κυριολεκτικά, από κάθε αξιοπρέπεια, για την υπόλοιπη ζωή τους. Το ότι
στην πράξη μας αυτή έχουμε πρόθυμους συνεργούς, τους γονείς των 
παιδιών, δεν μας δίνει άφεση. 
Κανένας από μας, μόνος του, δεν μπορεί να κάνει κάτι. 
Όμως, όλοι μαζί αν συνειδητοποιήσουμε και συμφωνήσουμε, μπορούμε
να σταματήσουμε το αισχρό αυτό παιχνίδι. 
Καθένας από μας, λέει, “εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου”. 
Αν όμως, δει πραγματικά, το αποτέλεσμα της συνολικής μας δουλειάς 
στο σύνολο του ελληνικού λαού, στο σύνολο των λαών της Γης, χωρίς 
να εθελοτυφλεί, τότε θα καταλάβει”.
Παρασυρμένος από την γενική θυμηδία, για το “εσφαλμένο” των λόγων
του “παλιού” καθηγητή, προσπέρασα το γεγονός, ώσπου η εμπειρία της 
ζωής και η τριβή με τον εκπαιδευτικό χώρο, ήρθε να μου το θυμίσει. 
-Πόσο δίκαιο είχε!...  
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Επίλογος.

Για επίλογο επέλεξα το παρακάτω ποίημα του Λευτέρη Παπαδόπουλου,
που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Κάποτε θα 'ρθουν να σου πουν
πως σε πιστεύουν, σ’ αγαπούν

και πώς σε θένε

Έχε το νου σου στο παιδί, 
κλείσε την πόρτα με κλειδί

ψέματα λένε

Κάποτε θα 'ρθουν γνωστικοί, 
λογάδες και γραμματικοί

για να σε πείσουν

Έχε το νου σου στο παιδί
κλείσε την πόρτα με κλειδί, 

θα σε πουλήσουν

Και όταν θα 'ρθουν οι καιροί
που θα `χει σβήσει το κερί

στην καταιγίδα

Υπερασπίσου το παιδί
γιατί αν γλιτώσει το παιδί

υπάρχει ελπίδα

      

Αλλά αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεστε ότι ο επίλογος θα είναι 
αυτών που θα αναλάβουν να κάνουν πραγματικότητα την μετακίνηση 
της ανθρωποσυνείδησης από το Matrix της εξουσίας στο Matrix του 
Λόγου.
Ο πραγματικός επίλογος θα γραφτεί από τους Νέους!
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Το σύγγραμμα

Άνθρωπος – Λόγος – Παιδεία – Δημοκρατία

ολοκληρώθηκε, Χριστούγεννα του 2018.

Σε ηλεκτρονική μορφή δωρίζεται 

σε κάθε αναγνώστη 

με την προτροπή:

Στοχάσου και Αρκεί!

Γιώργος Χαραλαμπίδης

baleni3@gmail.com
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