«Τούηοις ηοῖς πονηροῖς ταλκίοις»
(«πολσκεθάλοσς καὶ ἑκαηόγτειρας»)
ηὶο πηὸ καῦξεο κέξεο ηῆο ἕσο ηφηε ἱζηνξίαο ηνπο, ὅπσο
ηνπιάρηζηνλ ηὴλ γλψξηδαλ νἱ Ἀζελαῖνη ηῆο ἐπνρῆο -θπζηθὰ δὲλ
ζπγθξίλεηαη  ἐγθαηάιεηςε ηῆο πφιεσο θαηὰ ηὴλ εἰζβνιὴ ηῶλ
Πεξζῶλ, δηφηη αὐηὴ δηήξθεζε ἐιαρίζηνπο κῆλαο θαὶ ἔιεμε κὲ ηὴλ
δόμα ηῆο πεξίιακπξεο λίθεο-, θη ἐλῶ ἦηαλ θαὶ πάιη ὅινη ηνπο
ἀπαηζηφδνμνη, ὡο πξὸο ηὸ ηέινο ηνῦ πνιέκνπ, ὁ Ἀξηζηνθάλεο
δηδάζθεη ηνὺο «Βαηξάρνπο» εἰο ηὰ Λήλαηα εἰο ηὰο ἀξρὰο ηνῦ 405
π.Χ., δειαδή, Ἰαλνπάξην κῆλα· εἶρε πξνεγεζεῖ ηὸλ πξνεγνχκελν
ρξφλν  λίθε θαηὰ ηῶλ Πεινπνλλεζίσλ εἰο ηὰο Ἀξγηλνύζαο
λήζνπο, κεηαμχ Χίνπ θαὶ Λέζβνπ, ἀιιὰ θαὶ  θαηαδίθε ηῶλ ὀθηὼ
ἀπὸ ηνὺο δέθα ζηξαηεγνύο, κὲ ηὴλ θαηεγνξία ηῆο ὀιηγσξίαο γηὰ
πεξηζπιινγὴ ηῶλ λεθξῶλ. Δἶρε ζηεξεζεῖ  πφιηο -ἐλῶ εἶρε
ἀπνκείλεη κὲ ηὴλ άκν κνλαδηθὴ πηζηὴ ἀπ’ ηνὺο ζπκκάρνπο ηεο-,
ηνὺο θαιπηέξνπο ζηξαηεγνχο ηεο κεηαμὺ ηῶλ ὁπνίσλ θαὶ ηὸλ
Πεξηθιῆ, ηὸλ λεώηεξν, σἱὸ ηνῦ Πεξηθιένπο θαὶ ηῆο Ἀζπαζίαο·
θαζαξὴ πιεθηάλε θάπνησλ δεκαγσγῶλ ἦηαλ  θαηεγνξία, κὲ
ἰδηνηειῆ ζθνπὸ ηὴλ δηαηήξεζε ηνῦ ἐιέγρνπ ηῆο ἐμνπζίαο. Ἔηζη
θαηάθεξαλ κεηαπεῖζαη ηὴλ Βνπιὴ, θαζὼο  δηαδηθαζία ἦηαλ
ἐκθαλῶο ἀληηζπληαγκαηηθή, ζὰ ιέγακε, κὲ ηὸλ σθξάηε, ἐθείλε ηὴλ
κέξα, ἐπηζηάηε ηῶλ πξπηάλεσλ1 –Πξόεδξν ηῆο Γεκνθξαηίαο,
πξσζππνπξγὸ θαὶ πξόεδξν ηῆο Βνπιῆο, θαηὰ ηὰ δηθά καο
ἀμηψκαηα- λὰ ἀληηηάζζεηαη ζζελαξῶο εἰο ηὴλ δηαδηθαζία, ἀθφκε θαὶ
θαηὰ ηῶλ ἄιισλ πξπηάλεσλ ηῆο Ἀληηνρίδνο θπιῆο ηνπ. πφηε 
ἀπφθαηο ἐιήθζε ἐμ ὑθαξπαγῆο. Δἶραλ κεηαληψζεη ἀκέζσο κεηὰ νἱ
Ἀζελαῖνη, ἀιιὰ ἦηαλ πιένλ ἀξγά…
 κεγάινο πνηεηὴο θαὶ δηεηζδπηηθὸο πνιηηηθὸο θξηηηθόο, κᾶιινλ ὁ
θαιχηεξνο ηῆο θιαζηθῆο ἐπνρῆο, δηφηη  θσκῳδία,  ζάηηξα,
ἀπνηεινῦζε ἀλαπφζπαζην κέξνο ηῆο ἰζεγνξίαο, ηῆο θξηηηθῆο, εἶλαη
ζαθὴο θαὶ ὀμὺο εἰο ηὰο παξαηεξήζεηο ηνπ. Δἰο ηὴλ παξάβαζηλ ὁ
Ἀξηζηνθάλεο ἐθθξάδεη ὅιν ηνπ ηὸλ πφλν γηὰ ηὴλ ηχρε ηῆο πφιεσο
θαὶ ἀπεπζχλεηαη κὲ ἐπηηαθηηθὸ ὕθνο πξὸο ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ:
Ἀιιὰ θαὶ λῦλ, ὦλόεηνη, κεηαβαιόληεο ηνὺο ηξόπνπο
ρξῆζζε ηνῖο ρξεζηνῖζηλ αὖζηο· θαὶ θαηνξζώζαζη γὰξ
εὔινγνλ, θἄλ ηη ζθαιῆη’, ἐμ ἀμίνπ γνῦλ ηνῦ μύινπ,
Ξελνθῶληνο, «ιιεληθά», Βηβι. Α’, θεθ. δ᾿, ηα. 15, Πιάησλνο, «Ἀπνινγία σθξάηνπο»,
32βγ, Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, «Σὰ ἰδενινγηθὰ δεζκά», ἐθδφζεηο «δπζζέαο», Ἀζῆλαη, 1982,
ζει. 249.
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ἤλ ηη θαὶ πάζρεηε, πάζρεηλ ηνῖο ζνθνῖο δνθήζεηε2.
Ἡ ιέμηο «ἀλόεηνη» ζὲ παξάβαζε ηνῦ πνηεηνῦ δὲλ ζπλαληᾶηαη ζὲ
ἄιιε ζσδφκελε θσκῳδία ηνπ· «Ὦ ἀλόεηνη», εἶλαη θξάζηο πνιὺ
πξνζβιεηηθὴ γηὰ ηνὺο Ἀζελαίνπο ηνῦ πέκπηνπ αἰῶλνο, ηνὺο
ὑπεξόπηεο θαὶ ἀιαδόλεο, ὅηαλ κάιηζηα ἀπεπζχλεηαη ἀπ’ ηὸ βῆκα
ηνῦ Θεάηξνπ ηνῦ Γηνλύζνπ. Ἀιιὰ εἶραλ ἀιιάμεη πνιὺ νἱ
ζπκπνιίηεο ηνπ, θη λέρζεζαλ ηὴλ θξηηηθή, κᾶιινλ δηφηη πίζηεπαλ
θαὶ νἱ ἴδηνη ὅηη ἦηαλ ζσζηή, θη ἀπφδεημε εἶλαη ὅηη ηνῦ ἔδσζαλ ηὸ
πξῶην βξαβεῖν, κὲ ηὸ δεχηεξν εἰο ηὰο «Μνύζαο» ηνῦ Φξπλίρνπ θαὶ
ηὸ ηξίην, εἰο ηὸλ «Κιενθῶληα» ηνῦ θσκηθνῦ πνηεηνῦ Πιάησλνο.
Ἀιιὰ θαὶ ηώξα, ὦ ἀλόεηνη, ἀιιάδνληεο ηνὺο ηξόπνπο
ἀπνδερζεῖηε ἀκέζσο ηὰ ρξεζηὰ ἤζε· θαὶ ζὰ πεηύρεηε
ὁπσζδήπνηε, θη ἂλ ἀπνηύρεηε, ἀπὸ ἄμηα αἰηία ζἆλαη,
θη ἂλ θάηη πάζεηε, γηὰ ζνθὲο ἀπνθάζεηο ζὰ πάζεηε.
Ὅηαλ ηνὺο ἐπηηηκᾶ, κὲ ηφζν αὐζηεξὸ ὕθνο, «ὦλόεηνη», θαὶ ηνὺο
παξνηξχλεη ἐπηηαθηηθά, «ρξῆζζε ηνῖο ρξεζηνῖζηλ αὔζηο», ηνὺο
δεηάεη ἐπαλειζεῖλ εἰο ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο, ἀθνῦ ἴζρπε ἀθφκε  ἄκεζνο δεκνθξαηία· ηὸ κπαιὸ ηῶλ
Ἀζελαίσλ πῆγε ὁπσζδήπνηε ἀκέζσο εἰο ηὸλ «πηηάθηνλ» ηνῦ
Πεξηθιένπο, πέληε θαὶ εἴθνζη ρξφληα πξίλ, ὅηαλ ὅια ἔδεηρλαλ ὅηη
θέξδηδαλ ηὸλ πφιεκν, κὲ ηὸλ κεγάιν γέηε ηνπο δσληαλὸ ἀθφκε.
Παξὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ ἑλόο ηξίηνπ ηῶλ ζπκπνιηηῶλ ηνπο ἀπ’ ηὸλ
ινηκὸ θη ἄιινπ ἕλνο ηξίηνπ ἠ θαὶ πεξηζζφηεξν ζηὸλ πόιεκν, ἦηαλ
πνιινὶ νἱ παξαβξεζέληεο εἰο ηὸλ πηηάθην Ἀζελαῖνη, ηὴλ πξψηε
ἐπίζεκν θεδεία ηῶλ ζπκάησλ ηνῦ πνιέκνπ, ὅπσο ὁ σθξάηεο, θαὶ
δῶληεο ἀθφκε, ἀιιὰ πεξηζζφηεξνη εἶραλ ἀπνκλεκνλεχζεη ηὸλ
πηηάθην3. Σνὺο πξνέηξεπε, ηφηε, ὁ Πεξηθιῆο: «ἔλη ηε ηνῖο αὐηνῖο
νἰθείσλ ἅκα θαὶ πνιηηηθῶλ ἐπηκέιεηα, θαὶ ἑηέξνηο πξὸο ἔξγα
ηεηξακκέλνηο ηὰ πνιηηηθὰ κὴ ἐλδεῶο γλῶλαη· κόλνη γὰξ ηόλ ηε κεδέλ
ηῶλδε κεηέρνληα νὐθ ἀπξάγκνλα, ἀιι’ ἀρξεῖνλ λνκίδνκελ» 4.
Σνὺο πξνέηξεπε ὁ Πεξηθιῆο ηνὺο Ἀζελαίνπο, ὡο δηδαζθαιία θαὶ
παξαίλεζε γηὰ ηὴλ πνιηηηθή ηνπο ηαθηηθὴ ηὰ ἑπφκελα ἔηε ηνῦ
πνιέκνπ, ηὸ πνηὰ εἶλαη  ἱεξάξρεζε εἰο ηὴλ πνιηηηθὴ ηῆο πφιεσο
θαὶ ηῶλ ἰδίσλ· ζπλεζίδεηαη ινηπὸλ ζ’ ἐκᾶο θαὶ κὲ ηὰ νἰθνγελεηαθά
καο πξνβιήκαηα λὰ ἀζρνινχκεζα, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὶο πνιηηηθὲο
ὑπνζέζεηο, θαὶ ὅηαλ ἐλδηαθέξνκαζηε γηὰ ἄιια πξάγκαηα, ηὰ
πνιηηηθὰ δὲλ ηὰ παξαθνινπζνῦκε ὀιηγψηεξνλ· δηφηη εἴκαζηε νἱ
Ἀξηζηνθάλνπο, «Βάηξαρνη», ζη. 734-737, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Ὅξα, εἰε ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 11.
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Θνπθπδίδνπ, «Ἱζηνξία», ηνκ. Β’, θεθ. 40, παξ. 2, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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κφλνη νἱ ὁπνῖνη πηζηεχνπκε ὅηη ὅπνηνο δὲλ ἀζρνιεῖηαη κὲ ηὰ
πνιηηηθά, δὲλ εἶλαη ἁπιῶο ἀπξάγκσλ, ἀιιὰ ἀρξεῖνο. Ὅηαλ ἔιεγε,
ἄιια πξάγκαηα, «θαὶ ἑηέξνηο πξὸο ἔξγα ηεηξακκέλνηο», ἐλλννῦζε
ηὴλ βηνηερλία, ηὴλ γεσξγία ηὸ ἐκπφξην, ηὰ ηξαπεδηθά, ηὶο
νἰθνλνκηθὲο δνζνιεςίεο κὲ ηὶο ἄιιεο ἑιιεληθὲο πφιεηο, ἀιιὰ θαὶ κὲ
ηὶο ηξίηεο ρῶξεο, Φνηλίθε θαὶ πεξζηθὴ αὐηνθξαηνξία, θύζεο,
Ἰηαιηῶηεο, Καξρεδνλίνπο, Κέιηεο, ζὲ ὅζνπο ἔθζαλε ηὸ ἑιιεληθὸ
ἐκπφξην· δειαδή,  ἐλαζρφιεζε κὲ ὅιεο ηὶο ἄιιεο ἀλάγθεο ηῆο
θαζεκεξηλῆο δσῆο, ηὰ νἰθνγελεηθὰ θαὶ ηὰ βηνπνξηζηηθά, δὲλ ζήκαηλε
θαὶ ἐγθαηάιεηςε ηῶλ πνιηηηθῶλ ὑπνζέζεσλ, παξὰ ηὸ ἀληίζεην, «ηὰ
πνιηηηθὰ κὴ ἐλδεῶο γλῶλαη», ηὰ πνιηηηθὰ δὲλ ηὰ ἔζεηαλ πνηὲ ζὲ
δεχηεξε κνῖξα.
Πξφθεηηαη γηὰ ηὴλ πιεξέζηεξε, ζαθέζηεξε θαὶ ιηηψηεξε, ἀλάιπζε
ηῆο δηαθξίζεσο, ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ, ηνῦ ἀπξάγκνλνο θαὶ ηνῦ
ἀρξείνπ5· δηφηη, πξνζζέηεη ὁ κεγαιχηεξνο κᾶιινλ ζηὴλ ἱζηνξία
πνιηηηθὸο ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ἀιιὰ θαὶ θηιφζνθνο καδί,
εἴκαζηε νἱ κφλνη νἱ πηζηεχνληεο ὅηη ὅπνηνη δὲλ ἀζρνινῦληαη
θαζφινπ κὲ ηὰ πνιηηηθά, δὲλ εἶλαη ἁπιῶο ἀπξάγκνλεο, παξὰ
ἀρξεῖνη. Σὴλ ἔλλνηα ηνῦ ἀρξείνπ εἰζάγεη, γηὰ πξψηε θνξὰ ζηὴλ
ἱζηνξία ὁ Πεξηθιῆο -ὡο πνιηηηθὴ θηινζνθία, δηφηη κᾶο εἶλαη γλσζηὸο
ὁ ὅξνο ἀπ’ ηὴλ πνίεζε ἀπὸ παιαηφηεξεο ἐπνρέο-, ἀλαγλσξίδσλ
ὅηη ἦηαλ θαηαλνεηὴ ἀπ’ ηνὺο Ἀζελαίνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ,
δηαθνξεηηθὰ δὲλ ζὰ ηὴλ ρξεζηκνπνηνῦζε ὁ κεγάινο πνιηηηθφο, «ηόλ
ηε κεδὲλ ηῶλδε κεηέρνληα νὐθ ἀπξάγκνλα, ἀιι’ ἀρξεῖνλ
λνκίδνκελ»· νἱ Ἀζελαῖνη θαηέγξαςαλ ηὰο παξαηεξήζεηο ηνῦ γέηνπ
ηνπο, ἄιιν ἂλ δὲλ ηὶο ηήξεζαλ θαηὰ γξάκκα, δηφηη ζὲ κεγάιν βαζκὸ
ηὶο ζεβάζηεθαλ, θη αὐηὸ ἀπνδεηθλχεηαη ἀπ’ ηὴλ ἀληνρή ηνπο ζηὸλ
πφιεκν, ἐπὶ εἴθνζη ἕμη ἔηε ζπλνιηθῶο, δέθα κεηὰ ηὴλ θαηαζηξνθὴ
ζηὴ ηθειία θαὶ ὀθηὼ κεηὰ ηὴλ ὀιηγαξρία ηῶλ ηεηξαθνζίσλ.
Σαιαληεχνληαλ κεηαμὺ ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ θαὶ ηνῦ ἀπξάγκνλνο6,
ὡο ἀηνκηθὲο πεξηπηψζεηο, κὲ ηὸλ ἀρξεῖν ἀλαδχεζζαη ἐλίνηε θαὶ
πνῦ.

Ὅξα, Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ζει. 83, ἐθδφεηο, «Φηιφκπζνο»,
Ἀζῆλαη, 1993, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο, «Σνῦ κκεινῦο», «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 35,
«Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 6..
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«Καὶ κεκωδωνιζμένοις»
Ἡ πξνηξνπὴ ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο ἦηαλ ἐπηηαθηηθὴ θαὶ θαινῦζε εἰο
ἄκεζνλ ἐθαξκνγὴλ ηὴλ ἀιιαγὴ ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ἀιιὰ κὲ
ζαθῆ ὑπνγξάκκηζε ηῆο θπξίαο αἰηίαο ηῶλ ζπκθνξῶλ ηῆο πφιεσο·
ηὸλ ἐλδηαθέξεη  δηαθνξὰ αὐηή, ζὲ ζχγθξηζε κὲ ὅζα γλψξηδαλ ἀπ’
ηὴλ πνιηηηθή ηνπο πξαθηηθὴ νἱ Ἀζελαῖνη, δηφηη  ἀληηκεηψπηζή ηεο
ἀπνηεινῦζε ηὴλ κνλαδηθὴ εὐθαηξία ζσηεξίαο ηῆο πφιεσο:
Πνιιάθηο γ’ ἡκῖλ ἔδνμελ ἡ πόιηο πεπνλζέλαη
ηαὐηὸλ εἴο ηε ηῶλ πνιηηῶλ ηνὺο θαινύο ηε θἀγαζνὺο
εἴο ηε ηἀξραῖνλ λόκηζκα θαὶ ηὸ θαηλὸλ ρξπζίνλ7.
Δἰο ηὰο πξνηέξαο ζπκθνξὰο ηῆο πφιεσο ἀλαθέξεηαη ὁ πνηεηήο, ὄρη
θαὶ ιίγεο, παξὰ ηὴλ ζπλερῆ ἄζθεζε ηῆο νἰθνλνκηθῆο πνιηηηθῆο ἀπὸ
ἐλεξγνὺο πνιίηαο –αὐηὸ ἐλλνεῖ κὲ ηὸλ ὅξν θαιί ηε θἀγαζνὶ- θαὶ ηὴλ
ἀπνδεδεηγκέλελ ἐπηκέιεηά ηνπο· νἱ ζπκθνξὲο εἶραλ πιήμεη ηὴλ
πφιε, παξὰ ηὴλ δηαηήξεζε γλεζίνπ ηνῦ ἀξραίνπ λνκίζκαηνο, ἀιιὰ
θαὶ ηῶλ λέσλ κὲ ζηαζεξὴ ηὴλ ἀμία ηνπο:
Πνιιὲο θνξὲο κᾶο εἶλαη γλσζηὸ ὅηη ὑπέθεξε ἡ πόιηο
ζηὸλ ἴδην βαζκὸ κὲ ηνὺο πνιίηεο ηνὺο θαινύο ηε θἀγαζνὺο
κὲ ηὴλ ρξήζε ηνῦ παιαηνῦ λνκίζκαηνο θαὶ ηνῦ λένπ ρξπζνῦ.
Οἱ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθὲο ἐθηηκήζεηο, κὲ ηὶο δξακαηηθὲο ἠ ηξαγηθὲο
ἐπηπηψζεηο ηνπο ζηὴλ πφιε, εἶλαη γλσζηὲο ζηὴλ ἱζηνξία θαὶ
ἀλαπφθεπθηεο, ιέεη ὁ πνηεηὴο ζηὴλ παξάβαζή ηνπ· ἦηαλ ἀπνδεθηὴ
 ἀλαθνξὰ αὐηή, ἂλ ὄρη θαὶ θνηλὸο ηφπνο ζηὴ ινγηθὴ ηῶλ
Ἀζελαίσλ· εἶραλ ἐθδψζεη πξὶλ πνιιὰ λνκίζκαηα, ἀιιὰ ὅια γλήζηα.
πλερίδεη:
Οὔηε γὰξ ηνύηνηζηλ νὖζηλ νὐ θεθηβδειεπκέλνηο,
ἀιιὰ θαιιίζηνηο ἁπάλησλ, ὡο δνθεῖ, λνκηζκάησλ
θαὶ κόλνηο ὀξζῶο θνπεῖζη θαὶ θεθσδσληζκέλνηο
ἔλ ηε ηνῖο Ἕιιεζη θαὶ ηνῖο βαξβάξνηο παληαρνῦ
ρξώκεζ’ νὐδέλ, ἀιιὰ ηνύηνηο ηνῖο πνλεξνῖο ραιθίνηο
ρζέο ηε θαὶ πξώελ θνπεῖζη ηῷ θαθίζηῳ θόκκαηη8.
Δἰο ηὰο ἄιιαο αἰηίαο ηῶλ θαθῶλ πνιηηηθῶλ ἐπηινγῶλ, ἀξθεηῶλ εἰο
ηὰο πφιεηο, ὁ πνηεηὴο πξνζζέηεη ηὸ θίβδειν λόκηζκα, θη ἀθφκε
7
8

Ἀξηζηνθάλνπο, ὅ. ἀ, ζη. 718-720, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Αὐηφζη, ζη. 721-726, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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πεξηζζφηεξν ηὶο ἐπηπηψζεηο ζηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ἀπ΄ ηὴλ ρξήζε
ηνῦ λφζνπ λνκίζκαηνο· ὁκνινγεῖ ὅηη, παξὰ ηὶο ηφζεο ἧηηεο ζηὸλ
πφιεκν θαὶ ζηὴλ ζπξξίθλσζε ηῆο ἀζελατθῆο ἡγεκνλίαο,  ἀηηηθὴ
δξαρκὴ παξέκεηλε  κφλε ἀπνδεθηὴ ζηὸλ κεζνγεηαθὸ θφζκν, ἀιιὰ
θαὶ ζὲ κεγάιν κέξνο ηῆο πεξζηθῆο αὐηνθξαηνξίαο· κφλν ηὰ
ηειεπηαῖα αὐηὰ ρξφληα θηλδχλεπε, ιφγῳ ηῆο λνζεχζεψο ηεο:
Αὐηὰ ηὰ λνκίζκαηα δὲλ εἶλαη νὔηε θεθηβδειεπκέλα,
ἀιιὰ ηὰ ἄξηζηα, ὅπσο πηζηεύεηαη, ηῶλ λνκηζκάησλ
θαὶ ηὰ κόλα ζσζηά ἐθδνζέληα θαὶ κὲ εὐράξηζην ἦρν
εἰο ηνὺο Ἕιιελαο θαὶ ηνὺο βαξβάξνπο ζὲ ὅια ηὰ κέξε
δέρνληαη κόλνλ αὐηά, ἀιιὰ ἐηνῦηα ηὰ λόζα ραιθά,
ἐθδνζέληα ρζὲο θαὶ παιαηόηεξα κὲ ηὸ ρείξηζην θξᾶκα.
Ἦηαλ γλσζηὲο ζηνὺο Ἕιιελεο νἱ ἐπηπηψζεηο ἀπ’ ηὰ λνζεπκέλα
λνκίζκαηα, θαὶ  ζπλήζεηα ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὅπσο ἀπαιιάζζνληαη
ἀκέζσο ἀπ’ αὐηά, κὲ ηὴλ πξνψζεζή ηνπο ζηὴλ ἀγνξά, ὁπφηε,
ἐπεηδὴ ἔθαλαλ ὅινη ηὸ ἴδην πξᾶγκα, θπθινθνξνῦζαλ ηὰ λόζα θαὶ
θπιάζζνληαλ ηὰ θαζαξά· εἶλαη ὁ γλσζηὸο ζηὴ λεψηεξε ἐπνρὴ
λφκνο ηνῦ Θσκᾶ Γθξέζζακ, ηῆο ἐπνρῆο ηῆο ιηζάβεη ηῆο πξψηεο
-ἀιιὰ πνῦ θαζηεξψζεθε ηὸλ δέθαην ἔλαην αἰῶλα-, ὅηη, «ηὸ θαθὸ
λόκηζκα δηώρλεη ηὸ θαιό»· κᾶιινλ ἀγλννῦζε ηὸλ Ἀξηζηνθάλε ὁ
Ἄγγινο νἰθνλνκνιόγνο θαὶ ὑπεχζπλνο γηὰ ηὴλ ἔθδνζε ηνῦ
ρξήκαηνο θαὶ ηὸλ ἔιεγρν ηῶλ ηξαπεδῶλ ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο,
δειαδὴ Γηνηθεηὴο ηῆο Σξαπέδεο ηῆο Ἀγγιίαο, θαηὰ ηνὺο κεηέπεηηα
ζεζκνχο. Ἄιισζηε θαὶ ὁ Οὐίιηακ αίμπεξ γλψξηδε ἐιάρηζηα
ἑιιεληθὰ θαὶ κᾶιινλ δὲλ εἶρε δηαβάζεη ζηὸ πξσηφηππν ηὸλ
Ἀξηζηνθάλε· ὁ νἰθνλνκνιφγνο δὲλ γλψξηδε, θπζηθά, νὔηε θαὶ ηὶο
ιατθὲο ἐθθξάζεηο ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζεο, ὅηη, «ὁ θάιπηθνο παξᾶο
δὲλ ράλεηαη», παξαιιαγὴ ηῆο θξάζεσο, «ηνχηνηο ηνῖο πνλεξνῖο
ραιθίνηο», ζηὴ λεψηεξε ἐπνρή.
Ἡ πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ εἶρε ἀιιάμεη, εἶλαη δεδνκέλν αὐηφ, νἱ
ἀπξάγκνλεο αὐμάλνληαλ, ἀιιὰ ὄρη ζηὸ βαζκὸ ηῆο κεηαηξνπῆο
ηνπο ζηὴ ζησπεξὰ πιεηνςεθία ηῆο ἐπνρῆο καο· ἦηαλ πεξηζζφηεξνη
ἀπὸ ὅζνπο ἦηαλ ζηὴλ ἀξρὴ ηνῦ πνιέκνπ, ἀιιὰ  πιεηνςεθία ηῶλ
Ἀζελαίσλ παξέκεηλαλ ἐλεξγνὶ πνιῖηεο· παξὰ ηὶο ιαλζαζκέλεο ηὶο
πεξηζζφηεξεο θνξὲο ἐπηινγέο ηνπο –δεκνθξαηία, ἄιισζηε, εἶλαη ηὸ
δηθαίσκα ἑθάζηνπ εἰο ηὴλ ἄπνςή ηνπ,  ἰζεγνξία, εἴηε ζσζηὴ εἴηε
ὄρη, δηφηη αὐηὸ θξίλεηαη πάληνηε ἐθ ηῶλ ὑζηέξσλ, ἀπ’ ηὴλ
πιεηνςεθία-, ζπλέρηζαλ ηὸλ πόιεκν θαὶ ηὶο ζπζίεο ἕσο ηὴλ
θαηάιεςε ηῆο πφιεσο ἀπ’ ηνὺο Πεινπνλλεζίνπο.

5

Σὸ «θαὶ θεθσδσληζκέλνηο» ἔρεη θαὶ ηὴλ ἔλλνηα ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο· ὁ ἦρνο ηνῦ λνκίζκαηνο ἦηαλ ἁξκνληθόο, ἀληίζηνηρνο
πξὸο ηὴλ θξᾶζηλ ηνπ ἀπὸ ηὸλ ρξπζὸ ἠ ηὸλ ἄξγπξν θαὶ ηὰ θαηψηεξα
κέηαιια, ὀξείραιθνο· ηὴλ ἴδηα ἁξκνλία εἶρε ὁ ιόγνο εἰο ηὴλ
δεκνθξαηίαλ, ἀληίζηνηρνο πξὸο ηὸλ ἐκκειῆ ιόγν ηνῦ δξάκαηνο, θαὶ
εἰο εὐζεῖαλ ἀλαινγίαλ πξὸο ηὴλ ἐκκέιεηαλ, δηφηη αὐηὴ εἶλαη ὁ
γεληθὸο πξνζδηνξηζκὸο ηῆο ἀκέζνπ ἑιιεληθῆο δεκνθξαηίαο.
βδνκήθνληα ἔηε κεηά, ὁ Ἀξηζηνηέιεο ζπκπιεξψλεη ηὸλ πνηεηή,
ὡο πξὸο ηὸλ ξφιν ηνῦ λνκίζκαηνο: «ὑπὲξ δὲ ηῆο κειινύζεο
ἀιιαγῆο, εἰ λῦλ κεδὲλ δεῖηαη, ὅηη ἔζηαη ἐὰλ δεεζῇ, ηὸ λόκηζκα νἷνλ
ἐγγπεηὴο ἔζζ’ ἡκῖλ· δεῖ γὰξ ηνῦην θέξνληη εἶλαη ιαβεῖλ. πάζρεη κὲλ
νὖλ θαὶ ηνῦην ηὸ αὐηό, νὐ γὰξ ἀεὶ ἴζνλ δύλαηαη»9· ζηὴλ ἄκεζε
ἀληαιιαγὴ ηῆο ἀγνξᾶο ἀλαθέξεηαη, ἀιιὰ  ἔλλνηά ηνπ
πεξηιακβάλεη θαὶ ηὸλ πνιηηηθὸ ξόιν ηνῦ λνκίζκαηνο. Γηαηεξεῖ
θαλεὶο ηὸ λφκηζκά ηνπ θαὶ γηὰ ηὴλ ὅπνηα κειινληηθὴ ἀληαιιαγή,
ἐὰλ ζήκεξα δὲλ ρξεηάδεηαη ηίπνηε, ὅηη ἀληηζηνηρεῖ  ἀμία ηνπ ζὲ ὅ,ηη
ζὰ ρξεηαζζεῖ, ἐπεηδὴ ηὸ λφκηζκα ἀπνηειεῖ ηὴλ ἐγγχεζε γηὰ ὁκαιὲο
ζρέζεηο ζηὴλ θνηλσλία· δηφηη εἶλαη ἀπαξαίηεηε  πξνζθφκηζή ηνπ
γηὰ ηὴλ ἀληαιιαγή. Ἂλ θαὶ ράλεη θη αὐηὸ ηὴλ ἀμία ηνπ, δηφηη ἀδπλαηεῖ
δηαηεξῆζαη αὐηὴλ αἰσλίσο. Ἡ ἀληαιιαγή, ἀπ’ ηὴλ ζηηγκὴ ηῆο
θαζηεξψζεσο ηνῦ ρξήκαηνο, ὡο ἀληαιιαθηηθνῦ κέζνπ, ζὲ
ἀληηθαηάζηαζε ηνῦ ἀληηπξαγκαηηζκνῦ, γίλεηαη κὲ ηὴλ πξνζθφκηζε
θαὶ ἐκθάληζε ηνῦ λνκίζκαηνο γηὰ ηὴλ ἀπφθηεζε ηνῦ ὅπνηνπ ἀγαζνῦ
ἔρεη ἀλάγθε· ηὴλ ἐγγχεζε ηῆο Δὐξσπατθῆο Κεληξηθῆο Σξαπέδεο
ἔρνπλ ηὰ ζεκεξηλὰ ραξηνλνκίζκαηα· νἱ ἑιιεληθὲο δξαρκὲο
ὑπνγξάκκηδαλ πάιαη πνηὲ ἐπηπξνζζέησο, «πιεξσηέα ἐπὶ ηῇ
ἐκθαλίζεη».
Αὐηὰ ἰζρχνπλ, θπζηθά, ἐὰλ ηὸ λόκηζκα εἶλαη γλήζην θη ὄρη θίβδειν,
λόζν, ἐὰλ ἔρεη ηὸλ ἁξκνληθὸ θαὶ εὐράξηζην ἦρν, ἐὰλ εἶλαη
«θεθσδσληζκέλν»· ἐὰλ εἶλαη γλήζην, ἐπηηειεῖ ηὸλ ξφιν ηνῦ
ζπλεθηηθνῦ ἱζηνῦ ηῆο θνηλσλίαο, ἑπνκέλσο ζπλέρεη ηὴλ πόιηλ, ἐλῶ
ἐὰλ εἶλαη λφζν, ἐπελεξγεῖ ὡο δηαιπηηθὸ ζηνηρεῖν ζηὴλ θνηλσλία,
ζηὴλ πφιε, κὲ ηὴλ θιηκάθσζε ηῶλ ἐπηπηψζεψλ ηνπ.

Ἀξηζηνηέινπο, «Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», βηβι. Δ’, θεθ. ε’, παξ. 14, (1133β12-15), κεηάθξαζε
δηθή κνπ, θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο», «Σνῦ κκεινῦο», «Σὸ λφκηζκα νἷνλ ἐγγπηὴο ἔζζ’ κῖλ»,
ζει. 2.
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ηὴλ πξάμε ὁ Ἀξηζηνηέιεο παξνπζηάδεη, κεηὰ ηὸλ Ἀξηζηνθάλε,
πξῶηνο ζηὴλ ἱζηνξία, ηὸλ αὐηόλνκν πνιηηηθὸ ξόιν ηνῦ λνκίζκαηνο,
εἴηε ὡο ζπλεθηηθνῦ δεζκνῦ ηνῦ γλεζίνπ λνκίζκαηνο, εἴηε ὡο
δηαιπηηθνῦ, ηνῦ λόζνπ· νἱ ἀλάγθεο ἀληαιιαγῆο ζηὴλ θνηλσλία, ζηὴλ
πφιε εἶλαη γλσζηέο, πεπεξαζκέλεο θαὶ αὐηνλόεηεο, θαὶ αὐηὲο
ζπλζέηνπλ ηὸ πιέγκα ηῶλ ἠζηθῶλ, θνηλσληθῶλ θαὶ πνιηηηθῶλ
δεζκῶλ ἑθάζηεο πόιεσο· εἶλαη νἱ ὑιηθὲο ἀλάγθεο, νἱ ἀπαξαίηεηεο
γηὰ ηὴλ ἐπηβίσζε ηῶλ θαηνίθσλ, θαὶ νἱ ἠζηθέο, θνηλσληθὲο θαὶ
πνιηηηθὲο ἀλάγθεο, νἱ ἀπνξξένπζεο ἀπ’ ηὴλ ἱζηνξία, ηὴλ ζξεζθεία
θαὶ ηὸλ πνιηηηζκό ηνπο. Δἰο ὅιαο αὐηὰο ἀλαθέξεηαη ὁ θηιφζνθνο,
ὅηαλ ἐμεηάδεη ηὴλ ζεκαζία ηῆο δηθαηνζύλεο θαὶ ηῆο ἀδηθίαο εἰο ηὴλ
πνιηηείαλ, εἰο ηὸ πέκπην βηβιίν ηῶλ «Ἠζηθῶλ Νηθνκαρείσλ», ηὸ
ηφζν παξακειεκέλν ζηὴ ζχγρξνλε ἐπνρή, θαὶ πεξηζζφηεξν ἀπ’
ηὴλ ζεσξία ηῆο νἰθνλνκηθῆο ἐπηζηήκεο: «ἐλ κὲλ ηαῖο θνηλσλίαηο ηαῖο
ἀιιαθηηθαῖο ζπλέρεη ηὸ ηνηνῦηνλ δίθαηνλ ηὸ ἀληηπεπνλζόο, θαη’
ἀλαινγίαλ θαὶ κὴ θαη’ ἰζόηεηα. Σῷ ἀληηπνηεῖλ γὰξ ἀλάινγνλ
ζπκκέλεη ἡ πόιηο»10.  ηαγεηξίηεο ιέεη ὅηη ζηὶο ἀληαιιαθηηθὲο
θνηλσλίεο, δειαδὴ ζὲ ὅιεο, ὅζεο δνῦλ κὲ ηὴλ ἀληαιιαγὴ ηῶλ
πξντφλησλ ηνπο –ὅπσο θαὶ ζηὴ δηαδηθαζία ηνῦ ἀληηπξαγκαηηζκνῦὁ ζπλεθηηθὸο δεζκὸο εἶλαη ηὸ ἀληαιιαθηηθὸ δίθαην, κὲ ηὴλ ἔλλνηα
ηῆο ἀλαινγίαο θαὶ ὄρη ηῆο ἀπνιχηνπ ἰζφηεηνο. Γηφηη  θαη’ ἀλαινγία
ἀληαιιαγὴ ζπγθξαηεῖ ηὴλ πφιε. Σὸ ἀληηπεπνλζὸο εἶλαη  ἀπφδνζε
ηνῦ κφρζνπ, ηνῦ θφπνπ ἑθάζηνπ γηὰ ηὴλ παξαγσγὴ ηνῦ πξντφληνο
ηνπ, ηῆο πνζφηεηνο ηῆο ἐξγαζίαο θαηὰ ηὶο λεψηεξεο ζεσξίεο, δηφηη
πάζρεη, ὑπνθέξεη θαηὰ ηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία·  ἀμία δὲ ηνῦ
πξντόληνο ηνπ εἶλαη ἀλάινγε πξὸο ηὴλ ἐθηίκεζε ηνῦ θφπνπ ηνπ, ηῆο
ἐξγαζίαο, θαὶ  ἀληαιιαγή,  ἀληηπνίεζε, γίλεηαη θαη’ ἀλαινγία θαὶ
ὄρη θαηὰ ηὴλ ἀπφιπηε ἰζφηεηα, δηφηη παξεκβαίλεη  ὑπνθεηκεληθὴ
ἀμία ηνῦ ἀγαζνῦ. Γλσζηὰ αὐηά…
Ἀπ’ ηὰ ἀπνζπάζκαηα αὐηὰ θαζίζηαηαη ζαθὲο ὅηη,  θξίζηκε
θξάζε εἶλαη ηφ, «ρξῆζζε ηνῖο ρξεζηνῖζηλ αὔζηο»· ἀκέζσο ὀθείινπλ
ἀιιάμαη ηὴλ πνιηηηθή ηνπο πξαθηηθὴ θαὶ ἀπνθαζηαζηῆζαη ηὸ ἦζνο
ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ἔζησ θη ἂλ θάλνπλ ιάζε, «θἄλ
ηη ζθαιῆηε». Κη ἐπεηδὴ νἱ πνιηηηθὲο ἀπνθάζεηο θξίλνληαη ἐθ ηῶλ
ὑζηέξσλ, ἐὰλ εἶλαη νἱ πξέπνπζεο ἠ κή, εἰο ηὸ λφκηζκα  ἐπηινγή
ηνπο εἶλαη δεδνκέλε,  ἀπφζπξζε ησλ θηβδήισλ λνκηζκάησλ θαὶ 
θνπὴ θαζαξῶλ, ἔζησ θαὶ κὲ πξφζζεηα θνξνινγηθὰ βάξε. Αὐηὰ
ηνὺο ἐπηηάζζεη ὁ πνηεηήο, κὲ ἀπφιπην θαὶ αὐζηεξὸ ὕθνο· ὁ
ἐθκαπιηζκὸο ηῶλ ραξαθηήξσλ ἀπ’ ηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ θηβδήινπ
10

Αὐηφζη, βηβι. Δ’, θεθ. 8, παξ. 3, (1132β36-39), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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λνκίζκαηνο δὲλ αἴξεηαη εὔθνια· εἶλαη θάηη ρεηξφηεξν θη ἀπ’ ηὴλ
ἔθπησζε ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ εἰο ἀπξάγκνλα, πιήηηεη εὐζέσο ηὸλ
ζπλεθηηθὸ ἱζηὸ ηῆο πνιηηείαο θαὶ ηῆο δεκνθξαηίαο θπζηθά, δηφηη
ἀπνδπλακψλεη, ἠ θαὶ ἀπνλεθξψλεη, ηὶο εὐαίζζεηεο θεξαῖεο ηῶλ
πνιηηῶλ ηεο.
ὲ ἐιάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζηὴλ παγθφζκηα γξακκαηεία γίλεηαη
ηφζν ζαθὴο ζχλδεζε ηῆο ρξήζεσο ηνῦ λόζνπ λνκίζκαηνο κὲ ηὸ
ἦζνο ηῶλ πνιηηῶλ, ηῶλ ἀλζξψπσλ, κὲ ηὴλ ἔθπησζε ηῆο ἐιεπζέξαο
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο·  ἀλαθνξὰ ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο εἰο ηὴλ
παξάβαζηλ, ηῆο ζπλδέζεσο ηνῦ θηβδήινπ λνκηζκαηνο κὲ ηὸ ἦζνο
ηῶλ Ἀζελαίσλ, ἀπνδεηθλχεη δχν πξάγκαηα: πξῶηνλ, ηὴλ
ζαθέζηαηε θαὶ εἰο βάζνο ἐπίγλσζε ηνῦ ζέκαηνο ἀπ’ ηνὺο
Ἀζελαίνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ· εἰο ηὴλ παξάβαζηλ νἱ πνηεηὲο ἔδηδαλ
ζπκβνπιὲο θαὶ ὑπέβαιαλ πξνηάζεηο δηὰ ηὰ πνιηηηθὰ πξάγκαηα ηῶλ
κεξῶλ ηνπο ἀπ’ ηὸ βῆκα ηνῦ ζεάηξνπ ηνῦ Γηνλύζνπ, κὲ
ρσξεηηθφηεηα, ἔζησ θαὶ ὡο μχιηλν ἐθείλε ηὴλ ἐπνρή, πεξίπνπ
25000 ζέζεσλ. Γειαδή, ὁ Ἀξηζηνθάλεο εἶρε πιήξε ζπλαίζζεζε
ηνῦ ὅηη νἱ Ἀζελαῖνη ἀληηιακβάλνληαλ πιήξσο ηὸ ηί ζήκαηλαλ νἱ
παξαηλέζεηο ηνπ θαὶ νἱ ζπκβνπιέο ηνπ, δηφηη γλψξηδε ἄξηζηα ηὴλ
δηείζδπζε ηνῦ ζαηηξηθνῦ ηνπ ιόγνπ· ἔπεηηα ὁ Ἀξηζηνθάλεο δὲλ
θάλεη νὐδεκία ἀλαθνξὰ ζηνὺο πξνγόλνπο, ηφζν ζπλήζεηο αὐηὲο
ζηὸ δξᾶκα· ἐπηζπκνῦζε κᾶιινλ λὰ θαηαδείμεη ηὴλ πνιηηηθὴ
βαξύηεηα ηῆο παξαηλέζεψο ηνπ θαὶ ηῆο δηδαζθαιίαο ηνπ γηὰ ηὸ
λφζν λφκηζκα θαὶ ηὴλ ἔθπησζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο
ηῶλ ζπκπνιηηῶλ ηνπ. Γεχηεξνλ, θαίλεηαη ὅηη ἦηαλ θνηλὸο ηόπνο εἰο
ηὰο ζεσξεηηθὰο θαὶ θηινζνθηθὰο δηεξεπλήζεηο ηῆο ἐπνρῆο 
πξνβιεκαηηθὴ αὐηή, παξὰ ηὸ γεγνλὸο ὅηη δὲλ κᾶο ἔρεη δηαζσζεῖ
εὐζεῖα ἀλαθνξὰ ηῶλ θηινζόθσλ ηεο, ἴζσο ἐπεηδὴ ἐζεσξνῦλην
αὐηνλφεηα πξάγκαηα· ἔκκεζεο, πιὴλ ζαθεῖο, ἀλαθνξὲο ἔρνπκε
πνιιέο, ἀπ’ ηὴλ ιπξηθὴ πνίεζε ἕσο ηὰ ῥεηνξηθὰ θαὶ θηινζνθηθὰ
θείκελα ηῆο ἐπνρῆο ηνπ θαὶ ηνῦ ἑπνκέλνπ αἰῶλνο.
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«Καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν
Παξαηλέζεηο ζπλαληνῦκε ζπρλὰ εἰο ηὰ θηινζνθηθὰ θείκελα, ἀθνῦ 
θηινζνθία ἀπνηειεῖ δηάινγν θαὶ παξαίλεζε πξὸο ηνὺο ἀθξναηέο
ηεο εἰο ηὴλ ἀξραία ἐπνρή, πξὸο ηνὺο ἀλαγλῶζηεο ηεο ὡο
παξαίλεζε κφλν ζηὶο κεηέπεηηα· ἄιισζηε,  παξάβαζηο εἰο ηὸ
δξᾶκα ἔρεη πάληνηε πνιηηηθὸ θαὶ θηινζνθηθὸ πεξηερφκελν θαὶ
ἀπνηειεῖ πξνέθηαζε ηῶλ πνιηηηθῶλ παξεκβάζεσλ, ἀιιὰ 
παξάβαζηο ηῶλ «Βαηξάρσλ» ζεσξεῖηαη, ὅπσο πξναλαθέξακε,
πξνέθηαζε ηῶλ παξαηλέζεσλ ηνῦ «πηηαθίνπ» ηνῦ Πεξηθιένπο.
Ἦηαλ  θξίζηκε κεηάβαζε ἀπ’ ηὴλ ἐλεξγὸ ζπκκεηνρὴ ηνῦ πνιίηνπ
εἰο ηὴλ ἄκεζν δεκνθξαηία εἰο ηὴλ ζηαδηαθὴ ἀπνμέλσζή ηνπ ἀπὸ
ηὰο ὑπνρξεψζεηο ηνῦ ἐιεπζέξνπ πνιίηνπ· αὐηὴ εἶλαη  ἔλλνηα ηῆο
θξάζεσο, «ὦλόεηνη, κεηαβαιόληεο ηνὺο ηξόπνπο/ ρξῆζζε ηνῖο
ρξεζηνῖζηλ αὖζηο». Ἡ γεινηνπνίεζε ηνῦ Γηνλχζνπ πξνζδίδεη ηὸ
πνιηηηθὸ λφεκα· ἔγηλε θη ὁ ζεὸο ηῶλ δξακαηηθῶλ ἀγψλσλ
ἀπξάγκσλ ηνπιάρηζηνλ, πεξίγεισο, ὁπφηε  εὐζχλε, γηὰ ηὴλ
ἀλάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, βαξχλεη
ἀπνθιεηζηηθὰ ηνὺο ἴδηνπο ηνὺο Ἀζελαίνπο.
αθὴο ἀλαθνξὰ εἰο ηὰο ἐπηπηψζεηο, ἀπὸ ηὴλ ρξήζε ηνῦ θηβδήινπ
λνκίζκαηνο, εἰο ηὸ ἦζνο ηῶλ ἀλζξψπσλ γίλεηαη ἀπ’ ηὸλ Γεκόθξηην:
«εὐινγέεηλ ἐπὶ θαινῖο ἔξγκαζη θαιόλ· ηὸ γὰξ ἐπὶ θιαύξνηζη
θηβδήινπ θαὶ ἀπαηεῶλνο ἔξγνλ»11. Γλψξηδε ἄξηζηα ὁ θηιόζνθνο ηὶο
ἐπηπηψζεηο ηνῦ θηβδήινπ λνκίζκαηνο, δηφηη ἦηαλ γλσζηὸο ὁ ὅξνο
«ἀβδεξηηηζκόο», γηὰ ηνὺο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ, ἐπεηδὴ δηεθξίλνλην
κεηαμὺ ηῶλ ιιήλσλ εἰο ὀθλεξίαλ, λσζξόηεηα, ἀιιὰ θαὶ ἀπάηεο
θάζε κνξθῆο, κᾶιινλ θαὶ ζηὴ λόζεπζε ηνῦ λνκίζκαηόο ηνπο, ἂλ θαὶ
δὲλ ἔρνπκε πξφζθνξε ἀλαθνξά, ἴζσο ἐπεηδὴ δὲλ εἴκαζηε θαὶ
εἰδηθνὶ εἰο ηὴλ ἀξραία ἑιιεληθὴ γξακκαηεία. Λέεη, ινηπφλ, ὁ
ἀηνκηθὸο θηιόζνθνο,  εὐινγία πξὸο ηνὺο ἄιινπο γηὰ ηὰ θαιά ηνπο
ἔξγα εἶλαη θαιὴ πξάμε· δηφηη  εὐινγία ηῶλ θαχισλ εἶλαη ἔξγν ηνῦ
θηβδήινπ θαὶ ἀπαηεῶλνο. Ὅπνηνο ρξεζηκνπνηεῖ θίβδειν λφκηζκα,
θαὶ κάιηζηα ἐλ ἐπηγλψζεη ηνπ, ηφηε γίλεηαη ὁ ἴδηνο θαῦινο, ἠ θαηὰ
ηὴλ θαηάηαμε ηνῦ Πεξηθιένπο ἀρξεῖνο, δηφηη αὐηὸο δὲλ κεηέρεη νὔηε
ὡο ἁπιὸο ἀθξναηὴο ηῶλ πνιηηηθῶλ πξαγκάησλ, ὅπσο θάλεη ὁ
ἀπξάγκσλ·  ηαιάληεπζε γηλφηαλ ἀθξηβῶο κεηαμὺ ηῶλ δχν αὐηῶλ
πνιηηηθῶλ ραξαθηήξσλ θαὶ ηξφπνπ δσῆο, ἂλ θαὶ νἱ πεξηζζφηεξνη
ἦηαλ ἀθφκε ηφηε ἀπξάγκνλεο, κὲ ηὴλ ἔθπησζή ηνπο εἰο ἀρξείνπο,
ἀιιὰ ὄρη ὡο ηξφπνο δσῆο, παξὰ ὡο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθὴ πξάμε.
Αὐηὸ εἶλαη ηὸ θχξην ραξαθηεξηζηηθὸ ηῆο ἐπνρῆο.
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 Ἀξηζηνθάλεο εἶρε πιήξε ἐπίγλσζε ηῆο θαηαζηάζεσο θαὶ ηῶλ
ἀληηδξάζεσλ ηῶλ ζπκπνιηηῶλ ηνπ· ηὸ ἀπνδεηθλχεη ὁ
ραξαθηεξηζκφο ηνπο ὡο ἀλνήηνπο, «ὦλόεηνη», γηὰ ηὴλ πνιηηηθή
ηνπο πξαθηηθή, ἀιιὰ θαὶ ἀπ’ ηὰ ἄιια παξαδείγκαηα ηῆο
παξαβάζεψο ηνπ, κὲ ηὶο ἀλαθνξέο ηνπ εἰο ηὰ γλήζηα θαὶ ηὰ λφζα
λνκίζκαηα, κὲ ηὴλ ἀπνδνρή ηνπο ἀπ’ ηνὺο Ἕιιελεο θαὶ ηνὺο
βαξβάξνπο· πεξηζζφηεξν ὅκσο κὲ ηὴλ πξνηξνπή ηνπ γηὰ ηὴλ
ἐπηζηξνθὴ ἀκέζσο ζηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο:
Σῶλ πνιηηῶλ ζ’ νὓο κὲλ ἴζκελ εὐγελεῖο θαὶ ζώθξνλαο
ἄλδξαο ὄληαο θαὶ δηθαίνπο θαὶ θαινύο ηε θἀγαζνὺο
θαὶ ηξαθέληαο ἐλ παιαίζηξαηο θαὶ ρνξνῖο θαὶ κνπζηθῇ,
πξνπζεινῦκελ, ηνῖο δὲ ραιθνῖο θαὶ μέλνηο θαὶ ππξξίαηο
θαὶ πνλεξνῖο θἀθ πνλεξῶλ εἰο ἅπαληα ρξώκεζα
ὑζηάηνηο ἀθηγκέλνηζηλ, νἷζηλ ἡ πόιηο πξὸ ηνῦ
νὐδὲ θαξκαθνῖζηλ εἰθῇ ῥᾳδίσο ἐρξήζαη’ ἄλ12.
ηὴ ζπλέρεηα ἀπνθαιεῖ ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ ἀλνήηνπο, θη ἔρεη
δίθαην, δηφηη ζηνὺο ἀκέζσο πξνεγνχκελνπο ζηίρνπο ἀλαθέξεηαη
ζηὰ θίβδεια λνκίζκαηα, «ηνύηνηο ηνῖο πνλεξνῖο ραιθίνηο», κὲ ηὸ
ρεηξφηεξν θξάκα κέζα ηνπο, «ηῷ θαθίζηῳ θόκκαηη»· πξφθεηηαη γηὰ
ηὴλ ἀξίζηε κᾶιινλ ζηὴλ ἱζηνξία δηδαζθαιία πνιηηηθῆο νἰθνλνκίαο
ζηὴλ Ἀγνξὰ, ζηὸ εὐξχηεξν θνηλφ, ἠ κᾶιινλ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ πόιε,
δηφηη ηὸ 405 π.Χ, εἶλαη δήηεκα ἂλ ὑπῆξραλ εἰο ηὰο Ἀζήλαο δέθα
ρηιηάδεο πνιίηεο, ὅηαλ νἱ πεξηζζφηεξνη ἦηαλ ζηὸ λαχζηαζκν ηῆο
άκνπ, ὅπνπ ἐθξίλεην  ηχρε ηνῦ πνιέκνπ, θαὶ ζηὰ ηείρε, ἀπέλαληη
ἀπ’ ηνὺο πνιηνξθνῦληαο ηὸ θιεηλὸλ ἄζηπ Πεινπνλλεζίνπο.
Μάζαηλαλ πνιηηηθὴ νἰθνλνκία νἱ Ἀζελαῖνη, ἐπεηδὴ γλψξηδαλ ἄξηζηα
ηὰο ἐπηπηψζεηο ηνῦ λφζνπ λνκίζκαηνο εἰο ηὴλ πνιηηηθή ηνπο
πξαθηηθή, ἠ κᾶιινλ θαιχηεξα, ἐπεηδὴ γλψξηδαλ ζαθέζηαηα ηὰο
δηαθξίζεηο ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ, ηνῦ ἀπξάγκνλνο θαὶ ηνῦ ἀρξείνπ·
 ἀλάγλσζε ηνῦ «πηηαθίνπ» δίδεη ηὴλ ἐληχπσζε ὅηη πεξηέγξαθε
ὁ Πεξηθιῆο θάηη ηὸ αὐηνλφεην εἰο ηνὺο Ἀζελαίνπο, ὅπσο, ἄιισζηε,
ηὸ ἀπαηηνῦζε  ζηηγκή,  ὁπνία δὲλ ἦηαλ θαηάιιειε δηὰ καζήκαηα
θηινζνθίαο θαὶ νἰθνλνκίαο, ἀιιὰ ἦηαλ πξφζθνξε πξὸο ἀπφδνζε
ηῶλ ὅζσλ ἐδηδάζθνλην, κὲ ηὰο ζπλερεῖο θαὶ ἐληφλνπο πνιιὰο
θνξὰο ζπδεηήζεηο, εἰο ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ εἰο ηὰο παιαίζηξαο, εἰο ηὰ
βαιαλεῖα θαὶ εἰο ηνὺο ρνξνύο· ηὶο ἴδηεο ἐληππψζεηο ἀπνθνκίδεη ὁ
ἀλαγλψζηεο θαὶ ἀπ’ ηὴλ παξάβαζε ηῶλ «Βαηξάρσλ» θαὶ ἀπὸ ὅιεο
κᾶιινλ ηὰο παξαβάζεηο ηῆο ηξαγῳδίαο θαὶ ηῆο θσκῳδίαο. Ἡ
12

Ἀξηζηνθάλνπο, ὅ. ἀ. ζη. 727-733, κεηάθξαζε δηθή κνπ.

10

«πνιηηηθὴ νἰθνλνκία» ἦηαλ γλσζηὴ εἰο ηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρή, ἀιιὰ ὄρη
κὲ ηὴλ δύζθακπηε θαὶ ἀπνιηζσκέλε κνξθὴ ηῆο λεσηέξαο ζεσξίαο,
παξὰ κφλν ὡο ἀλαπφζπαζην κέξνο ηῆο θηινζνθίαο, ηῆο πξψηεο
θηινζνθίαο ηῆο Ἀγνξᾶο, ὅηαλ ὁ θηιφζνθνο ἦηαλ ἐλεξγὸο πνιίηεο13,
κὲ γλψκνλά ηνπ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία, ηὴλ ἑληαία ἔθθξαζε ιόγνπ,
ἁξκνλίαο θαὶ ῥπζκνῦ·  ἔθπησζε ἀπ’ ηὸλ ἐλεξγὸ πνιίηε εἰο ηὸλ
ἀπξάγκνλα, ζπλνδεπφηαλ αὐηνκάησο ἀπ’ ηὴλ ἀπψιεηα ηῆο ἑληαίαο
ἐθθξάζεσο ηῶλ ηξηῶλ, κὲ πξψηε ηὴλ ἀπψιεηα ηῆο αἰζζήζεσο ηῆο
ἁξκνλίαο14, ἐλῶ  ἔθπησζε ζὲ ἀρξεῖν ζπλεπαγφηαλ ἄιιε ζχλζεζε
ηῶλ ηξηῶλ, ἄιινπο ῥπζκνχο, ὅπσο ἐθείλνπο ηῶλ ἐθιειπκέλσλ.
 πνηεηὴο εἶλαη ζαθέζηαηνο εἰο ηὰο παξαηλέζεηο ηνπ:
Ἀπ’ ηνὺο πνιίηεο ὅζνπο γλσξίδνπκε εὐγελεῖο θαὶ ζώθξνλεο
ἄλδξαο ὄληαο θαὶ δηθαίνπο θαὶ θαινύο ηε θἀγαζνὺο
θαὶ ηξαθέληαο εἰο παιαίζηξαο θαὶ ρνξνὺο θαὶ κνπζηθή,
ηνὺο πξνπειαθίδνπκε, ἀιιὰ ηνὺο κειαςνὺο θαὶ μέλνπο θαὶ
θνθθηλόηξηρεο
θαὶ πνλεξνὺο ἐθ πνλεξῶλ ρξεζηκνπνηνῦκε γεληθῶο
ἀθηρζέληαο πξνζθάησο ὅζνπο ἡ πόιε παιαηόηεξα
νὔηε γηὰ δηαβόινπο δὲλ ζὰ ρξεζηκνπνηνῦζε εὔθνια.
Λέεη, ινηπφλ, ὁ πνηεηὴο εἰο ηνὺο Ἀζελαίνπο ηὸ ηὶ ἔρνπλ ὑπνζηεῖ ἀπ’
ηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ λφζνπ λνκίζκαηνο, ἐπεηδὴ, ἐθ «ηνύηνηο ηνῖο
πνλεξνῖο ραιθίνηο» ηὰ ἔρνπλ ὑπνζηεῖ πεξηζζφηεξν ὅια αὐηὰ θη
ὀιηγψηεξν ἀπ’ ηὴλ ἔθπησζή ηνπο εἰο ἀπξάγκνλαο, ἂλ θαὶ εἶλαη
ἀξξήθησο ζπλδεδεκέλα ηὰ δχν, δηφηη ζὰ ἐπαλαιάκβαλε
δηαθνξεηηθὰ ηὸλ ραξαθηεξηζκὸ ηνῦ ραπλνπνιίηνπ. Σὸ ἀπνθεχγεη θη
αὐηὸ εἶλαη ηὸ θχξην ζέκα ηῆο παξαβάζεσο ηῶλ «Βαηξάρσλ».

Ὅξα, ηὶο «ἀλαιχζεηο», «Σνῦ κκεινῦο», «Σὸ λφκηζκα νἷνλ ἐγγπεηὴο ἔζζ’ κῖλ», «Σὸ εὐξψ,
ὁιθὸο ηῆο πνιηηηθῆο ἑλνπνηήζεσο ηῆο Δὐξψπεο», «Απ’ ηὴλ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», «Ἡ
ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», θαὶ Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ. ἀ., ζει. 50 θ. ἑ.
14
Ἀλαθνξὲο ζηἀ, ιφγνο, ἁξκνλία θαὶ ῥπζκφο, Ἀξηζηνηέινπο, «Πνηεηηθή», θεθ. α’, παξ.
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4, (1447α17-23) θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ
γξακκαηηθή», ζει. 30.
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Οἱ Ἀζελαῖνη ηνῦ 405 π.Χ. εἶραλ ζαθῆ ἐπίγλσζε ηῆο θαηαζηάζεψο
ησλ θαὶ ηῶλ θηλδχλσλ ηῆο πόιεώο ησλ· γλψξηδαλ ὅηη ὁ πόιεκνο
ἦηαλ κέρξηο ἐζράησλ, ὅηη θηλδχλεπε  ἐπηβίσζε, ὄρη κφλν ηῆο
ἡγεκνλίαο ηνπο, δηφηη ἔβιεπαλ ὅηη αὐηὴ ἦηαλ ρακέλε, ἀιιὰ ηῆο
πόιεώο ησλ θαὶ  ἄκεζε ἐθπνίεζε ηῶλ ἰδίσλ ὡο ἀλδξαπόδσλ.
Γὲλ εἶραλ ςεπδαηζζήζεηο, θαὶ θαιχηεξε ἀπφδεημε εἶλαη  βξάβεπζε
ηῶλ «Βαηξάρσλ» κὲ ηὸ πξῶην βξαβεῖν· νἱ θξηηὲο ἔβιεπαλ -ἴζσο
ἀπ’ ηὶο ἐπεπθεκίεο θαὶ ηὰ ρεηξνθξνηήκαηα, ἴζσο ἀπ’ ηὰ ζρφιηα- ὅηη
ἀπνδέρνληαλ νἱ ζπκπνιίηεο ηνπο ηὴλ θξηηηθὴ ηνῦ πνηεηνῦ, ηὴλ
πιένλ αὐζηεξὴ θξηηηθή ηνπ εἰο ηὰ εἴθνζη ρξφληα ηῆο παξνπζίαο ηνπ.
Ἡ ἀληνρή ηνπο ζηὸλ πφιεκν, ἐπὶ δχν ἀθφκε ρξφληα, θαὶ ἐπὶ ὀθηὼ
κῆλεο θαηὰ ηὴλ πνιηνξθία ηνῦ Λπζάλδξνπ, ηὸ ἀπνδεηθλχεη, θη ἴζσο
ζὰ εἶραλ παξαηείλεη θη ἄιιν ηὸλ πφιεκν, ἐὰλ δὲλ εἶραλ θάλεη ηὸ
κνηξαῖν ιάζνο εἰο ηνὺο Αἰγὸο πνηακνύο· ὁπσζδήπνηε  ἱζηνξία
γξάθεηαη κὲ ηὰ κνηξαῖα ιάζε, ἐλῶ ηὰ ὑπφινηπα εἶλαη ἁπιὲο
ὑπνζέζεηο. πεηδή, ὅκσο, κειεηᾶκε ηὴλ ἀιιαγὴ εἰο ηὸ ἦζνο ηῶλ
Ἀζελαίσλ, θη ὄρη ηὴλ ἱζηνξία, πξνζθεχγνπκε θαὶ εἰο ὑπνζέζεηο.
Οἱ Ἀζελαῖνη εἶραλ πξνρσξήζεη εἰο καδηθὰο πνιηηηθνπνηήζεηο
κεηνίθσλ θαὶ ἀπειεπζέξσλ δνχισλ, ἀιιὰ ἀθφκε θαὶ δνύισλ, ὅπσο
ηὸ θαηαγξάθεη ὁ Ἀξηζηνθάλεο, κὲ ηὰ παξάπνλα ηνῦ Ξαλζίνπ,
ἐπεηδὴ δὲλ πῆξε κέξνο εἰο ηὴλ λαπκαρία ηῶλ Ἀξγηλνπζῶλ θαὶ δὲλ
ἀπέθηεζε ηὸ δηθαίσκα ηνῦ Ἀζελαίνπ πνιίηνπ. Ὅηαλ ἀλαθέξεη,
«ηνῖο ραιθνῖο θαὶ μέλνηο θαὶ ππξξίαηο», ἐλλνεῖ ηνὺο πξνζθάησο
πνιηηνγξαθεζέληαο, νἱ ὁπνῖνη δὲλ εἶραλ ηὸ ἦζνο ηῶλ γλεζίσλ
Ἀζελαίσλ· ὣο ἕλα βαζκὸ εἶλαη δεδνκέλν αὐηφ, πάληα νἱ παιαηνὶ
ἔρνπλ παξάπνλα γηὰ ηνὺο λενθεξκέλνπο, ἀιιὰ θαὶ  θξηηηθὴ εἶλαη
ὀξζή, δηφηη νἱ λένη δὲλ εἶλαη εὔθνιν ἀπνθηῆζαη ηὴλ ἐιεπζέξα
πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ἀπ’ ηὴ κία κέξα ζηὴλ ἄιιε. Πνιινὶ γέηεο ησλ,
ἄιισζηε, ἐθείλσλ ηῶλ κεξῶλ ἦηαλ πνιηηνγξαθεκέλνη πξψελ
δνῦινη, ὅπσο ὁ Κιενθῶλ, ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ θαὶ ὁ εἰζεγεηὴο ηῆο
λνζεύζεσο
ηνῦ
λνκίζκαηνο·
νἱ
πιεῖζηνη
ἀπ’
ηνὺο
πνιηηνγξαθεζέληεο πνιέκεζαλ γελλαία ἕσο ηὴλ ηειεπηαία ζηηγκὴ
θαὶ ηίκεζαλ ηὴλ πφιε ηνπο, ἐλῶ ἀληηζέησο, πνιινὶ παιαηνὶ
Ἀζελαῖνη, ὅπσο ὁ Θεξακέλεο –ηὸλ ζαηηξίδεη θαὶ πάιη, ὡο θόζνξλν,
δειαδὴ πνὺ ἀιιάδεη εὔθνια πνιηηηθὴ ζηάζε, ἀλαιφγσο πξὸο ηὰο
πεξηζηάζεηο, ὅπσο γηλφηαλ κὲ ηὸλ θφζνξλν, ζαλδάιη θαὶ γηὰ ηὰ δχν
πφδηα-, ηὴλ πξφδσζαλ θαὶ πάιη, ὅπσο εἶραλ θάλεη κὲ ηὴλ ὀιηγαξρία
ηῶλ ηεηξαθνζίσλ θαὶ θαηὰ ηὴλ δίθε ηῶλ δέθα ζηξαηεγῶλ. 
Θεξακέλεο θαὶ θαηὰ ηὴλ δίθε ηνπ ἀπὸ ηνὺο ηξηάθνληα, ἰζρπξίζζεθε
ζηὴλ ἀπνινγία ηνπ ὅηη ὁ ἴδηνο δὲλ εἶρε ζπκκεηάζρεη πνηὲ ζηὶο
θηλήζεηο γηὰ ηὴλ ἀπειεπζέξσζε ηῶλ δνύισλ θαὶ ηὴλ παξαρψξεζε
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πνιηηηθῶλ δηθαησκάησλ εἰο αὐηνχο, ὅπσο θαὶ πξάγκαηη ζπλέβε, ὅρη
κφλν ηὰ ηειεπηαῖα ἔηε ηνῦ Πεινπνλλεζηαθνῦ πνιέκνπ15, ἀιιὰ θαὶ
εἰο ἄιιαο πεξηπηψζεηο.
Οἱ Ἀζελαῖνη δὲλ εἶραλ ἐθπέζεη εἰο ἀρξείνπο, ἀιιὰ παξέκεηλαλ
ἀπξάγκνλεο, θη εἶραλ γίλεη ραῦλνη, ἴζσο νἱ λένη πνιίηεο
πεξηζζφηεξν ἐλλνεῖ ὁ Ἀξηζηνθάλεο, ἀιιὰ αὐηὰ εἶλαη ὑπνζέζεηο ηῆο
δηθῆο καο ἑξκελείαο, δὲλ ἀπνδεηθλχνληαη· ὁ Κιενθῶλ, παξὰ ηὰ
ππξὰ ηνῦ πνηεηνῦ, εἶρε γίλεη ἀπνδεθηὸο ὡο γέηεο, θαὶ γλψξηδε
πηζαλὸλ ὅηη δὲλ εἶρε ἄιινλ ηξφπν ἀληηκεησπίζεσο ηῆο δεηλῆο
νἰθνλνκηθῆο θαηαζηάζεσο, πιὴλ ηῆο λνζείαο ηνῦ λνκίζκαηνο...
 ραῦλνο κᾶο ἐλδηαθέξεη, πνηφο εἶλαη ὁ ραῦλνο: «ὁ κεγάια ἑαπηὸλ
ἀμηῶλ ἀλάμηνο ὢλ ραῦλνο»16· δειαδή, ὁ πηζηεχσλ ὅηη ἀμίδεη γηὰ
πνιιά, ἐλῶ εἶλαη ἀλάμηνο, εἶλαη ραῦλνο, θαηὰ ηὸλ Ἀξηζηνηέιε,
ράραο.  ραῦλνο, εἶλαη κέξνο ηνῦ ἀπξάγκνλνο, δεῖ θαὶ θηλεῖηαη καδἴ
ηνπ· δηζηάδεη ζηὴλ ἀλάιεςε πνιηηηθῶλ πξσηνβνπιηῶλ, δηφηη ηφηε
ζὰ γηλφηαλ ἐλεξγὸο πνιίηεο, ἀιιὰ δὲλ ἀπέρεη ἀπ’ ηὶο πνιηηηθέο ηνπ
ὑπνρξεψζεηο, δὲλ ἀλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, ἤ, ηὸ ρεηξφηεξν,
ἀδπλαηεῖ κεηαπεῖζαη ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ γηὰ ηὶο πνιηηηθέο ηνπ
εἰζεγήζεηο, ἐλῶ εἶλαη παξὼλ εἰο ηὴλ ἐθθιεζία ηνῦ δήκνπ θαὶ εἰο ηὴλ
Ἀγνξά. Ἡ πνιηηηθὴ θαὶ ςπρνινγηθὴ ἀπφζηαζε ἀπ’ ηνὺο ἀρξείνπο
εἶλαη ηεξαζηία, ἄιινο θφζκνο, ἄιινο ηξφπνο δσῆο θαὶ πεξηζζφηεξν
ἄιιν ἦζνο, δηφηη ὁ ἀρξεῖνο εἶλαη δξαζηήξηνο θαὶ δπλακηθφο, ἀιιὰ
ρσξὶο δεκνθξαηηθὸ ἦζνο·  ἔθπησζε, ἐπίζεο, ἀπ’ ηὸλ ραῦλν ζηὸλ
ἀρξεῖν εἶλαη πνιὺ δχζθνιε θαὶ ἀπαηηεῖ ἄιιεο ζπλζῆθεο δσῆο θη
ἄιιεο ἱζηνξηθὲο ἐπνρὲο ἀπὸ ηὴλ ἐμεηαδφκελε, ἐθηὸο ἀπ’ ηὶο
πξνζσπηθὲο δπλαηφηεηεο, ηὰ εὐηπρήκαηα.
Δἰο ηνὺο «Ἀραξλῆο» ὁ Ἀξηζηνθάλεο ἀπνθαιεῖ ηνὺο ζπκπνιίηεο
ηνπ
ραχλνπο, δηφηη ηνὺο ἔπεηζαλ κὲ ηὰ γεινῖα ἐπηρεηξήκαηά ηνπο νἱ
δεκαγσγνί· εἰο ηὴλ παξάβαζηλ παξαηλεῖ θαὶ δηδάζθεη ηνὺο πνιίηαο:
παύζαο ἡκῖλ μεληθνῖζη ιόγνηο κὴ ιίαλ ἐμαπαηᾶζζαη,
κήζ’ ἥδεζζαη ζσπεπνκέλνπο κήη’ εἶλαη ραπλνπνιίηαο17…
Οἱ ιφγνη ηῶλ δεκαγσγῶλ ἦηαλ ιφγνη μέλσλ πξὸο ηὰ ζπκθέξνληα
ηῶλ Ἀζελῶλ, δηφηη ηνὺο ὁδεγνῦζαλ ζηὴλ θιηκάθσζε ηνῦ πνιέκνπ·
εἶλαη ζαθὴο ὁ πνηεηὴο θαὶ θαηεγνξεκαηηθφο, ἀιιὰ ὄρη θαὶ
 Θεξακέλεο, ἦηαλ Ἀζελαῖνο ηπρνδηψθηεο πνιηηηθφο, ὁ ὁπνῖνο ζπκκεηεῖρεη ζηὴλ ηπξαλλία
ηῶλ ηξηάθνληα θαὶ ἐθηειέζζεθε ἀπ’ ηὸλ Κξηηία, θαὶ Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, «Σὰ ἰδενινγηθὰ
δεζκά», ζει.217· ιέεη ηὰ ἀλσηέξσ ὁ θφζνξλνο, ὅηαλ θαηάιαβε ὅηη θηλδπλεχεη  δσή ηνπ.
16
Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ. Βηβι. Γ’, θεθ. δ’, παξ. 3, (1123β10), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
17
Ἀξηζηνθάλνπο, «Ἀραηξλῆο», ζη. 634-5, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ἐπηηαθηηθφο, ὅπσο εἰο ηνὺο «Βαηξάρνπο»· ηὸ «ὦλόεηνη», ἔρεη ἄιιν
ὕθνο θαὶ ἄιιε ἔλλνηα ἀπ’ ηὸ «κήη’ εἶλαη ραπλνπνιίηαο»: ὁ πνηεηήο,
ἀπό μέλα ιόγηα ζᾶο ἔκαζε λὰ κὴλ ἐμαπαηᾶζζε,
νὔηε λὰ εὐραξηζηεῖζζε νὔηε λὰ εἶζζε ραπλνπνιίηεο.
Ἡ ἀμηνιφγεζε ηῆο δηαθνξᾶο θξίλεηαη ζηὴλ ἐπνρὴ ηῆο εὐκαξείαο,
ηῶλ εὐηπρεκάησλ θαὶ ζηὶο ἀληηδξάζεηο ἀπέλαληί ηνπο· πξφθεηηαη γηὰ
ηὴλ ἀμηνιφγεζε ηνῦ κεγαινςύρνπ. Πνηφο εἶλαη ὁ κεγαιφςπρνο:
«δνθεῖ δὲ κεγαιόςπρνο εἶλαη ὁ κεγάια αὑηὸλ ἀμηῶλ ἄμηνο ὤλ»18.
Θεσξεῖηαη δὲ κεγαιφςπρνο, γξάθεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ὁ πηζηεχσλ
κεγάια δηὰ ηὸλ ἑαπηφ ηνπ, ἀιιὰ θαὶ πνὺ εἶλαη ἄμηνο δη’ αὐηά· ὅπσο
θάζε ἄλζξσπνο θξίλεηαη ἀπ’ ηὰ ἔξγα ηνπ, ἔηζη θη ὁ κεγαιφςπρνο
θαὶ πεξηζζφηεξν αὐηφο, θξίλεηαη ζηὶο θαιέο ηνπ ζηηγκέο, ζηὰ
εὐηπρήκαηα. Πίζηεπαλ, θαὶ δηθαίσο, ὅηη  ζηάζε ηνῦ ἀλζξψπνπ ζηὶο
εὐλντθὲο δηὰ ηὸλ ἴδην ζηηγκέο, ζηὴλ ἄλνδφ ηνπ, δηακφξθσλε θαὶ ηὸλ
ραξαθηῆξα ηνπ, ηὴλ ἀπνδνρὴ ἐθ κέξνπο ηνπ ηνῦ ἄιινπ ἠ ηὴλ
ἀπφξξηςή ηνπ. «Ἄλεπ γὰξ ἀξεηῆο νὐ ῥάδηνλ θέξεηλ ἐκκειῶο ηὰ
εὐηπρήκαηα· νὐ δπλάκελνη δὲ θέξεηλ θαὶ νἰόκελνη ηῶλ ἄιισλ
ὑπεξέρεηλ ἐθείλσλ κὲλ θαηαθξνλνῦζηλ, αὐηνὶ δ’ ὅ,ηη ἂλ ηύρσζηλ
πξάηηνπζηλ»19. Χσξὶο ηὴλ ἀξεηή, κᾶο ιέεη, δὲλ εἶλαη εὔθνιν θέξεηλ
ἐκκειῶο ηὰ εὐηπρήκαηα· νἱ κὴ δπλάκελνη δὲ θέξεηλ αὐηὰ θαὶ
πηζηεχνληεο ὅηη ὑπεξέρνπλ ηῶλ ἄιισλ,
ἐθείλνπο κὲλ ηνὺο
πεξηθξνλνῦλ, νἱ ἴδηνη δὲ θάλνπλ ὅ,ηη ηνὺο ηχρεη· ὁ θηιφζνθνο
πξνδηνξίδεη ηὴλ θξίζηκε θακπὴ ηῆο κεηαβάζεσο ἀπ’ ηὸλ ἐλεξγὸ
πνιίηε ζηὸλ ραῦλν ἠ ζηὸλ ἀρξεῖν, ηὴλ ζηάζε ηνπ ἀπέλαληη ζηὰ
εὐηπρήκαηά ηνπ. Σὰ ἔκθπηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, ὅπσο ἦηαλ
πξνηθηζκέλνο ὁ Ἀιθηβηάδεο κὲ κνλαδηθὴ ἐμππλάδα θαὶ πνιηηηθὴ θαὶ
ζηξαηεγηθὴ δηνξαηηθόηεηα, ἀιιὰ θαὶ εὐθξάδεηα ιόγνπ ἰδηαίηεξε,
παξὰ ηὸλ ἔληνλν ηξαπιηζκό ηνπ, ἐπεηδὴ δὲλ δχλαην πξνθέξεηλ ηὸ
ῥό, θαὶ ηὸλ ὁπνῖν εἶρε κεηαηξέςεη ζὲ πιενλέθηεκα, ὅπσο θαὶ
κεγάιε πεξηνπζία ἀπ’ ηὸλ παηέξα ηνπ Καιιία, θαὶ ἀπ’ ηὴλ δηάζεκε
γεληὰ ηῶλ Ἀιθκαησληδῶλ, δὲλ ηὸλ βνήζεζαλ θαὶ ἐμέπεζε ζὲ ἀρξεῖν
θαὶ θπληθό, ἀπ’ ηνὺο ἐιαρίζηνπο ζηὴλ ἐπνρή ηνπ. Σὰ ἀπνηειέζκαηα
εἶλαη γλσζηά, δηφηη, θη ὅηαλ ἤζειε πξαγκαηηθὰ βνεζῆζαη ηὴλ πόιε
ηνπ, κεηὰ ηὴλ ὀιηγαξρία ηῶλ ηεηξαθνζίσλ, δὲλ ἔπεηζε θαλέλαλ.
Ἀιιὰ ὁδεγνχκεζα εἰο ἄιιαο ἀηξαπνχο.
 Ἀιθηβηάδεο γλψξηδε ὁκηιεῖλ πεηζηηθῶο πξὸο ηνὺο Ἀζελαίνπο,
ἀιιὰ νὐδέπνηε  ζπκπεξηθνξὰ θαὶ  λννηξνπία ηνπ ἦηαλ ἐκκειήο,
δὲλ δχλαην «θέξεηλ ἐκκειῶο ηὰ εὐηπρήκαηα», θαὶ δηὰ ηνῦην
πεξηθξνλνῦζε ηνὺο ἄιινπο, ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ, θη ὁ ἴδηνο
18
19

Αὐηφζη, Βηβι. Γ’, θεθ. δ’, παξ. 1, (1123β2), κεηἀθξαζε δηθή κνπ.
Αὐηφζη, Βηβι Γ’, θεθ. ε’, παξ. 3, (1124α35-β3), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ἔπξαηηε ὅ,ηη ηνῦ ηχραηλε·  ἐκκέιεηα ἀπνηειεῖ ηὸ θξηηήξην, ηὴλ
ἀπνθηνῦζαλ νἱ ηξαθέληεο, «ἐλ παιαῖζηξαηο θαὶ ρνξνῖο θαὶ
κνπζηθῇ»· εἶρε ἀλαηξαθεῖ εἰο ηὰο παιαίζηξαο θαὶ ηὰ γπκλάζηα, κὲ
ρνξνὺο θαὶ κνπζηθή, ὁ θαινκαζεκέλνο πινχζηνο λεαξφο, ἀιιὰ ηὰ
εἶρε μεράζεη ὅια, ἠ ηὰ εἶρε ἀπνβάιεη λσξίο, ρσξὶο πνηὲ λὰ ηὰ εἶρε
ἐληεξληζζεῖ.  Θεξακέλεο, ἀληηζέησο, δὲλ εἶρε αἴζζεζε ηῆο
ἐκκειείαο, ηνπιάρηζηνλ δὲλ ἔρεη θζάζεη ὣο ἐκᾶο θακκία ζρεηηθὴ
πιεξνθνξία, ἦηαλ κφλν ραῦλνο θαὶ κηθξνδεκαγσγόο, ἦηαλ γλήζην
πξντφλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ.
Σὰ εὐηπρήκαηα ζπλνδεχνληαη πάληνηε ἀπ’ ηὴλ κεγαινςπρία,
ἀλαθέξεη ζηὴλ ἀξρὴ ηνῦ θεθαιαίνπ ὁ θηιφζνθνο: «δνθεῖ δὲ θαὶ ηὰ
εὐηπρήκαηα ζπκβάιιεζζαη πξὸο κεγαινςπρίαλ»20. Ἡ κεγαινςπρία
ζπκβαδίδεη ἐπίζεο κὲ ηὰ εὐηπρήκαηα, ἀπ’ ηὶο δσξεὲο ηῆο θχζεσο
ζηὰ πξνηθηζκέλα ἄηνκα, δηφηη, «ἄλεπ γὰξ ἀξεηῆο παληεινῦο νὐθ
ἔζηη ηαῦηα, ὑπεξόπηαη δὲ θαὶ ὑβξηζηαὶ θαὶ νἱ ηὰ ηνηαῦηα ἔρνληεο
ἀγαζὰ γίλνληαη»21· ἐπεηδὴ ρσξὶο θαζφινπ ἀξεηή, δὲλ ὑπάξρνπλ
αὐηά, δὲλ ἐθθξάδνληαη, θαὶ νἱ ἔρνληεο αὐηὰ γίλνληαη ὑπεξφπηεο θαὶ
ὑβξηζηέο, ὅπσο ὁ Ἀιθηβηάδεο θαὶ ὁ Λύζαλδξνο, ἀπ’ ηὴλ πιεπξὰ
ηῶλ παξηηαηῶλ. Ὅηαλ ιέεη ὁ ηαγεηξίηεο «ὑπεξόπηαη θαὶ
ὑβξηζηαί», νἱ ὁπνῖνη ἀδπλαηνῦλ ἐθθξάζαη ηὴλ ἐκκέιεηά ηνπο,
ἀζθῆζαη ἐκκειῶο ηὴλ πνιηηηθή ηνπο πξαθηηθή, «ἐλ παιαῖζηξαηο θαὶ
ρνξνῖο θαὶ κνπζηθῇ», δειαδὴ ἔρεηλ «ῥπζκόλ, ἁξκνλίαλ θαὶ κέινο»
εἰο ηὸλ ιφγν ηνπο, ὡο πνιηηηθὴ παξνπζία, δηφηη ιφγνο εἶλαη 
πνιηηηθὴ παξνπζία, ἀθφκε θη ὡο ἀηειῆ ἔθθξαζε ηῆο παξνπζίαο
αὐηῆο, εἰο ηὴλ Ἀγνξάλ, ηὴλ Βνπιὴλ θαὶ ηὴλ ἐθθιεζίαλ ηνῦ δήκνπ,
ἐλλνεῖ ηὴλ ἔθπησζή ηνπο εἰο ἀπξάγκνλαο θαὶ ἀρξείνπο ζηὴ
ζπλέρεηα· ὁ ραῦλνο θαὶ ὁ ἀρξεῖνο ἀπ’ ηὴ θχζε ηνπο εἶλαη
«ὑπεξόπηαη θαὶ ὑβξηζηαί», ἑπνκέλσο εἶλαη ἀδχλαηε  ἐπηβίσζε
κέζα ηνπο ηῆο ὅπνηαο ἀξεηῆο, θαὶ ἀθφκε δπζθνιψηεξα ηῆο ηειείαο
ἀξεηῆο θαὶ ηῆο ἐκκειείαο.

20
21

Αὐηφζη, Βηβι. Γ’, θεθ. ε’, παξ. 1, 1124α24-25), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Αὐηφζη, Βηβι. Γ’, θεθ. ε’, παξ. 2, (1124α33-35), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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Ἡ ἀλάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ζπλνδεπφηαλ
πάληνηε ἀπ’ ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐκκειείαο· εἰο αὐηὴλ ἀπνζθνπνῦζε 
κεηάβαζε ηνῦ Γηνλχζνπλ εἰο ηὸλ Ἄδελ γηὰ ηὴλ ἐπάλνδν ηνῦ
Δὐξηπίδνπ εἰο ηὰο Ἀζήλαο, δηφηη κεηὰ ηὸλ ζάλαηνλ ηνῦ ηειεπηαίνπ
θαὶ ηνῦ νθνθιένπο ζηὴ ζπλέρεηα,  πφιηο δὲλ δηέζεηε θαλέλαλ
κεγάιν ηξαγηθὸ πνηεηή. Σὸ ἀλαθέξεη ὁ ζεὸο ζηὴλ εἰζαγσγὴ ηῶλ
«Βαηξάρσλ», ζηὴ ζηηρνκπζία ηνπ κὲ ηὸλ Ἡξαθιῆ, ὅηαλ ηνῦ ἐμεγεῖ
ηὸλ ιφγν ηῆο θαζφδνπ εἰο ηὸλ Ἄδελ:
Γένκαη γὰξ πνηεηνῦ δεμηνῦ.
Οἱ κὲλ γὰξ νὐθεη’ εἰζίλ, νἱ δ’ ὄληεο θαθνί22.
Δἶλαη ζαθὴο ὁ Ἀξηζηνθάλεο, ρξεηάδεηαη ἱθαλὸ πνηεηή, δηφηη δὲλ εἶλαη
εὔθνιε δηαθνξεηηθὰ  ἀλάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο, ὅηαλ ἀπνπζηάδεη  δηδαζθαιία ηῶλ ηξαγῳδηῶλ:
Γηφηη ρξεηάδνκαη ἱθαλὸ πνηεηή.
πεηδὴ νἱ κὲλ ἀπέζαλαλ, νἱ δὲ ἄιινη εἶλαη θαθνί.
Ὡο θαηάιιειν ζεσξεῖ ηὸλ Δὐξηπίδε θαὶ κφλν ὁ ζεὸο ηνῦ δξάκαηνο·
πίζηεπε ὅηη, ράξηο εἰο ηὴλ δηδαζθαιία ηνῦ ηξαγηθνῦ ιφγνπ, ζὰ
ἀλαθηνῦζαλ νἱ Ἀζελαῖνη ηὴλ ῥψκελ ηνπο θαὶ ζὰ γίλνληαλ θαὶ πάιη
ἐλεξγνὶ πνιίηεο, ὅπσο ηνὺο πεξηγξάθεη ὁ ἴδηνο, θη ἑπνκέλσο ζὰ
εἶραλ ζαθέζηεξε θαὶ πιεξέζηεξε γλψζε ηῶλ πνιηηηθῶλ ηνπο
πξαγκάησλ, κεηαμὺ ηῶλ ὁπνίσλ θαὶ ηῶλ ἐπηπηψζεσλ ἀπ’ ηὴλ
ἀπνδνρὴ ηνῦ θηβδήινπ λνκίζκαηνο, ὅπσο ηὸ ὑπνγξακκίδεη εἰο ηὴλ
παξάβαζίλ ηνπ:
Γφληκνλ δὲ πνηεηὴλ ἂλ νὐρ εὕξνηο ἔηη
δεηῶλ ἄλ, ὅζηηο ῥῆκα γελλαῖνλ ιάθνη23.
Ἦηαλ πνιὺ δχζθνιν λὰ βξεῖο εἰο ηὸ θιεηλὸλ ἄζηπ γφληκν, ὥξηκν
πνηεηή, ὁ ὁπνῖνο ζὰ δχλαηαη ἀμηνινγῆζαη ζσζηὰ ηὴλ πνιηηηθὴ
θαηάζηαζε θαὶ δηδάμαη ἐπσθειῶο ηνὺο πνιίηαο· κεηξνῦζε πάξα
πνιὺ εἰο ηὸλ ηξαγηθὸ ιφγν  κνπζηθὴ ἁξκνλία, ὁ κῦζνο,  πινθή,
ζπκπιεξσκαηηθαὶ πξὸο ηὰο παξαηλέζεηο θαὶ ηὰο δηδαζθαιίαη ηῆο
παξαβάζεσο, ὅπσο πξνβαίλεη ὁ ἴδηνο κὲ ηὸλ θαηεγνξεκαηηθὸ θαὶ
ἄκεζν ιφγν ηνπ εἰο ηνὺο «Βαηξάρνπο». Γλψξηδε ὅηη ἦηαλ ἀλαγθαῖνο
22
23

Ἀξηζηνθάλνπο, «Βάηξαρνη», ζη. 71-72, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Αὐηφζη, ζη. 96-97, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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εἰο ηνὺο Ἀζελαίνπο ὁ γελλαῖνο ιφγνο, πεηζηηθὸο θαὶ ζαθήο, δειαδὴ
ὁ ἐκκειὴο ιφγνο ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ θη αὐηὸλ πίζηεπε ὅηη εἶραλ
ηὴλ ἱθαλφηεηα ἐπαλαθέξεηλ νἱ κεγάινη ηξαγηθνί· πίζηεπε ὅηη πηὸ
θαηάιιεινο ἦηαλ ὁ Δὐξηπίδεο, δηφηη ἦηαλ θαὶ πηὸ ἀγαπεηὸο ζηνὺο
ζπκπνιίηεο ηνπ,θαὶ γη’ αὐηὸ θαὶ ηὸλ πξνηηκνῦζε:
Γφληκν δὲ πνηεηὴ δὲλ ζὰ ‘βξεηο εὔθνια
ὅζν θη ἂλ ςάρλεηο, κὲ ἄκεζν, γελλαῖν ιφγν.
Μεηὰ ηὴλ παξάβαζε θαὶ ηὶο κνλαδηθὲο θσκηθὲο ζηηγκὲο ηνῦ
Γηνλχζνπ κὲ ηὸλ Αἰαθφ, ὅπνπ ἀπνθαιχπηεηαη  δεηιία ηνῦ ζενῦ,
ἔξρεηαη ὁ ἀγὼλ ηῶλ δχν ηξαγηθῶλ, ηνῦ Αὐζρχινπ θαὶ ηνῦ
Δὐξππίδνπ· ὁ ζεὸο ἀπνθαζίζηαηαη εἰο ὅιελ ηὴλ κεγαινπξέπεηά ηνπ
θαὶ ἀλαιακβάλεη ηὸλ ξφιν ηνῦ θξηηνῦ·  ἐληνιή ηνπ εἶλαη ζαθήο:
…
ἀγῶλα θξῖλαη ηφλδε κνπζηθψηαηα·
ὑκεῖο δὲ ηαῖο Μνχζαηο ηη κέινο ὑπᾴζαηε24.
Σὸ θχξην θξηηήξην εἰο ηὸλ δξακαηηθὸ θαὶ πνιηηηθὸ καδὶ ἀγῶλα εἶλαη 
κνπζηθὴ ἁξκνλία,  ἐκκέιεηα, θαὶ κεηὰ ἀθνινπζνῦλ ὅια ηὰ ἄιια·
εἶλαη ἀπφιπηνο ὁ ζεφο, ἑπνκέλσο θαὶ νἱ ζπκπνιῖηεο ηνπ ὀθείινπλ
ἀθνινπζῆζαη ηὴλ ἴδηα ηαθηηθή, κὲ ηὸλ ρνξὸλ ὡο ὑπφθξνπζε:
…
ὀθείιεηε θξίλεηλ κὲ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία
ηὸλ ἀγῶλα, θη ἐζεῖο παξαθαιέζηε ηὰο Μνχζαο.
Ἔθξηλε ὁ Γηφλπζνο ηὸλ ἀγῶλα ηῶλ δχν ηξαγηθῶλ θη ἔθιηλε  θξίζε
ηνπ ὑπὲξ ηνῦ Αἰζρχινπ, δηφηη ηὸ ἦζνο ηνπ ἀληαπνθξηλφηαλ εἰο ηὰο
ἀλάγθεο ηῶλ Ἀζελαίσλ, εἰο ηὴλ ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή.

24

Αὐηφζη, ζη. 873-74, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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«Πολσκεθάλοσς καὶ ἑκαηόγτειρας»
Ἡ ἀιιαγὴ ηνῦ ἤζνπο ηῶλ πνιηηῶλ ἦηαλ δεδνκέλε, θαηὰ ηὸλ
Ἀξηζηνθάλε, ηὰ ηειεπηαῖα ρξφληα ηνῦ Πεινπνλλεζηαθνῦ πνιέκνπ
θαὶ ὀθεηιφηαλ, ζὲ κεγάιν βαζκφ, ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ λόζνπ
λνκίζκαηνο·  ἀλαδξνκὴ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ ἱζηνξία ἐθθεχγεη ηῶλ
ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηνο. Ἕλα ἱζηνξηθὸ ἅικα, ὅκσο, ρηιίσλ
πεληαθνζίσλ ἐηῶλ κᾶο πξνζθέξεη ηὴλ πνιχηηκε ἐκπεηξία, πξὶλ
ἑζηηάζνπκε ηὴλ πξνζνρή καο ζηὴλ ἐπνρή καο· εἶλαη γεληθὰ
παξαηεξεκέλν ὅηη ὅιεο νἱ κεγάιεο γεκνλίεο, θαὶ πνιὺ
πεξηζζφηεξν νἱ αὐηνθξαηνξίεο, ζηὴ θάζε ηῆο παξαθκῆο ηνπο
ἐπηδφζεθαλ, ζὲ δηαθνξεηηθὸ βαζκὸ ἑθάζηε, ζηὴλ ἔθδνζε λόζσλ
λνκηζκάησλ, κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ ἐπηηάρπλζε ηῶλ δηαιπηηθῶλ
ηάζεσλ, ἐζληθῆο θαὶ θνηλσληθῆο κνθῆο, ζηὸ ἐζσηεξηθφ ηνπο.
Σὸ ἅικα ζηὴλ βπδαληηλὴ αὐηνθξαηνξία ἔρεη ζεκαζία γηὰ δχν
ιφγνπο: πξῶηνλ, δηφηη έκθαλίδνληαη νἱ δηαιπηηθὲο ηάζεηο, κεηὰ ἀπὸ
ἑπηαθφζηα θαὶ πεξηζζφηεξα ρξφληα λνκηζκαηηθῆο ζηαζεξόηεηνο, κὲ
ηὸ ζόιδην ἠ θσλζηαληηλάην ἀπνδεθηὸ ἀπὸ ὁιφθιεξν ηὸλ ηφηε
γλσζηὸ θφζκν, ἕσο ηὶο καθξπλὲο Ἰλδίεο· δεχηεξνλ, δηφηη  λφζεπζε
ηνῦ λνκίζκαηνο ἔγηλε, ὅηαλ, κεηὰ ἀπὸ πεξίνδν ἀθκῆο θαὶ
θπξηαξρίαο ηῆο βπδαληηλῆο αὐηνθξαηνξίαο, ἀθνινχζεζε πεξίνδνο
πνιηηηθῆο ἀλνρῆο θαὶ θνηλσληθῆο ἀπνζπλζέζεσο, ζὲ κεξηθὰ
παξνκνίαο ζρεδὸλ κὲ ἐθείλε ηῆο ἀζελατθῆο ἡγεκνλίαο.
Σὴλ πιεξέζηεξε ἀλαθνξὰ ηὴλ ζπλαληήζακε ζηὸλ Μηραὴι Ψειιό,
ηὸλ κεγαιχηεξν ἱζηνξηθφ, κνπζηθὸ θαὶ πνιηηηθὸ θξηηηθὸ ηνῦ
δεπηέξνπ κίζεσο ηνῦ ἑλδεθάηνπ αἰῶλνο, ἀιιὰ θαὶ πνιηηηθὸ καδί,
δηφηη εἶρε ρξεκαηίζεη θαὶ πξσζππνπξγὸο ηῆο αὐηνθξαηνξίαο,
πξσηναζεθξήηηο, θαηὰ ηνὺο δηθνχο ηνπο ηίηινπο· ζηὴλ πνιηηηθή ηνπ
πξαθηηθὴ ηαιαληεχζεθε ἀπὸ ἀπξάγκσλ ζὲ ραῦλν θαὶ ἀρξεῖν, κὲ
θξίζηκε ζηηγκὴ ηὴλ ὑπνζηήξημε θαὶ ἄλνδν ζηὸ ζξφλν ηνῦ Μηραὴι
Γνύθα, κεηὰ ηὴλ ἧηηα ηνῦ Μαηδηθέξη θαὶ ηὴλ ζχιιεςε ηνῦ
αὐηνθξάηνξνο Ρσκαλνῦ Γ’ ηνῦ Γηνγέλνπο ἀπὸ ηὸλ ειηδνῦθν
ζνπιηάλν Ἀζιάλ. Ἦηαλ  ἀξρὴ ηνῦ ηέινπο ηῆο αὐηνθξαηνξίαο,
δηφηη ὁ ζνπιηάλνο ἀζέηεζε ηὴλ ὑπφζρεζή ηνπ πξὸο ηὸλ Ρσκαλό,
ηὸλ ὁπνῖν εἶρε ἀπειεπζεξψζεη, γηὰ ἀπνρώξεζε ηῶλ ζηξαηεπκάησλ
ηνπ ἀπ’ ηὰ ἀλαηνιηθὰ ἐδάθε ηῆο αὐηνθξαηνξίαο θαὶ εἰζέβαιε ζηὴ
Μηθξὰ Ἀζία, ηὴλ ζηηγκὴ ἀθξηβῶο ηῆο ἐκθαλίζεσο ηῶλ Ννξκαλδῶλ
ζηὴ Γύζε, κὲ ηὴλ θαηάιεςε ηῆο ηθειίαο θαὶ ηῆο Ννηίνπ Ἰηαιίαο ζηὴ
ζπλέρεηα, θαὶ ηῶλ Πεηζελέγθσλ ζηὰ ζχλνξα ηνῦ Γνπλάβεσο· νἱ
ειηδνῦθνη Σνῦξθνη δὲλ ἀπνρψξεζαλ πνηὲ πιένλ ἀπ’ ηὴλ Μηθξὰ
Ἀζία θη  αὐηνθξαηνξία ζπξξηθλψζεθε ζηὸ ἕλα ηξίην ηῶλ ἐδαθῶλ
ηεο θαηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ Βαζηιείνπ Β’, ηνῦ Βνπιγαξνθηόλνπ,
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πεληήθνθηα ἔηε πεξίπνπ πξίλ.  Μηραὴι Ψειιόο, ὡο θηιφζνθνο
θαὶ πξσζππνπξγφο, δηαδξακάηηζε ηὸλ θχξην ξφιν· δὲλ θαηέγξαςε
νὐδεκία ἀπ’ ηὶο δηεζλεῖο ἀιιαγὲο ηῆο ἐπνρῆο, νὔηε ἀπ’ ηὴλ ζεκαζία
ηῆο πιήξνπο ἀπνδηνξγαλψζεσο ηνῦ ζηξαηνῦ θαὶ ηνῦ λαπηηθνῦ ηνῦ
θξάηνπο· ἦηαλ πεληήθνληα ἔηε πιήξνπο ἀπνραπλώζεσο ηῆο
βπδαληηλῆο θνηλσλίαο, δηφηη, ηὶο πξῶηεο δεθαεηίεο, νὐδεὶο θίλδπλνο
ηὴλ ἀπεηινῦζε θαὶ νἱ ἰζχλνληεο ἐπηδίδνληαλ ζηὴλ θαηαλάισζε ηνῦ
ηεξαζηίνπ πινχηνπ, θιεξνλνκίαο ηνῦ κεγάινπ αὐηνθξάηνξνο.
ηνὺο
πνιηηηθνὺο ραξαθηεξηζκνύο, ὅκσο, ἦηαλ ζαθὴο ὁ
θηιφζνθνο, θη ἀπνδεηθλχεη ὅηη θάηη ἔκαζε ἀπ’ ηὴλ ἑιιεληθὴ
θηινζνθία, ἠ κᾶιινλ ἔκαζε πνιιά, ἀιιὰ ὡο γξακκαηηθὸο θαὶ
ζρνιαζηηθόο, ὡο ἐξεπλεηὴο ηνῦ γξαθείνπ θαὶ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ, θη
ὄρη ηῆο Ἀγνξᾶο, ὅπσο ἦηαλ ὁ Ἀξηζηνθάλεο, θαὶ πεξηζζφηεξν ὁ
σθξάηεο θαὶ νἱ θηιφζνθνη ηνῦ πέκπηνπ αἰῶλνο25· ἔκαζε ηὴλ
ἑιιεληθὴ θηινζνθία ὡο ἀληηθείκελν κειέηεο θαὶ ὅρη ὡο
ἀλαπφζπαζην ηκῆκα ηῆο πξνζσπηθῆο θαὶ πνιηηηθῆο ηνπ δσῆο. Ἀπ’
ηὴλ ἄπνςε ηῶλ παξαηεξήζεψλ ηνπ ἦηαλ ραῦλνο, ράραο, θαὶ ὡο
μέλνο ζεαηὴο ηῶλ γεγνλφησλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ κηιάεη, ὡο
ζεσξεηηθόο, γηὰ θάπνην ἐλδηαθέξνλ ζέκα, ἐλῶ εἶρε ρξεκαηίζεη
πξύηαληο ηῶλ θηινζόθσλ ἂλ θαὶ κεηαμὺ ηῶλ γξακκῶλ
δηαπηζηψλεηαη θαὶ θάπνηα ἀλεζπρία· ὡο πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ θαὶ ὡο
ηξόπνο δσῆο, ἐλεξγνῦζε ὡο ἀρξεῖνο, ὅπσο ἀθξηβῶο θη ὁ
Ἀιθηβηάδεο, ρσξὶο νὐδεκία ἀλαζηνιὴ γηὰ ηὶο ηύρεο ηνῦ θξάηνπο, ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο, ὡο ὑπεξόπηεο θαὶ ὑβξηζηήο, ἀιιὰ κὲ ηὴλ
θαζνξηζηηθὴ δηαθνξὰ ὅηη ὁ Ἀζελαῖνο πνιηηηθὸο εἶρε δηαθξηζεῖ εἰο ηὴλ
ἄκεζνλ δεκνθξαηίαλ θαὶ ἦηαλ καζεηὴο ηνῦ κεγαιπηέξνπ
θηινζφθνπ ὅισλ ηῶλ ἐπνρῶλ.
Ἂο δνῦκε πὼο πεξηγξάθεη ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐμνπζίαο ἀπ’ ηὸλ
Κσλζηαληῖλν Ζ’, κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπ Βαζηιείνπ: «ὃο
δὴ ὥζπεξ ηηλὰ θξνληίδα λαῦλ ηὴλ πνιηηείαλ θαηαιαβὼλ ἄρξη ηνῦ
ηειεπηαίνπ δσζηῆξνο ηὸλ θόξηνλ ἔρνπζαλ, ὡο βξαρύ ηη
ὑπεξθεῖζζαη ηῆο ηῶλ θπκάησλ ἐπηξξνῆο, ὑπεξρεηιῆ πεπνηεθὼο
θαηεβάπηηζελ, ἢ ἵλα δὴ ἐλαξγέζηεξνλ εἴπσ ὁκνῦ δὲ θαὶ πξὸο ηὴλ
πξνηέξαλ ἐπαλέιζσ ηξνπήλ, πιεῖζηα πεξηζεὶο κέξε θαὶ κέιε ηῷ
πάιαη δηαθζαξέληη ζώκαηη, θαὶ ρπκνὺο πνλεξνηέξνπο ηνῖο
ζπιάρλνηο εἰζελεγθώλ, ηνῦ κὲλ θαηὰ θύζηλ ἀπήλεγθε, θαὶ ηῆο
ἡκέξνπ θαὶ πνιηηηθῆο δσῆο ἀπεζηέξεζελ, ἐμέκελε δὲ κηθξνῦ δεῖλ
θαὶ ἀπεζεξίσζε, πνιπθεθάινπο θαὶ ἑθαηόγρεηξαο ηνὺο πιείνπο ηῶλ
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ὑπὸ ρεῖξα πεπνηεθώο»26. Ἁπινειιεληζηί, ὁ Κσλζηαληῖλνο νὐδὲλ
ἀληειήθζε ἀπὸ ηὰο ἀλάγθαο ηνῦ θξάηνπο, ἀιιὰ ἐπεδφζε εἰο ηὴλ
δαπάλε θαὶ ηὴλ θαηαζπαηάιεζε ηῶλ πινπζίσλ ηακείσλ ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο·
κὲ
ὑπεξπιήξε
λαῦλ
παξνκνηάδεη
ηὰ
αὐηνθξαηνξηθὰ ζεζαπξνθπιάθεηα ὁ ἱζηνξηθφο. Ἔρεη ἄκεζε γλψζε
ηνῦ πξάγκαηνο, δηφηη ἦηαλ ὑπάιιεινο ηῶλ ἀλαθηνξηθῶλ
ὑπεξεζηῶλ ἀπὸ κηθξφο, ὅηαλ γλψξηζε ἀπὸ θνληὰ ηὸλ Βαζίιεην θαὶ
θάλεη ηὴλ πεξηγξαθή ηνπ· ἕσο ηὸ ρεῖινο ηνῦ θαηαζηξψκαηνο
ἔθζαλε ηὸ θνξηίν ηνῦ πινίνπ θαὶ ὀιίγνλ ἔιεηπε λὰ ὑπεξρεηιηζζεῖ
ἀπ’ ηὰ θχκαηα θαὶ αὐηὸο ηὴλ ὑπεξθφξησζε, ἀιιὰ ὄρη κὲ πινῦην,
παξὰ κὲ δηαθζαξέληα πξφζσπα ηῆο γξαθεηνθξαηίαο θαὶ πνλεξνὺο
ρπκνὺο δηάβξσζε ηὰ ζπιάρλα ηεο θαὶ ὅπσο ἦηαλ θπζηθὸ
θαηαζπαηάιεζε ηὸλ ἄθζνλν πινῦην θαὶ ηῆο ἀπνζηέξεζε ηὴλ
πνιηηηθὴ δσή, κὲ ἀπνηέιεζκα λὰ ἀπνραπλσζνῦλ αὐηνὶ θη ὀιίγνλ
ἔιεηςε λὰ ἀπνζεξησζνῦλ νἱ πνιπθέθαινη θαὶ ἑθαηφγρεηξεο, θαζὼο
ὅινπο ηνὺο δηαηήξεζε ζηὴλ ὑπεξεζία ηνπ.
Ἡ θξηηηθὴ αὐηὴ ἀζθεῖηαη, ὄρη ζηὸ ζεκεῖν ηῆο δηαδνρῆο ηνῦ
Βαζηιείνπ ἀπ’ ηὸλ ἀδειθφ ηνπ, ἀιιά, κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ
Κσλζηαληίλνπ Θ’ ηνῦ Μνλνκάρνπ, ηὸ 1056 κ.Χ., δειαδὴ ηξηάθνληα
θαὶ ἕλα ἔηε ἀξγφηεξα· εἶρε πξνεγεζεῖ  δηάιπζε ηνῦ ζηξαηνῦ, δηὰ
ιφγνπο νἰθνλνκίαο, ἀιιὰ θαὶ ιφγῳ ἀλππαξμίαο ἐμσηεξηθῶλ
ἐρζξῶλ,  παξακέιεζε ηνῦ παληζρχξνπ ζηφινπ, θαὶ  ἀρξεζία
ηῶλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνῦ Βαζηιείνπ πξὸο ἔιεγρν ηῶλ δπλαηῶλ,
ἤηνη ηῆο κεγάιεο ἰδηνθηεζίαο, κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ ἀπνζξάλζπζή
ηνπο,  ἀλάδεημε ηῶλ ἰηαιηθῶλ πόιεσλ, ἐλῶ ὁ ἴδηνο αὐηνθξάησξ
εἶρε ἀλαθαιέζεη ἀπὸ ηὴλ ηθειία ηὸλ ἱθαλψηαην ζηξαηεγὸ Γεώξγην
Μαληάθε, ὅηαλ πιεζίαδε αὐηὸο ὁινθιεξῶζαη ηὴλ ἀπειεπζέξσζε
ηῆο λήζνπ ἀπ’ ηνὺο Ἄξαβεο· ηὸ ἀξαβηθὸ ραιηθᾶην ηεο εἶρε ζρεδὸλ
παξαιχζεη, ὁπφηε, ιίγα ρξφληα κεηά, νἱ Ννξκαλδνὶ ηὸ θαηέθηεζαλ
ὡο ὥξηκν θξνῦην. πὶ Μνλνκάρνπ ἄξρηζε θαὶ  πξψηε λφζεπζε
ηνῦ λνκηζκαηνο, κεηὰ ἀπὸ ἑπηὰ αἰῶλεο ἀδηαιείπηνπ ἀπνδνρῆο ηνπ.
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2
 Μηραὴι Ψειιὸο κᾶο δίδεη ηὴλ ἐληχπσζε ὅηη ἀλαθέξεηαη εἰο ηνὺο
Ἀξηζηνθάλε, Ἀξηζηνηέιε θαὶ Ἀξηζηείδε ηὸλ Κντληηιηαλό, κὲ ηὴλ
παξνκνίσζε ηῆο πνιηηείαο ὡο «λαῦλ ὑπεξπιήξε». Ἡ πεξηγξαθὴ
ηῆο θαηαζηάζεσο ηνῦ θξάηνπο, θαηὰ ηὴλ ἀλάιεςε ηῆο ἐμνπζίαο ἀπ’
ηὸλ Κσλζηαληῖλν Ζ’ ἔρεη ἐλδηαθέξνλ: «ἀπὸ ηνίλπλ ὑπεξεθάλνπ θαὶ
βαζθάλνπ ηύρεο ηὴλ βαζηιείαλ θαηαβηβάζαο, νὐ κόλνλ ιείαλ ἑαπηῷ
ηὴλ ὁδὸλ εὐηξέπηζε ηῆο ἀξρῆο, ἀιιὰ θαὶ ηὰο ἐμαγσγὰο ηῶλ
δηδνκέλσλ ἀπνθξάμαο ρξεκάησλ, πνιπηάιαληνλ ἑαπηῷ ηὸλ ὄιβνλ
ηῆο βαζηιείαο πεπνίεθε, ηὰ κὲλ κὴ δηδνύο, ηὰ δὲ θαὶ πξνζηηζεὶο
ἔμσζελ· ἐο γὰξ κπξηάδαο εἴθνζη ηαιάλησλ ἔκπιεσ ηὰ ηῶλ
ἀλαθηόξσλ ηακεῖα πεπνίεθε»27. Γειαδή, ὁ Βαζίιεηνο ἄθεζε ζηὸ
ηακεῖν δηαθφζηεο ρηιηάδεο ηάιαληα, ὅζα δὲλ εἶρε ἀθήζεη θαλεὶο
ἄιινο βπδαληηλὸο αὐηνθξάησξ, κὲ ηὴλ ἐμαίξεζε ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ Α’,
ηὸ 518 κ.Χ., ἀιιὰ θαὶ κὲ ἀπνιχησο ἀζθαιῆ ηὰ ζχλνξα ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο, ζηὰ ἀλψηαηα ὅξηά ηεο πιένλ κεηὰ ηὴλ ἀξαβηθὴ
πξνέιαζε· νἱ δηάδνρνί ηνπ θαηαβξφρζηζαλ ζηγὰ ζηγὰ ηὸλ ἀκχζεην
πινῦην, θη ὅηαλ ἀλεθάλεζαλ νἱ πξῶηνη ἐπηδξνκεῖο, ειηδνῦθνη
Σνῦξθνη, Πεηζελέγθνη θαὶ Ννξκαλδνὶ, δέθα ρξφληα κεηὰ ηὸλ ζάλαην
ηνῦ Μνλνκάρνπ, ηὸ θξάηνο δὲλ δηέζεηε ἀμηφκαρν ζηξαηφ, θαὶ
ζηφιν, ἀιιὰ νὔηε θαὶ πφξνπο γηὰ ηὴλ ἀληηκεηψπηζή ηνπο.
Σὸ ρεηξφηεξν εἶλαη ὁ ἐθκαπιηζκὸο ηῶλ ζῶλ, ὅπσο ηὸλ πεξηγξάθεη
ὁ Μηραὴι Ψειιόο, ὁ θαιχηεξνο θηιφζνθνο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, κὲ
ἄξηζηε γλψζε ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο, ἀιιὰ θαὶ ηνῦ Πιάησλνο, ἀπ’ ηνὺο
πξψηνπο πιαησληζηὲο ζηὸ Βπδάληην· εἶρε θαὶ θάπνηα ηχρε, ζηὴλ
ἄζθεζε ηῆο ἐμνπζίαο ηνπ, ὁ Βαζίιεηνο, ιέεη, θη ὄρη κφλν ἦηαλ
πξνζεθηηθὸο ζηὴλ δηαρείξηζε ηῶλ πφξσλ ηνῦ θξάηνπο, ἀιιὰ ἔθαλε
αὐζηεξὲο πεξηθνπὲο ζηὶο δαπάλεο ηνῦ δεκνζίνπ θαὶ θαηέζηεζε
εὐηπρηζκέλεο ηὶο κέξεο ηῆο βαζηιείαο ηνπ, κὲ ηὴλ ἀπνθπγὴ ηῆο
ζπαηάιεο θαὶ ηὴλ εἰζξνὴ πφξσλ ἀπ’ ηὶο ληθεθφξεο ἐθζηξαηεῖεο
ηνπ· ὑπεξπιεκκχξηζε ηὰ ηακεῖα ηῶλ ἀλαθηφξσλ κὲ δηαθφζηεο
ρηιηάδεο ηάιαληα. Σὸ πνηὰ εἶλαη  ἀληηζηνηρία ηνῦ πνζνῦ αὐηνῦ, ζὲ
ζεκεξηλὲο ἀμίεο, εἶλαη ἀληηθείκελν ἄιισλ ἐξεπλῶλ· ηὸ γεγνλὸο εἶλαη
ὅηη ζηὸλ ιιεληζκὸ εἰζέξξεπζαλ ηὰ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κεηὰ ηὶο
θαηαθηήζεηο ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ. Ἡ ἀιιαγὴ ηνῦ ἤζνπο ηῶλ
ἀλζξψπσλ ἦηαλ θπζηθὴ ζπλέπεηα κᾶιινλ, ὅηαλ πίζηεπαλ ὅηη εἶλαη
θνζκνθξάηνξεο θαὶ νὐδεκία δχλακηο ζηὸλ θφζκν δὲλ θαηλφηαλ, ὅηη
δχλαην ἀκθηζβεηῆζαη ηὴλ ἐμνπζία ηνπο·  αἴζζεζε ηῆο ἀπνιχηνπ
θπξηαξρίαο,  ὁπνία πάληνηε ζπλνδεχεηαη ἀπὸ ἀδύλακεο θαὶ
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ραιαξὲο ζπλεηδήζεηο ἦηαλ ὁ ρεηξφηεξνο παξάγσλ, θάηη ἀληίζηνηρν
ζπλέβε θαὶ ζηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρή, κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ εὔθνιε
ζρεηηθὰ εἰζβνιὴ ηῶλ Ῥσκαίσλ. Ἀιιὰ αὐηὸ εἶλαη ἄιιε ἱζηνξία.
Σὸ παξάδεηγκα ηῆο ὑπεξπιήξνπ λεὸο ἀλαθέξεη ὁ Μηραὴι Ψειιόο,
γηὰ ηὴλ ἀπφδεημε ηῆο ἐμαρξεηψζεσο ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ηῆο
ἐπνρῆο ηνπ· ὁ Κσλζηαληῖλν Ζ’, ηὴλ παξέιαβε ὑπεξπιήξε θαὶ
ἀκέζσο ηὴλ βχζηζε, δηφηη ηὴλ παξαγέκηζε κὲ πιείζηα ἄηνκα ηνῦ
δηαθζαξέληνο ζψκαηνο ηῆο πνιηηείαο θαὶ πιεκκχξηζε ηὰ ζπιάγρα
ηῆο θνηλσλίαο κὲ ρπκνὺο πνλεξνχο, ἀιιάμαο ηὴλ θχζε ηῆο δσῆο
ηεο, κὲ ηὴλ ἀπνζηέξεζε ηὴλ ἤξεκεο πνιηηηθῆο δσῆο, κὲ ηὴλ
ἀπνπληθηηθὴ ζρεδὸλ ἐπηβνιή ηνπο θαὶ ηὴλ ἀπνζεξίσζε ὅισλ ηῶλ
ὑπὸ ηὴλ θξαηηθὴ ἐμνπζία θαὶ ηὴλ κεηαηξνπὴ ηῶλ πεξηζζνηέξσλ εἰο
πνιπθεθάινπο θαὶ ἑθαηφγρεηξαο. Ἡ θξάζε, «πνιπθεθάινπο θαὶ
ἑθαηόγρεηξαο ηνὺο πιείνπο ὑπὸ ρεῖξα πεπνηεθώο», ἀληηζηνηρεῖ κὲ
ἐθείλε, ηνῖο «θαὶ πνλεξνῖο θἀθ πνλεξῶλ εἰο ἅπαληα ρξώκεζα» ηνῦ
Ἀξηζηνθάλνπο· ζηὴ κπζηθὴ ἐπνρὴ ἀλαθέξεηαη ὁ θηιφζνθνο, θαὶ
ζηὴλ Σηηαλνκαρία, ὅηαλ νἱ ἑθαηόγρεηξεο πνιεκνῦζαλ ἐλαληίνλ ηῶλ
ζεῶλ ηνῦ ιύκπνπ, ἀιιὰ κὲ ἄιιε ἀπνζηνιή· πνιπθέθαινη εἶραλ
γίλεη νἱ θξαηηθνδίαηηνη ηῶλ ἀλαθηόξσλ θαὶ ηνῦ δεκνζίνπ, δηφηη ἦηαλ
ἀδχλαην δηαπηζηῶζαη ηὸ πνηὸο ἅξπαμε ηὰ πεξηζζφηεξα, κὲ ηὰ
ἑθαηὸ ρέξηα ηνπ ἕθαζηνο. Ὡο πνιπθέθαινη δὲλ ἦηαλ ἐιεχζεξνη, δὲλ
ἦηαλ πνιῖηεο, δὲλ εἶραλ πξνζσπηθὴ γλψκε, ἦηαλ δνπιηθνί,
πνλεξνί, ἀλεχζπλνη θαὶ ἐιαζηηθνὶ ζηὴ ζπλείδεζή ηνπο, ἀιιὰ εἶραλ
ἑθαηὸ ρέξηα ἕθαζηνο, κὲ ηὰ ὁπνῖα ἀπνκπδνῦζαλ ηὸ θξάηνο. Σὸ ἴδην
ἦηαλ θαὶ νἱ πνλεξνὶ ἐθ ηῶλ πνλεξῶλ, ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο· ἦηαλ
πνλεξνὶ νἱ ἴδηνη, ἀιιὰ θαὶ πξνέξρνληαλ ἀπὸ πνλεξνχο, δειαδὴ
δὲλ ἦηαλ ἐιεύζεξνη πνιῖηεο, δὲλ εἶραλ πξνζσπηθὴ γλψκε, δὲλ
κεηεῖραλ εἰο ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἰζεγνξίαο, δὲλ ἀζθνῦζαλ ηὸ «κεηέρεηλ
θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο»· ἦηαλ ραῦλνη νἱ πεξηζζφηεξνη θαὶ ἀρξεῖνη
πνιινὶ ἀπὸ αὐηνχο. Δἶλαη θνηλὲο νἱ ξίδεο ηνπο. Οἱ ἐπηδφζεηο ηνπο
ζηὸ θίβδειν λόκηζκα κᾶο ἐλδηαθέξνπλ πξσηίζησο.
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Ἡ παξνκνίσζε κὲ ηὸ δηαιπκέλν πινῖν, «λαῦλ ηὴλ πνιηηείαλ», κᾶο
ζπκίδεη ηὴλ ἀλαθνξὰ ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο εἰο ηνὺο ιφγνπο παξαθκῆο
ηῆο δεκνθξαηίαο θαὶ δηαιχζεσο ηῶλ πνιηηεηῶλ, «ηὰ δὲ λνζεξῶο
ἔρνληα ηῶλ ζσκάησλ θαὶ ηὰ ηῶλ πινίσλ ἐθιειπκέλα θαὶ πισηήξσλ
ηεηπρεθόηα θαύισλ νὐδὲ ηὰο κηθξὰο δύλαηαη θέξεηλ ἁκαξηίαο, νὕησ
θαὶ ηῶλ πνιηηεηῶλ αἱ ρείξηζηαη πιείζηεο δένληαη θπιαθῆο»28· ὁ
ηαγεηξίηεο κᾶο ιέεη, ὅηη, ὅζα ζψκαηα ἔρνπλ λνζήζεη θαὶ ὅζα πινῖα
ἔρνπλ ἀπνδηαιπκέλνπο ηνὺο ἁξκνὺο θαὶ θαῦια πιεξψκαηα δὲλ
ἀληέρνπλ νὔηε θαὶ ηὶο παξακηθξὲο ἁκαξηίεο, ιάζε, ἔηζη θαὶ ἀπὸ ηὶο
πνιηηεῖεο νἱ ρεηξφηεξεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Ἀιιὰ
ζηὸ Βπδάληην ηὰ θαῦια πιεξψκαηα ἦηαλ νἱ ἴδηνη νἱ θνξπθαῖνη
θξαηηθνὶ ιεηηνπξγνὶ θαὶ νἱ αὐηνθξάηνξεο, ὅπσο ηὸ ἀλαγλσξίδεη θαὶ
ὁ πξσηναζεθξήηηο Μηαρὴι Ψειιόο, κφλν πνὺ δὲλ ηὸ παξαδέρεηαη
αὐηφ, ὡο θπζηθὴ ζπλέπεηα, δηφηη ὁ ἴδηνο ἦηαλ ἀπ’ ηνὺο πξψηνπο
θαχινπο ἠ ἀρξείνπο ηνῦ Βπδαληίνπ.
Ἡ ἀλαθνξὰ αὐηὴ ζηὴλ «Χξνλνγξαθία» ηνπ δείρλεη ὅηη ηηκνῦζε
θάπσο, ἔζησ θαὶ κφλν ζηὰ γξαπηά ηνπ, ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία,
ὅπσο ηὸ δείρλεη θαὶ κὲ ηὴλ ἀλαθνξὰ εἰο «πνιπθεθάινπο θαὶ
ἑθαηόγρεηξαο»· ἀλαηξέρεη ζηὴλ ἑιιεληθὴ κπζνινγία, παξὰ ηὴλ
ἕκπξαθηε ἀπφδεημή ηνπ ὅηη εἶλαη πηζηὸο ξζόδνμνο ρξηζηηαλόο. Σὶο
ξίδεο ζηὴλ ἑιιεληθὴ γξακκαηεία εἶρε ὑπνγξακκίζεη ὁ ζθιεξὸο θαὶ
αὐζηεξὸο αὐηνθξάησξ, ὅηαλ, κεηὰ ηὴλ ὁξηζηηθὴ ζπληξηβὴ ηῶλ
Βνπιγάξσλ θαὶ ηὴλ εἰξήλεπζε ηῆο κεγάιεο αὐηνθξαηνξίαο ηνπ, ἀπ’
ηὸλ Δὐθξάηε θαὶ ηὸλ Καύθαζν ἕσο ηὴλ Σαπξηθὴ θαὶ ηὸλ Ἴζηξν,
ἀιιὰ θαὶ ηὴλ Κάησ Ἰηαιία θαὶ ηὴλ ἀλαηνιηθὴ ηθειία, ἐπέιεμε ηὸ ἱεξὸ
πξνζθχλεκα εἰο ηὰο Ἀζήλαο θαὶ εἰο ηὴλ Παλαγίαλ ηνῦ Παξζελῶλνο,
πξῶηνο θαὶ ηειεπηαῖνο αὐηνθξάησξ ηνῦ Βπδαληίνπ.
Πεληήθνληα ἔηε κεηὰ νἱ δηάδνρνί ηνπ εἶραλ δηαιχζεη ηὰ πάληα ἀπ’
ηὴλ αὐηνθξαηνξία ηνπ· ηὸ ρεηξφηεξν ἦηαλ  ἐμαρξείσζε ηῶλ
Βπδαληηλῶλ,  ἔθπησζή ηνπο εἰο «πνιπθεθάινπο θαὶ
ἑθαηόγρεηξαο»· ηὸ αὐηνθξαηνξηθὸ ζχζηεκα ἐμνπζίαο δηεπθφιπλε
ἀθάλαζηα ηὴλ ἔθπησζε, δηφηη ἦηαλ ραιαξὴ ἕσο ἀλχπαξθηε 
ἔθθξαζε ηῆο γλψκεο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ἀθνῦ ἐιεχζεξνη πνιῖηεο δὲλ
ὑπῆξραλ. Πάληνηε  παξαθκὴ ζπλνδεχεηαη ἀπ’ ηὴλ ἐπηθξάηεζε
ηῶλ ἀρξείσλ θαὶ ἐπηηαρχλεηαη κὲ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ δπζπξαγία ηνῦ
θξάηνπο θαὶ ηὴλ ἐγγελῆ ζηὶο ζηηγκὲο αὐηὲο λνζεία ηνῦ λνκίζκαηνο·
Ἀξηζηνηέινπο, «Πνιηηηθά, βηβι. η’, θεθ. δ’, παξ. 2, (1320β37-40), κεηάθξαζε δηθή
κνπ θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο», «Σνῦ κκεινῦο», «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει.
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 ἐμνπζία, ἐλψπηνλ ηῆο ἀδεξίηνπ ἀλάγθεο, θαηαθεχγεη ζηὴλ
εὐθνιψηεξε ιχζε, ζηὴλ ἔθδνζε θαὶ ἄιινπ λνκίζκαηνο, κὲ
ὀιηγψηεξν ἀληίθξπζκα ζὲ πνιχηηκν κέηαιιν. Ὅηαλ, κάιηζηα, ηὸ
λφκηζκα ἦηαλ ἐπὶ καθξὸ ρξνληθὸ δηάζηεκα ἀπνδεθηφ, ὅπσο ηὸ
ζόιδην ζηὸ Βπδάληην, ηφηε ηὸ κέηξν ἔρεη ἀπφδνζε ηὸλ πξῶηνλ
θαηξφ, ἕσο ὅηνπ νἱ πξῶηνη ηξαπεδῖηεο, ζαξάθεδεο, ἀξρίζνπλ ηὴλ
δνθηκαζία ηνπ κὲ ηὴλ ἀληήρεζή ηνπ· ηφηε ζὰ δηαπηζηψζνπλ ὅηη δὲλ
εἶλαη θεθσδσληζκέλν θαὶ ζὰ ἀξρίζνπλ ηὰ πξνβιήκαηα γηὰ ηὴλ
ἐμνπζία, ηακεηαθά, ὡο πξὸο ηὰ ἔζνδα ηνῦ θξάηνπο, πνιηηηθά, ὡο
πξὸο ηὴλ ἐμαρξείσζε ηῶλ πνιηηῶλ ηεο, ἐπηξξνῆο, ὡο πξὸο ηὶο
δηεζλεῖο ηεο ζρέζεηο.
Ἡ δπλακηθὴ ζρέζε ἐκπηζηνζύλεο θαὶ ἀιιειεμαξηήζεσο ηῶλ
πνιηηῶλ κὲ ηὴλ ἐμνπζία –πξσηίζησο ζηὶο κεγάιεο αὐηνθξαηνξίεο-,
κὲ ηὴλ ηαχηηζε ηῆο πξνζσπηθῆο ηχρεο ἑθάζηνπ κὲ ηὸ κέιινλ ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο, εἴηε, κὲ ἄιια ιφγηα,  δηάζεζε ηῶλ πνιηηῶλ ὅπσο
ζπζηαζζνῦλ γηὰ ράξε ηεο, ζπάεη θαὶ ὅζν βαζχηεξε εἶλαη  ξσγκή,
ηφζν εὐξχηεξεο εἶλαη νἱ ζπλέπεηεο, δηφηη παξεκβαίλνπλ πάληνηε θαὶ
ἄιινη παξάγνληεο· νἱ Βπδαληηλνί, κὲ ἐιάρηζηεο ἐμαηξέζεηο, δὲλ
ἐπέδεημαλ ἄιιε θνξὰ ηὴλ αὐηνζπζία θαὶ ηὴλ ηόικε ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ
Βνπιγαξνθηόλνπ, ἀλεμαξηήησο ἐζληθῆο θαηαγσγῆο, ἂλ θαὶ δὲλ
κεηξνῦζε ηφηε θαὶ πνιὺ αὐην, ἐλῶ ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ἐπηβίσζαλ
ὡο ὑπνηειεῖο ηῶλ λεηῶλ, ηῶλ Γελνπαηῶλ θαὶ ηῶλ Σνύξθσλ, πξὶλ
ἀπὸ ηὴλ ἅισζε ηῆο πφιεσο ἀπ’ ηὸλ Μσάκεζ Β’ ηὸλ πνξζεηή. Ἡ
λνζεία ηνῦ λνκίζκαηνο ἦηαλ κᾶιινλ ὁ θπξηψηεξνο παξάγσλ,
ὁπφηε, «ἑλὸο θαθνῦ κύξηα ἕπνληαη».
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Καη’ ἀναλογίαν ἀνηαλλαγὴ
 ξφινο ηνῦ λνκίζκαηνο ζηὴλ ἀληαιιαθηηθὴ θνηλσλία ἀληηζηνηρεῖ
ζηὴλ «θαη’ ἀλαινγία θαὶ κὴ θαη’ ἰζόηεηα» ἀληαιιαγή29, «ηῷ
ἀληηπνηεῖλ γὰξ ἀλάινγνλ ζπκκέλεη ἡ πόιηο», πξνζζέηεη ὁ
Ἀξηζηνηέιεο, ζηὴλ αἴζζεζε ηῆο ζπλνρῆο ἐληὸο ηῆο θνηλσλίαο, ηῆο
πνιηηείαο, ὑπὸ ηὴλ ἔλλνηα ὅηη πξναζπίδεη ηὴλ δηαθνξὰ ζηὴλ
ὑπνθεηκεληθὴ ἀμία κεηαμὺ ηῶλ δχν ἀγαζῶλ, ὅπσο ηὴλ ἀπνδέρνληαη
νἱ ζπλαιιαζζφκελνη· πεξηζζφηεξν εἶλαη ἀπαξαίηεηε  αἴζζεζε ηῆο
ζπλνρῆο ζὲ αὐηνθξαηνξία, ὅπνπ νἱ ζπλεθηηθὲο δπλάκεηο εἶλαη θχζεη
πηὸ ἀδχλακεο θαὶ πηὸ εὐάισηεο ζηὶο ὅπνηεο πηέζεηο, ἔμσζελ ἠ
ἔζσζελ. Σὸ λφκηζκα ἀπνηειεῖ ηὴλ ἰζρπξὴ δχλακε ζπλνρῆο ηῆο
θνηλσλίαο, «ζπλέρεη ηὴλ πόιηλ»: «Σὸ δὴ λόκηζκα ὥζπεξ κέηξνλ
ζύκκεηξα πνηῆζαλ ἰζάδεη· νὔηε γὰξ ἂλ κὴ νὔζεο ἀιιαγῆο θνηλσλία
ἦλ, νὔηε ἀιιαγὴ ἰζόηεηνο κὴ νὔζεο, νὔη’ ἰζόηεο κὴ νὔζεο
ζπκκεηξίαο»30· δειαδή, ηὸ λφκηζκα ὡο κέηξν θαζηζηᾶ ηὰ
ἀληαιιαζζφκελα ἀγαζὰ ζχκκεηξα θαὶ ἐπηθέξεη ηὴλ ἐπηζπκεηὴ
ἰζφηεηα· δηφηη ἂλ δὲλ ὑπάξρεη ἀληαιιαγή, δὲλ ὑπάξρεη θνηλσλία,
δὲλ ἐπηβηψλεη  θνηλσλία, νὔηε γίλεηαη ἀληαιιαγὴ ρσξὶο ηὴλ
αἴζζεζε ηῆο ἰζφηεηνο, νὔηε ὑπάξρεη ἰζφηεο ἂλ δὲλ ὑπάξρεη
ζπκκεηξία. Μὲ ηέζζεξεο πξνηάζεηο ὁ Ἀξηζηνηέιεο θαιχπηεη
ὁιφθιεξε ηὴλ πνξεία ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀπ’ ηὴλ ἀγέιε ζηὸλ
ἀληηπξαγκαηηζκὸ θαὶ ζηὴλ ρξεκαηηθὴ νἰθνλνκία.
Σὴλ πνιηηηθὴ ἔλλνηα ηῆο ἰζφηεηνο ζηὴλ ἀληαιιαγὴ ηὴλ ἐπεμεγεῖ
δχν θεθάιαηα πξίλ: «θαὶ ἡ αὐηὴ ἔζηαη ἰζόηεο, νἷο θαὶ ἐλ νἷο· ὡο γὰξ
ἐθεῖλα ἔρεη, ηὰ ἐλ νἷο, νὕησ θἀθεῖλα ἔρεη· εἰ γὰξ κὴ ἴζνη, νὐθ ἴζα
ἕμνπζηλ, ἀιι’ ἐληεῦζελ αἱ κάραη θαὶ ηὰ ἐγθιήκαηα, ὅηαλ ἢ ἴζνη κὴ ἴζα
ἢ κὴ ἴζνη ἴζα ἔρσζη θαὶ λέκσληαη»31· νἱ ξίδεο ηῆο νἰθνλνκηθῆο θαὶ
θνηλσληθῆο ἀλαηαξαρῆο ἑζηηάδνληαη, θαηὰ ηὸλ θηιφζνθν ζηὶο
ἀληζφηεηεο θαηὰ ηὴλ ἀληαιιαγὴ ηῶλ ἀγαζῶλ ζηὴλ ἀγνξά. Καὶ αὐηὴ
εἶλαη  ἰζφηεο, ὅηαλ ἀληαιιάζζεη θαλεὶο ηὰ δηθά ηνπ ἀγαζὰ κὲ ἄιια
ἴζεο ἀμίαο· δηφηη ὅπσο ἔρεη ηὰ δηθά ηνπ, ηὰ πξνζθεξφκελα, ἔηζη ἔρεη
θαὶ ηὰ ἄιια, ηὰ ἀπνθηεζεζφκελα· ἐπεηδὴ δέ, ἐὰλ δὲλ ὑπάξμεη
ἰζφηεο ζηὴλ ἀληαιιαγή, δὲλ ζὰ ἀπνθηήζεη ἴδηαο ἀμίαο ἀγαζά, ἀιιὰ
ἀπ’ ηὶο δηαθνξὲο αὐηὲο πεγάδνπλ νἱ κάρεο θαὶ ηὰ ἐγθιήκαηα, ἠ
ὅηαλ ἄηνκα κὲ ἴζεο ἀμίαο ἀγαζά, δὲλ ἀπνθηήζνπλ ἴζεο ἀμίαο, ἠ
ὅηαλ κὲ ἀλίζνπ ἀμίαο ἀγαζὰ ἀπνθηήζνπλ αὐηνὶ θαὶ θαξπνῦληαη
ἴζεο ἀμίαο ἀγαζά. Ἔρνπκε ηὴλ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηῶλ αἰηηῶλ
Ὅξα, ἀλσηέξσ ζει. 7 θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο», «Σνῦ κκεινῦο», «Σὸ λφκηζκα νἷνλ ἐγγπηὴο
ἐζζ’ κῖλ».
30
Ἀξηζηνηέινπο, «Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», βηβι. Δ’, θεθ. ε’, παξ. 13, (1133β23-26), κεηάθξαζε
δηθή κνπ.
31
Αὐηφζη, βηβι. Δ’, θεθ. ζη’, παξ. 4, (1131α24-27), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ηῶλ θνηλσληθῶλ ἀλαηαξαρῶλ, θαὶ γηὰ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
ἀληηπξαγκαηηζκνῦ, ἂλ θαὶ ηφηε νἱ ἀληαιιαγὲο ἦηαλ ἁπιέο. Σὶο
ἀληαιιαγὲο κεηὰ ηὴλ θαζηέξσζε ηνῦ λνκίζκαηνο ἐλλνεῖ ὁ
ηαγεηξίηεο·  ἀλάιπζή ηνπ ἀθνξᾶ θαὶ ηὴλ ιεηηνπξγία ηῆο
δηθαηνζχλεο, ἀιιὰ ἑζηηάδεη πεξηζζφηεξν ηὴλ πξνζνρή ηνπ ζηὴλ
νἰθνλνκηθὴ πιεπξὰ ηνῦ ζέκαηνο32, ηνπιάρηζηνλ ζηὰ θεθάιαηα αὐηά:
«Γεῖ ἄξα ἑλί ηηλη πάληα κεηξεῖζζαη… Σνῦην δέ ἐζηη ηῇ κὲλ ἀιεζείᾳ ἡ
ρξεία, ἣ πάληα ζπλέρεη (εἰ γὰξ κεζὲλ δένηλην ἢ κὴ ὁκνίσο, ἢ νὐθ
ἔζηαη ἀιιαγὴ ἢ νὐρ ἡ αὐηή)· νἷνλ δ’ ὑπάιιαγκα ηῆο ρξείαο ηὸ
λόκηζκα γέγνλελ θαηὰ ζπλζήθελ· θαὶ δηὰ ηνῦην ηνὔλνκα ἔρεη
λόκηζκα, ὅηη νὐ θύζεη ἀιιὰ λόκῳ ἐζηίλ, θαὶ ὑθ’ ἡκῖλ κεηαβαιεῖλ θαὶ
πνηῆζαη ἄρξεζηνλ»33. Ἴζσο εἶλαη ὑπεξβνιηθὴ  ἀλαθνξὰ εἰο ηὴλ
ἑιιεληθὴ θηινζνθία, ἀιιὰ θξίλεηαη ἀλαγθαία γηὰ ηὴλ πιεξέζηεξε
θαηαλφζε ηῆο ἐπνρῆο καο, ἐπεηδὴ ὅινη καο, κὲ ηὴλ θαιιηέξγεηα ηῆο
ζεσξίαο ὅηη ὁ δπηηθὸο ἄλζξσπνο εἶλαη ὁ ἀλψηεξνο ζηὴλ ἱζηνξία θαὶ
ὁ πνιηηηζκφο ηνπ  ηειεπηαία θάζε ηῆο ἐμειίμεσο34, ρξεηαδφκαζηε
πξνζγείσζε γηὰ ηὴλ δηεηζδπηηθφηεξε θαὶ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε
ηῶλ πξνβιεκάησλ καο. Πξέπεη ἑπνκέλσο ὅια λὰ ζπλεθηηκῶληαη
κὲ ἕλα κέηξν… Αὐηὸ δὲ εἶλαη ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα  ἀλάγθε, 
ὁπνία ζπγθξαηεῖ, ζπλέρεη, ηὰ πάληα (δηφηη ἐὰλ δὲλ εἶραλ ἀλάγθε
ἀπὸ ηίπνηε, ἠ ὄρη ὅκνηεο ἀλάγθεο, ἠ δὲλ ζὰ γηλφηαλ ἀληαιιαγὴ ἠ
δὲλ ζὰ εἶρε αὐηὴ ηὴλ ἴδηα κνξθή)· ὡο κέζν δηεπθνιχλζεσο ηῆο
ἀληαιιαγῆο ἔγηλε ηὸ λφκηζκα θαὶ θαηὰ ζπλζήθε· θαὶ δηὰ ηνῦην ἔρεη
ηὴλ ὀλνκαζία λφκηζκα, ὅηη δειαδὴ δὲλ ἔρεη ηὴλ ἀμία ηνπ θχζεη ἀιιὰ
λφκῳ, θαὶ ἐλαπφθεηηαη εἰο κᾶο ἀιιάμαη ηὴλ ρξήζε ηνπ ἠ θαὶ
θαηαζηῆζαη αὐηὸ ἐληειῶο ἄρξεζην.
Γηαηππψλεη ὁ θηιφζνθνο θαὶ ηνὺο ιφγνπο ἀιιαγῆο ηῆο ὀλνκαζίαο
ηνῦ λνκίζκαηνο, κεηὰ ἀπὸ ζνβαξὴ νἰθνλνκηθὴ θαὶ λνκηζκαηηθὴ
θξίζε· νἱ ὑπνθεηκεληθὲο ζρέζεηο ηνῦ θξάηνπο, ηῆο ἐθδηδνχζεο ηὸ
λφκηζκα ἀξρῆο, κὲ ηὸλ ρξεζηκνπνηνῦληα αὐηὸ ἁπιὸ πνιίηε
κεηξνῦλ· πξφθεηηαη γηὰ ηὸλ ςπρνινγηθὸ παξάγνληα, ἀπ’ ηὸλ ὁπνῖν
ἐθπήγαζε  λεψηεξε ςπρνινγηθὴ ζεσξία ηῆο ἀμίαο ηνῦ
λνκίζκαηνο, ἀιιὰ  ὁπνία ζηεξεῖηαη πνιηηηθῆο δηαζηάζεσο. Αὐηὰ
εἶλαη ἄιιε ἱζηνξία.

Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο»,. ζει. 71 θ. ἑ.
Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ. Βηβι. Δ’, θεθ. ε’, παξ. 8, (1133α30-37), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
34
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο», «Σνῦ κκεινῦο», «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 19.
32
33
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Ἡ ησξηλὴ δηαξζξσηηθὴ θξίζε ηῆο παγθνζκίνπ νἰθνλνκίαο
ἀπεθάιπςε ηὴλ δηαηαξαρὴ ηῆο θαη’ ἀλαινγία ἀληαιιαγῆο, ὁπφηε
πξνεθιήζεζαλ θαὶ νἱ ἀληηδξάζεηο ηῶλ ρξεζηῶλ ηνῦ δνιιαξίνπ ὡο
δηεζλνῦο λνκίζκαηνο· δηεηαξάρζε, δειαδή,  ζπλνρὴ ηῶλ ρξεζηῶλ
ηνῦ λνκίζκαηνο κὲ ηὴλ ἐθδίδνπζα αὐηὸ ἀξρή, πέξαλ ηῶλ ἄιισλ
ξηδηθῶλ νἰθνλνκηθῶλ ἀιιαγῶλ, κὲ ηὴλ κεηαηφπηζε ηνῦ δηεζλνῦο
νἰθνλνκηθνῦ θέληξνπ ζηὴλ Ἀλαηνιηθὴ Ἀζία, ηὴλ εὐζεῖα πιένλ
ἀκθηζβήηεζε ηνῦ δνιιαξίνπ ἀπ’ ηὶο ἀλαδπφκελεο κεγάιεο
νἰθνλνκίεο, Βξαδηιίαο, Ρσζίαο, Ἰλδηῶλ, Κίλαο, (ΒΡΗΚ), θαὶ ηὴλ
Δὐξσδώλε θαὶ ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε· ζηὰ ζρφιηα «Σνῦ
κκεινῦο» γίλεηαη πιεξέζηεξε κειέηε ηνῦ πξνβιήκαηνο, δηφηη ἐδῶ
δὲλ κᾶο ἐλδηαθέξνπλ ηὰ ηξέρνληα, παξὰ  βαζχηεξε ζεσξεηηθὴ
πξνζέγγηζε ηνῦ δεηήκαηνο. Ἡ ζπλνρὴ ηνῦ δνιιαξίνπ κὲ ηὸλ
ὑπόινηπν θόζκν ἔρεη δηαηαξαρζεῖ, ἐὰλ δὲλ ἔρεη δηαζπαζζεῖ
πιήξσο, ὅπσο δηαπηζηψλεηαη κεηὰ ηὴλ θξίζε ηνῦ ἀκεξηθαληθνῦ
πηζησηηθνῦ ζπζηήκαηνο, κὲ ηὴλ εὐξεῖα πιένλ ἀπαίηεζε γηὰ
ἀληηθαηάζηαζή ηνπ ὡο ἀπνζεκαηηθνῦ λνκίζκαηνο θαὶ κὲ ηὶο
ζνβαξὲο δπζθνιίεο ηῆο ἀκεξηθαληθῆο θπβεξλήζεσο ζηὴλ θάιπςε
ηῶλ ἐθδφζεσλ ηῶλ ὁκνιφγσλ ηεο·  κεηάδνζε αὐηῆο ηῆο
δηαηαξαρῆο ζηὸ ἐζσηεξηθὸ ηῶλ Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ εἶλαη πξὸο
δηεξεχλεζε, δηφηη ηὸ δήηεκα ηνῦ δηεζλνῦο λνκηζκαηηθνῦ ζπζηήκαηνο
ζὰ ξπζκηζζεῖ ζπληφκσο, ἀλεμαξηήησο ηῶλ ἀληηξξήζεσλ ηῆο
Οὐάζηγθηνλ, ἂλ θαὶ ἀπαηηεῖηαη ηφικε ἀπ’ ηὴλ θπβέξλεζή ηεο γηὰ
παξφκνηα ἀπφθαζε.
Ἡ ἱζηνξηθὴ πξνζέγγηζε εἶλαη  θαιχηεξε γηὰ ηὴλ κειέηε ηνῦ
πξνβιήκαηνο, δηφηη κᾶο πξνζθέξεη ηὰ δηδαθηηθὰ παξαδείγκαηα
ἄιισλ ἐπνρῶλ·  ἀκθηζβήηεζε ηνῦ δνιιαξίνπ ὡο δηεζλνῦο
λνκίζκαηνο ἀπ’ ὅιεο ζρεδὸλ ηὶο ρῶξεο κεηαδίδεηαη ζηαδηαθὰ θαὶ
ζηνὺο Ἀκεξηθαλνὺο ηνὺο ἴδηνπο, ὁπφηε ράλεη ηὴλ ςπρνινγηθή ηνπ
θάιπςε θαὶ ἀπ’ ηὸλ ἴδην ηὸλ ιαό ηνπ. Ἂο ηὸ δνῦκε ζπζηεκαηηθά.
Ἡ θπξηαξρία ηῶλ Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ, κεηὰ ηὸλ πφιεκν, ἦηαλ
ἀδηακθηζβήηεηε, ἐλῶ θαὶ  πξνβνιὴ ηνῦ θνκκνπληζκνῦ ἀπ’ ηὴλ
νβηεηηθὴ Ἕλσζε θαὶ ηὸλ Ἰσζήθ ηάιηλ εἶρε ζαθῶο ἰδενινγηθὸ θαὶ
πνιηηηθὸ ραξαθηῆξα, ἐληὸο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ζπζηήκαηνο, ὅκσο,
θαὶ θαζφινπ νἰθνλνκηθφ· ὁ ςπρξὸο πόιεκνο ἐμππεξέηεζε
ἀκνηβαίσο ηνὺο δχν ἀληηπάινπο θαὶ ἐλδπλάκσζε ζεκαληηθὰ ηὴλ
ἐμνπζία ηνπο, ἐληὸο ηῶλ ζηξαηνπέδσλ ηνπο, κὲ ηὶο ὅπνηεο ἐθξήμεηο
ἑθαηέξσζελ ὁδεγεῖλ ζηὴλ ἐζσηεξηθὴ ἐλδπλάκσζή ηνπο. Ἡ
θαηάξξεπζε ηῶλ θνκκνπληζηηθῶλ θαζεζηώησλ ἦηαλ ηὸ ἱζηνξηθὸ
ἀπνηέιεζκα ηῶλ νἰθνλνκηθῶλ θαὶ θνηλσληθῶλ ἀληζνηήησλ ζηὸ
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ἐζσηεξηθό ηνπο, ηνῦ κεγάινπ δηεζλνῦο δεκνζίνπ ρξένπο ηνπο –
θαηὰ πνιὺ κηθξφηεξν ηνῦ ἀκεξηθαληθνῦ ζήκεξα-, ηῆο ζαθνῦο
δπζθακςίαο ηνῦ ὁινθιεξσηηθνῦ θξάηνπο, κὲ ηὴλ ἱεξαηηθὴ δνκή ηνπ
θαὶ ηὴλ ἱεξαξρηθὴ δηαβάζκηζή ηνπ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ζπλαθφινπζε
ἀδπλακία ηνπ ὅπσο πξνζαξκνζζεῖ ζηὶο ἀπαηηήζεηο ηῆο ςεθηαθῆο
ἐπαλαζηάζεσο, ηὴλ ὁπνία ἐθήξκνδε -ἐθξεθηηθὴ ιεηηνπξγηθὴ
ἀληίζεζε-,
ζηὴλ δηαζηεκηθὴ θαὶ πνιεκηθὴ βηνκεραλία ηνπ·
ἐλδεηθηηθὲο εἶλαη νἱ ἀλαθνξέο, ἀιιὰ ζαθέζηαηα δείρλνπλ ὅηη ηὸ
θαζεζηὼο εἶρε θιείζεη ηὸλ ἱζηνξηθό ηνπ θύθιν θαὶ ἀπνδερφηαλ, ηὴλ
λίθε ηνῦ θαπηηαιηζκνῦ, ἐληὸο ηῶλ πιαηζίσλ ηνῦ βηνκεραληθνῦ
ζπζηήκαηνο θαὶ ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ ζηὴ λεψηεξε ἱζηνξία, ἐλῶ
εἶλαη γεγνλὸο ὅηη ἀπ’ ηὴλ ἐπηβνιή ηνπ ηὸ ζνβηεηηθὸ θξάηνο δὲλ εἶρε
δηαζθαιίζεη ηὴλ ἐθ ηνῦ λνκίζκαηνο ζπλνρήλ ηνπ, νὔηε θη ὡο ἁπιῆ
ὑπφζεζε ἐξγαζίαο. Σὰ δχν ζπζηήκαηα εἶραλ ὡο κήηξα ηνπο ηὸλ
ἀπφιπην ἔιεγρν ηνῦ ρξφλνπ ηῶλ ἀλζξψπσλ ηνπο, κὲ ηὴλ
παξαγσγὴ ἐλ ζεηξᾷ, ἐλῶ ἀζθπθηηνῦζαλ κὲ ηὴλ ἀπνδέζκεπζε ηνῦ
ἐξεπλεηνῦ ἀπ’ ηὸλ ρξφλν κὲ ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε35.
Ἡ νἰθνλνκηθὴ θπξηαξρία ηῆο Ἀκεξηθῆο δηεζθαιίζζε κὲ ηὴλ
δηαηήξεζε ηνῦ δνιιαξίνπ, ὡο δηεζλνῦο ἀπνζεκαηηθνῦ λνκίζκαηνο,
θπζηθὴ ζπλέπεηα, ἄιισζηε, ἐπεηδὴ παξέκεηλε  δφμα ηεο ηῆο
πξψηεο κεηαπνιεκηθῆο πεξηφδνπ·  ἀκεξηθαληθὴ βνήζεηα θαὶ ηὸ
ζρέδην Μάξζαι πξὸο ηὶο θαηεζηξακκέλεο ρῶξεο εἶραλ ζπκβάιεη
ζηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ὅισλ ζρεδὸλ ηῶλ θξαηῶλ θαὶ ζηὴλ ἀλάθακςε
ηῆο ἀκεξηθαληθῆο. Ἡ πλζήιε ηνῦ Breetton Woods πξνέβιεπε ηὴλ
ξχζκηζε ηῶλ λνκηζκαηηθῶλ ζρέζεσλ, πξὸο ἀπνθπγὴ ηῶλ ιαζῶλ
κεηὰ ηὸ ηέινο ηνῦ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ· ὅια
ιεηηνχξγεζαλ ὁκαιά, κὲ ἀζθαιηζηηθὴ δηθιείδα, ηὴλ ἐπίζεκε
ἰζνηηκία ηνῦ δνιιαξίνπ κὲ ηὸλ ρξπζό,  ὁπνία θαὶ ἐηεξήζε ἕσο ηὸ
1971· ὡο δηθιεὶο παξεῖρε εἰο ηνὺο ζπλαιιαζζνκέλνπο, εἰο ηὶο ἄιιεο
ρῶξεο, ηὴλ ἐγγχεζε ηῆο γλεζηφηεηνο ηνῦ δηεζλνῦο λνκίζκαηνο.
Πίζηεπε, δειαδή, ὁ θφζκνο ὅηη ηὸ δνιιάξην ἦηαλ θεθσδσληζκέλν.
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Ὅ. ἀ, «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 31.
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«Αἱ μάται καὶ ηὰ ἐγκλήμαηα»
Σὸ 1971, ὁ ηφηε Ἀκεξηθαλὸο πξφεδξνο Ρίηζαξλη Νίμνλ, θαηήξγεζε
ηὴλ ἰζνηηκία ηνῦ δνιιαξίνπ κὲ ηὸλ ρξπζό, ἐμ αἰηίαο κηᾶο ζεηξᾶο
ζνβαξῶλ λνκηζκαηηθῶλ θξίζεσλ, κὲ ηὶο ἀθφξεηεο πηέζεηο ηῶλ
θεξδνζθνπηθῶλ θεθαιαίσλ εἰο βάξνο ηνῦ λνκίζκαηφο ηνπ θαὶ ὑπὲξ
ηνῦ γεξκαληθνῦ κάξθνπ, ηνῦ ἑιβεηηθνῦ θαὶ γαιιηθνῦ θξάγθνπ θαὶ
ηνῦ ἰαπσληθνῦ γηὲλ ἀξγφηεξα, κὲ ἀπνηέιεζκα λὰ ἐθπνηήζεη 
Οὐάζηγθηνλ ηὰ ηεξάζηηα ἀπνζέκαηά ηεο ζὲ ρξπζό· παξὰ ηαῦηα ηὸ
δηεζλὲο λνκηζκαηηθὸ ζύζηεκα παξέκεηλε ζηαζεξφ, κὲ ηὴλ ἐθεχξεζε
ηῶλ εἰδηθῶλ ηξαβεθηηθῶλ δηθαησκάησλ ζηὸ Γηεζλὲο Ννκηζκαηηθὸ
Σακεῖν, ἐθδφζεσλ ὑπὸ κνξθὴλ ἀηχπσλ ὁκνιφγσλ, ἀλαιφγσο
πξὸο ηὰ δηθαηψκαηα ζπκκεηνρῆο, εἴηε ςήθσλ, ἑθάζηεο ρψξαο ζηὸ
Σακεῖν.
Φπζηθά, νἱ Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο δηαηήξεζαλ ηὸλ θπξίαξρν ξφιν
ηνπο, ὡο  κνλαδηθὴ πνιηηηθὴ δχλακε ζηὸλ δπηηθό θόζκν, ὡο 
δηαηεξνῦζα ηὴλ νἰθνλνκηθή, βηνκεραληθὴ θαὶ ηερλνινγηθὴ
δεζπνηεία ηνπ θαὶ ὡο ἔρνπζα ηὴλ ἀπφιπηε πιεηνςεθία ζηὸ Γηεζλὲο
Ννκηζκαηηθὸ Σακεῖν, ἀλεμαξηήησο ηῶλ πξαγκαηηθῶλ πνζνζηῶλ
ηεο, δηφηη ηψξα δηαζέηεη 16,5% ηῶλ ςήθσλ, ἀιιὰ ἔρεη ὁξηζζεῖ ὡο
πιεηνςεθία ηὸ 85%· ὅια βάδηδαλ ὁκαιά, θαί, κεηὰ ηὴλ θαηάξξεπζε
ηνῦ θνκκνπληζηηθνῦ ζπζηήκαηνο,  αἴγιε ηνῦ ἀκεξηθαληθνῦ ὀλείξνπ
δηεπξχλζεθε, ἐλῶ θαὶ  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε ἄξρηζε ἀπ’ ηὶο
Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο, κὲ ηὰ ἀγγιηθὰ ὡο ιεηηνπξγηθὴ γιῶζζα, παξὰ
ηὰο ζαθεῖο θαὶ ἐγγελεῖο ἀδπλακίαο ησλ εἰο ηὴλ ἔθθξαζε ηῶλ
δεκηνπξγηθῶλ δπλαηνηήησλ ηῶλ ἐξεπλεηῶλ.
Γχν δηεζλεῖο ἐμειίμεηο δηεηάξαμαλ ηὴλ ὅκαιε πνξεία,  ἐκθάληζε
ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ νἰθνλνκηῶλ ζηὴλ παγθφζκηα ζθελὴ θαὶ 
κεηαηφπηζε ηνῦ θέληξνπ ηῆο ςεθηαθῆο θαὶ ζπγρξόλνπ ηερλνινγίαο
ἐθηὸο Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ, κὲ ηὴλ ἀπνθάιπςε ηῶλ δεκηνπξγηθῶλ
ἱθαλνηήησλ ἑθάζηεο γιώζζεο θαηὰ ηὴλ ρξήζε ηεο. Ἡ θακπὴ
ζεκεηψζεθε, κὲ ηὴλ ἀιιαγὴ ηῆο ρηιηεηίαο. Οἱ Ἀκεξηθαλνί, κὲ ηὴλ
ὑπεξνπηηθὴ θαὶ ἀιαδνληθὴ ζπκπεξηθνξά ηνπο, πίζηεπαλ ὅηη ζὰ
παξέκεηλαλ  θπξίαξρε δύλακε αἰσλίσο, νἰθνλνκηθὰ θαὶ πνιηηηθά,
παξὰ ηὴλ δηαξθῆ θαὶ ἐπηηαρπλφκελε ἐπηδείλσζε ηνῦ ἐκπνξηθνῦ θαὶ
ηξερνπζῶλ ζπλαιιαγῶλ ἰζνδπγίνπ ηνπο θαὶ ηῶλ δεκνζηνλνκηθῶλ
ἐιιεηκκάησλ ηνπο, ἐλῶ ζεσξνῦζαλ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ ἀλάπηπμε ηῆο
Κίλαο ὡο κειινληηθὴ ἀπεηιή, κεηὰ ἀπὸ δεθαεηίεο, θαὶ πίζηεπαλ ὅηη,
κὲ ηνὺο πνιέκνπο θαὶ ηνὺο βνκβαξδηζκνὺο ηῆο Γηνπγθνζιαβίαο,
εἶραλ ηαπεηλψζεη ἀξθεηὰ ηὴλ Δὐξώπε θαὶ εἶραλ ἐμνπδεηεξψζεη γηὰ
ηὸ πξνβιεπηὸ κέιινλ ηὴλ Ρσζία·  ηξαγηθὴ ἐκπεηξεία ηνῦ 2001,
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ηῶλ ηξνκνθξαηηθῶλ ἐπηζέζεσλ θαηὰ ηῶλ δηδύκσλ πύξγσλ θαὶ ηνῦ
Πεληαγώλνπ, ἀπνηέιεζε ηὴλ ἀθνξκὴ γηὰ ηὴλ εἰζβνιὴ ζηὸ
Ἀθγαληζηάλ, κὲ ηὴλ ζπκκεηνρὴ ὅισλ ηῶλ Γπηηθῶλ, θαὶ ζηὸ Ἰξάθ,
κεηὰ ἀπὸ κία δηεηία, ἀιιὰ κὲ δηαθνξπνηεκέλε ηὴλ Δὐξσδώλε, ζηὴλ
ὁπνία κφιηο εἶραλ θαζηεξψζεη ηὸ εὐξώ, θαὶ κὲ πξνβεβιεκέλε ηὴλ
ἄξλεζε ηνῦ γαιινγεξκαληθνῦ ἄμνλνο.
Πνιηηηθά,  Γύζε ἐκθαλίζζεθε γηὰ πξψηε θνξὰ κεηαπνιεκηθὰ
δηραζκέλε, κὲ ζαθῆ ηὴλ ἀπνδνθηκαζία ηῆο ἀκεξηθαληθῆο πνιηηηθῆο
ἀπ’ ηὸ δπλακηθὸ νἰθνλνκηθὰ ηκῆκα ηεο, ηὸ ὁπνῖν, κὲ ηὸ εὐξὼ
ἀκθηζβεηνῦζε ηὴλ θπξηαξρία ηνῦ δνιιαξίνπ ὡο δηεζλνῦο
λνκίζκαηνο· νἱ δηάθνξεο θάζεηο ηῆο ζπλαιιαγκαηηθῆο πνξείαο ζηὸ
δπηηθὸ θφζκν ἔρνπλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία, θαζὼο ὁ
ἀληαγσληζκὸο γηὰ ηὸ λφκηζκα -ὅινη ζρεδὸλ παξαδέρνληαη ηψξα ὅηη
ηὸ Παξίζη θαὶ ηὸ Βεξνιίλν εἶραλ ἀξλεζεῖ ηὴλ ζπκκεηνρή ηνπο ζηὴλ
εἰζβνιὴ ζηὸ Ἰξάθ γηὰ ηὴλ πξνζηαζία ηνῦ λένπ λνκίζκαηνο, ἔζησ θη
ἂλ δὲλ εἶραλ ζηὴ δηάζεζή ηνπο θαὶ ηὴλ ζεσξεηηθὴ ζεκειίσζε ηῆο
ἀπφςεσο36- θαὶ νἱ πφιεκνη ἐπηθάιπςαλ ηὴλ ἀλάδπζε ηῆο θηλεδηθῆο
νἰθνλνκίαο. Ἕμη ἔηε ἀξγφηεξα  Κίλα, εἶλαη  δεχηεξε ἐκπνξηθὴ
δχλακε ζηὸλ θφζκν, κεηὰ ηὴλ Δὐξσδψλε, κὲ ηὴλ Ἀκεξηθὴ
ἀζζκαίλνπζα ζηὴλ ηξίηε ζέζε, εἶλαη πξψηε ζὲ ζπλαιιαγκαηηθὰ
δηαζέζηκα, ἄλσ ηῶλ δύν ηξὶο δνιιαξίσλ, εἶλαη ὁ πξῶηνο πηζησηὴο
ηῆο Ἀκεξηθῆο, ἔρεη γίλεη πξψηε ζρεδὸλ ζηὴ ρνξήγεζε βνεζείαο
πξὸο ηνὺο θησρνὺο θαὶ ζηὴλ πξνεγκέλε ηερλνινγία, ἔρεη γίλεη 
αγθάε ηὸ δηεζλὲο πηζησηηθὸ θέληξν θαὶ ἀπνηειεῖ, καδὶ κὲ ηὴλ
Ρσζία, ὡο δηαζέηνπζαη κφληκε ἕδξα ζηὸ πκβνύιην Ἀζθαιείαο ηνῦ
ΟΖΔ, ηὸλ πνιηνξθεηηθὸ θξηὸ ηῶλ ηεζζάξσλ ἀλαδπνκέλσλ, ηῆο
ΒΡΗΚ, νἱ ὁπνῖεο ἀπαηηνῦλ ἐπηηαθηηθὰ ηὴλ ἀλαζεψξεζε ηνῦ δηεζλνῦο
λνκηζκαηηθνῦ ζπζηήκαηνο θαὶ ηὴλ ἀληηθαηάζηαζε ηνῦ δνιιαξίνπ.
Ἡ δεχηεξε ἐμέιημε ἀπνηειεῖ ηὸ ἐθαιηήξην γηὰ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηῶλ
ἀλαγθαίσλ ἐθ ηῆο πξψηεο αἰηίαο ἀιιαγῶλ· ηὸ βηνκεραληθὸ
ζχζηεκα, θαπηηαιηζηηθὸ θαὶ θνκκνπληζηηθό, ἐκθαλίζζεθε ζηὴλ
ἱζηνξία κὲ ηέζζεξεο ἀξρὲο ἀπὸ παξαγσγηθῆο πιεπξᾶο: ηὴλ ἀέλαν
ἀλάπηπμε θαὶ κάιηζηα κὲ ἐπηηαρπλφκελν ξπζκφ, ηὴλ ὁπνία πνιινὶ
παξνκνίαζαλ κὲ ηὴλ θίλεζε ηνῦ πνδειάηνπ, ηὴλ ἀπνθιεηζηηθὴ
ζρεδὸλ παξαγσγὴ θαὶ ἐμαγσγὴ βηνκεραληθῶλ πξντόλησλ ζὲ
ὁιφθιεξν ηὸλ θφζκν θαὶ ηὴλ ἐμαθάληζε ηῆο ὅπνηαο ἐγρσξίνπ
βηνηερληθῆο κνξθῆο παξαγσγὴ ὑπῆξρε ἀπ’ ηνὺο πξνεγνχκελνπο
πνιηηηζκνχο, ηὸλ ἀπφιπην ἔιεγρν ηνῦ θεθαιαίνπ –γηὰ ηὸ θεθάιαην,
ἄιισζηε, ἔγξαςαλ ὅινη νἱ ζεσξεηηθνί ηνπ-, θαὶ ηὸ κνλνπψιην ηῆο
ηερλνινγηθῆο ἀλαπηύμεσο, ζὲ βαζκὸ ἀζθπθηηθὸ γηὰ ηνὺο ἄιινπο
36

Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο», «Σὸ λφκηζκα νἷνλ ἐγγπηὴο ἐζζ’ κῖλ».
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ιανχο. Ἀπὸ ηὶο ηέζζεξεο αὐηὲο ἀξρέο, νὐδεκία ἰζρχεη ζήκεξα γηὰ
ηὶο ἀγγινζαμσληθὲο ρῶξεο, νἱ ὁπνῖεο ζεσξνῦληαη ὡο  γλεζία
ζπλέρεηα ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπαλαζηάζεσο. Σὸ ρεηξφηεξν εἶλαη ὅηη
ἀπψιεζαλ ηὴλ θνζκνθξαηνξία ηνπο θαὶ ἄθεζαλ κεηέσξε ηὴλ ζεία
ἀπνζηνιή ηνπο γηὰ ηὴλ ζσηεξία ηνῦ θφζκνπ, θαὶ ηὸλ ἐθπνιηηηζκὸ
ηῶλ «ἀγξίσλ» ιαῶλ» ηῶλ ἀπνηθηῶλ37 -εἰο ηὰ ὁπνῖα εἶραλ πηζηέςεη
ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ ηῶλ ηαπξνθνξηῶλ θαὶ ηῶλ θνλθηζηαδόξσλ-, ἀιιὰ
θαὶ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηῶλ δηθῶλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ὅπσο ἔθαλαλ θαὶ
πξφζθαηα νἱ Ἀκεξηθαλνὶ ζηνὺο δηαθφξνπο πνιέκνπο ηνπο· 
ἐπηζθφπεζε εἶλαη ζπλνπηηθὴ θαὶ ἀπνβιέπεη ζηὴλ πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ηῆο ἱζηνξηθῆο δηαζηάζεσο ηῆο θξίζεσο, ἀιιὰ θαὶ ηῆο
ἀιιαγῆο ηνῦ ἤζνπο ηῶλ ἀλζξψπσλ ἐθ ηῆο λνζείαο ηνῦ λνκίζκαηνο.
Ἡ ἀπψιεηα ηῆο παληνδπλακίαο, ιφγῳ ηῆο ἀπαμηψζεσο ηῶλ
ηεζζάξσλ ἀξρῶλ δὲλ δηεηζδχεη εὔθνια ζηνὺο ἁπινὺο πνιίηεο, νἱ
ὁπνῖνη δηέπνληαη ἀθφκε ἀπ’ ηὴλ ἀδξάλεηα ηῆο ζπκβαηηθόηεηνο, ηῆο
ζπλεζείαο θαὶ ηνῦ θαηαηγηζκνῦ ηῆο πξνπαγάλδαο ηῆο θπξηάξρνπ
δπλάκεσο·  ὑπνηίκεζε ηνῦ δνιιαξίνπ –θαὶ ηῆο ζηεξιίλαο, ἀιιὰ
αὐηὸ εἶλαη δεπηεξεῦνλ-, ηὰ ηειεπηαῖα ρξφληα, ηὰ ηεξάζηηα
ἐιιείκκαηα, ἐκπνξηθὸ θαὶ δεκνζηνλνκηθφ,  ὑπεξρξέσζή ηνπο, ζηὶο
παιηὲο ἀπνηθίεο ηνπο θαὶ ζηνὺο θνχιεδεο, δὲλ ἔθζαζαλ ἐγθαίξσο
ὡο πνιηηηθὸο ἀληίθηππνο ζηὸ ἐζσηεξηθὸ ηῶλ Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ·
ὅια ἐμειίζζνλην ὁκαιῶο, ἐπεηδὴ νὔηε θαὶ κεηὰ ηὴλ πξψηε θξίζε
ηῶλ ζηεγαζηηθῶλ δαλείσλ ηνῦ 2007, δὲλ εἶραλ αἰζζαλζεῖ νἱ
Ἀκεξηθαλνί, ἀθφκε θαὶ νἱ κεγάινη νἰθνλνκνιφγνη ηνπο, ὅηη θάηη
ζνβαξὸ θαὶ πέξαλ ηῶλ ηεηξηκκέλσλ ζπκβαίλεη. Οἱ ἔληνλεο
ἀλεζπρίεο θαὶ  ςπρνινγία ηῆο θξίζεσο ἐκθαλίζζεθα κεηὰ ηὴλ
ρξεσθνπία ηῶλ κεγάισλ πηζησηηθῶλ ἱδξπκάησλ, ηὴλ ἀπψιεηα ηῶλ
θαηαζέζεψλ ηνπο, γηὰ δεθάδεο ἑθαηνκκπξίσλ πνιηηῶλ θαὶ ηὴλ
καδηθὴ ἀλεξγία ἠ ηὴλ ὑπναπαζρφιεζε κὲ ηὴλ δηαθνπὴ ηῆο
ιεηηνπξγίαο ηῶλ ἄιινηε θξαηαηῶλ βηνκεραληῶλ ηεο, ὅπσο ηῆο
αὐηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαὶ ἄιισλ ἑηαηξεηῶλ, ὅπσο ἐθείλσλ ηῆο
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.

Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο», «Σὰ ἀπνζχκηα ηῆο Νπθηφο», ζει. 9, «Ἡ
ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 7..
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Ἡ λννηξνπία,  θαζεκεξηλὴ ζπκπεξηθνξά, ηνῦ Ἀκεξηθαλνῦ ἄιιαμε·
ἐγθαηέιεηςε, κεηὰ ηὴλ θξίζε ηὸ ἀγέξσρν ὕθνο ηνπ, ἐλῶ ηὰ πξῶηα
ζπκπηψκαηα θαρππνςίαο, ἀπέλαληη ζηὴλ θεληξηθὴ ἐμνπζία θαὶ
ζηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ, ἐκθαλίζζεθαλ·  πεπνίζεζή ηνπ πιένλ
ηψξα ὅηη ηὸ δνιιάξην, ὄρη κφλν δὲλ εἶλαη ηὸ θπξίαξρν δηεζλὲο
λόκηζκα, ἀιιὰ ὅηη δὲλ ἔρεη θαὶ ζηὸ ἐζσηεξηθὸ ηὴλ πξαγκαηηθή ηνπ
ἀμία, ἐληζρχεη ηὴλ δπζπηζηία ηνπ θαὶ ηὴλ ςπρνινγηθή ηνπ
κεηαζηξνθή· ηὸ ἦζνο ηνπ ἀιιάδεη, «ἐμ νὗ αἱ κάραη θαὶ ηὰ
ἐγθιήκαηα». ηὸλ πφιεκν δὲλ ἐκθαλίδνληαη πιένλ νἱ ἀξεηὲο ηῆο
ἀλδξείαο θαὶ ηῆο αὐηνζπζίαο ηῶλ παηδηῶλ ηῆο Ἀκεξηθῆο, ζηὸ
ἐζσηεξηθφ, πξνηηκνῦλ ὅινη ζρεδὸλ ηὴλ ἀπνηακίεπζε, ἔζησ θαὶ ηῶλ
λόζσλ δνιιαξίσλ, δηφηη δὲλ ἔρνπλ ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἀλαδεηήζεσο
ζπλαιιάγκαηνο, ἄιισλ λνκηζκάησλ, ἐλῶ ἀληίζεηα βιέπνπλ ὅηη νἱ
πινύζηεο ηάμεηο καδηθὰ κεηαθέξνπλ ηὰ θεθάιαηά ηνπο ζηὴλ
Δὐξσδώλε ἠ ζηὶο ἀξαβηθὲο ρῶξεο θαὶ ζηὴλ Ἀλαηνιηθὴ Ἀζία. Οἱ
ἐπηζεκάλζεηο ἀπνβιέπνπλ ζηὴλ ὑπνγξάκκηζε θαὶ κφλν ηνῦ
ςπρνινγηθνῦ παξάγνληνο, ὄρη ζηὴλ ἐμάληιεζή ηνπ.
Ἡ θαζηέξσζε ηῶλ δηνκνινγήζεσλ ηῆο ἐπνρῆο καο εἶλαη ηὸ
δεχηεξν θνηλὸ γλψξηζκα ηῶλ Ἡλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ θαὶ ηνῦ
Βπδαληίνπ ηὸλ ἑλδέθαην αἰῶλα·  ηήξεζε ηῶλ ινγηζηηθῶλ βηβιίσλ
ζηὴλ ἀξρή, ηῆο κεραλνξγαλώζεσο ζηὴ ζπλέρεηα, ἀιιὰ θαὶ ηῆο
δηαρεηξίζεσο πνιιῶλ ηνκέσλ ηῆο δηαλεκεηηθῆο δηαδηθαζίαο, εἶρε
ἀλαηεζεῖ ζηαδηαθὰ ἀπὸ ηὴλ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζὲ ἰλδηθὲο
ἑηαηξεῖεο, ηῆο Μπαλγθαιόξε θπξίσο, ἀπὸ ηνὺο θιάδνπο ηῶλ
ὑπεξεζηῶλ θαὶ ηῆο κεηαπνηήζεσο ζὲ κεγάιν βαζκφ· ζηαδηαθὰ
ἀλαθάιπςαλ ἐθ ηῶλ ὑζηέξσλ ὅηη θαὶ  πξνεγκέλε ηερλνινγία ἔρεη
κεηαθεξζεῖ ζηὶο ἀζηαηηθὲο ρῶξεο, ἀιιὰ ἦηαλ πιένλ ἀξγά, δηφηη
ζπλνδεχζεθε θαὶ ἀπὸ ηὴλ βαζχηαηε πηζησηηθὴ θαὶ δηαξζξσηηθὴ
θξίζε. ξηαθὴ θακπὴ ζεσξεῖηαη  ἐπίζηκε ἀλαγλψξηζε ηῆο Κίλαο,
ὡο ἰζνηίκνπ κὲ ηὶο Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο παγθνζκίνπ δπλάκεσο,
θαηὰ ηὴλ δηκεξῆ ἀκεξηθαλνθηλεδηθὴ δηάζθεςε ηῆο Οὐάζηγθηνλ ζηὸ
ηέινο Ἰνπιίνπ 2009· πνιινὶ ἀκεξηθαληθνὶ παξάγνληεο ἄζθεζαλ
ζθιεξὴ θξηηηθὴ ζηὴλ ἀπφθαζε ηνῦ πξνέδξνπ, ἀιιὰ ηὸ γεγνλὸο
παξακέλεη θαὶ νἱ πνιηηηθέο, νἰθνλνκηθὲο θαὶ ςπρνινγηθὲο
ἐπηπηψζεηο ηνπ εἶλαη δεδνκέλεο πιένλ. Σὸ ηέινο ηῆο ἀκεξηθαληθὴο
θνζκνθξαηνξίαο ἔρεη ἀλαγλσξηζζεῖ κὲ βνῦια θαὶ ὑπνγξαθή.
Ἡ παξαθκὴ ηῆο βπδαληηλῆο αὐηνθξαηνξίαο ἀξρίδεη ἀπὸ δχν αἰηίεο,
ἀπ’ ηὴλ παξακέιεζε ηνῦ ζηξαηνῦ θαὶ ηνῦ ζηόινπ, κεηὰ ηὴλ ἀθκή
ηνπο ἐπὶ Βαζηιείνπ ηνῦ Βνπιγαξνθηόλνπ, ἀπ’ ηνὺο δηαδφρνπο ηνπ,
κὲ ηὴλ ἀπξνζπκία πιένλ ηῶλ Βπδαληηλῶλ γηὰ αὐηνζπζία, θαὶ ἀπ’
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ηὴλ παξαρψξεζε δηνκνινγήζεσλ πξὸο ηὴλ Βελεηία θαὶ ηὶο ἄιιεο
ἰηαιηθὲο πόιεηο ηὴλ ἴδηα ἐπνρή· ηὸ ἐὰλ ἐπέδεζε ηξηζήκηζπ ἀθφκε
αἰῶλεο  αὐηνθξαηνξία ὀθείιεηαη ζὲ ἄιινπο παξάγνληεο, ηπραίνπο
κᾶιινλ, ἀιιὰ αὐηὸ ἔρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία. Σὴλ ἴδηα ἐπνρή,
ὅκσο, παξνπζηάζζεθε θαὶ  λόζεπζε ηνῦ λνκίζκαηνο, γηὰ πξψηε
θνξὰ κεηὰ ἀπὸ ἑπηαθόζηα ηφζα ρξφληα· ηὸ ἦζνο ηῶλ Βπδαληηλῶλ
εἶρε ἀιιάμεη θη ἔπαςαλ πηζηεχεηλ ζηὴλ ἑληαία αὐηνθξαηνξία, κὲ ηὴλ
ζξεζθεπηηθὴ ἠ ἄιιε ἰδενινγία ηεο, θαὶ ζηὴλ ἀλάγθε πξνζσπηθῶλ
ζπζηῶλ γηὰ ηὴλ πξνάζπηζή ηεο· ἐπηθξάηεζαλ ηὰ δηαιπηηθὰ
θαηλφκελα θαὶ ὅινη ζρεδὸλ πίζηεπαλ ὅηη ηνὺο θπβεξλνῦλ νἱ
«πνλεξνὶ θἀθ πνλεξῶλ». Οἱ ὅπνηεο ζηηγκὲο ἀλαιακπῆο ἦηαλ
ἐιάρηζηεο θαὶ παξνδηθὲο ζὲ δηαθνξεηηθὲο πεξηνρέο, κὲ δηαθνηεξηθὲο
αἰηίεο
θαὶ
ἀθνξκὲο
θαὶ
ἀληαγσληδνκέλνπο
γέηαο·
ζπκπεξηθέξνληαλ ὅινη ηνπο ὡο ἀλόεηνη, θαηὰ ηὸλ πνηεηή, θαὶ ἦηαλ
ἀλόεηνη.
πηγξακκαηηθά, νἱ Βπδαληηλνὶ εἶραλ ἀπσιέζεη ηὰ πάληα, ηὴλ
ἑληαία ζπλείδεζε θαὶ ηὸ ἦζνο ηῆο αὐηνζπζίαο, γηὰ ηὴλ πξνάζπηζε
ηῆο αὐηνθξαηνξίαο, ηὸλ ζηξαηὸ θαὶ ηὸλ ζηόιν ηνπο, ἀιιὰ θαὶ ηὶο
κεγάιεο «βηνκεραλίεο» παξαγσγῆο ηῶλ ἐθιεθηφηεξσλ πξντφλησλ
ηῆο ἐπνρῆο θαὶ ηὸλ ἔιεγρν ηνῦ δηεζλνῦο ἐκπνξίνπ, κὲ ηὴλ
παξαρψξεζε ηῶλ δηνκνινγήζεσλ πξὸο ηὶο ἰηαιηθὲο πφιεηο· νἱ
δηαιπηηθὲο ηάζεηο ἐκθαλίζζεθαλ ἀκέζσο ἐληὸο ηῆο αὐηνθξαηνξίαο,
κὲ πνιινὺο πιεζπζκνὺο ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο ἀπνδερνκέλνπο ηὸλ
ἐμηζιακηζκό ηνπο, ἀθνῦ εἶραλ πνιεκήζεη ξσηθὰ θαηὰ ηνῦ Ἰζιὰκ
ἐπὶ ηέζζεξεο αἰῶλεο πεξίπνπ, ἀιιὰ κὲ ἰζρπξὸ θέληξν ηὴλ
βαζηιεύνπζα, ἐλῶ ζηὰ Βαιθάληα δεκηνπξγήζεθαλ θαὶ πάιη ηὰ
παιαηὰ ζιαβηθὰ θξάηε, ἐλῶ ἀθφκε θαὶ νἱ Ἕιιελεο πξνηηκνῦζαλ
θαηὰ θαηξνὺο πεξηζζφηεξν ηὴλ πξνάζπηζε ηῶλ θαζαξὰ ἑιιεληθῶλ
βαζηιείσλ, ηῆο Νηθαίαο, ηῆο Ἠπείξνπ, ηῆο Σξαπεδνῦληνο, παξὰ ηῆο
ἑληαίαο αὐηνθξαηνξίαο.
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«Καὶ πάνηες μεηετόνηων»
Ἡ πφιηο ζηὴλ ἀξραηφηεηα,  πνιηηεία ζηὴ ζπλέρεηα, ἀξγφηεξα 
αὐηνθξαηνξία, εἶραλ ὡο θχξην ζπλεθηηθὸ ἱζηὸ ηὴλ ὑπνρξέσζε ὅισλ
ζηὴλ ἐθπιήξσζε ηῶλ πνιηηηθῶλ ἀλαγθῶλ ηεο· ἀλεμαξηήησο ηνῦ
πνιηηηθνῦ ζπζηήκαηνο ὅινη νἱ θάηνηθνη, ὑπὸ ηὴλ γεληθὴ ἔλλνηα ἠ
ηνπιάρηζηνλ  κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία, πίζηεπαλ ζηὶο ἰδενινγηθὲο
ἀξρὲο ηῆο πνιηηείαο θαὶ ἀπνδέρνληαλ ηὶο ὅπνηεο ζπζίεο
ἀπαηνῦληαλ γηὰ ηὴλ πξνάζπηζή ηεο. Σὶο βαζηθὲο ἀξρὲο ηῆο πφιεσο
ηὶο εἶρε ζέζεη ὁ Εεὺο εἰο ηὸλ «Πξσηαγόξαλ» ηνῦ Πιάησλνο: «πὶ
πάληαο, ἔθε ὁ Εεύο, θαὶ πάληεο κεηερόλησλ· νὐ γὰξ ἂλ γέλνηλην
πόιεηο, εἰ ὀιίγνη αὐηῶλ κεηέρνηελ ὥζπεξ ἄιισλ ηερλῶλ· θαὶ λόκνλ
γε ζὲο πάξ’ ἐκνῦ ηὸλ κὴ δπλάκελνλ αἰδνῦο θαὶ δίθεο κεηέρεηλ
θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο»38.  δηάζεκνο ζνθηζηὴο κεηαθέξεη ηὴλ
ἐληνιὴ ηνῦ Γηὸο θαὶ παηξὸο «ζεῶλ ηε θαὶ ἀλζξώπσλ»· ζὲ
ὅινποἀπεπζχλεηαη  ἐληνιή κνπ, εἶπε ὁ Εεύο, θαὶ ὅινη λὰ κεηέρνπλ
ζηὴλ πφιε· δηφηη δὲλ γίλνληαη πφιεηο, ἐὰλ κεηέρνπλ ὀιίγνη εἰο ηὰο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ὅπσο γίλεηαη κὲ ηὶο ἄιιεο ηέρλεο· θαὶ ζέζε ινηπφλ,
ιέεη ζηὸλ Πξνκεζέα, ζπληαθηηθὸ λφκν ἐθ κέξνπο κνπ, ὅπνηνο δὲλ
δχλαηαη κεηέρεηλ αἰδνῦο θαὶ δίθεο θηείλεηλ ὡο λφζνλ ηῆο πφιεσο.
Σὸλ ζάλαην ὅζσλ ἀδπλαηνῦλ κεηέρεηλ εἰο ηὴλ «αἰδὼ θαὶ δίθελ»
ηῆο πφιεσο δηαηάζζεη, κὲ αὐαζηεξφηαην ηξφπν, ὁ Εεύο, δηφηη
ἀπνηεινῦλ κεηαδνηηθὴ ἐπηδεκία γηὰ ηὴλ πφιε· δειαδή, ζζπίδεη ηὸ
ἀμίσκα ηνῦ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο», ηὴλ πξσηαξρηθὴ
ἀπνζηνιὴ ηνῦ πνιίηνπ, ηὴλ ζπκκεηνρή ηνπ εἰο ηὴλ ἄζθεζε ηῆο
θξηηηθῆο πξὸο ηὴλ ἐμνπζία πξῶηα θαὶ κεηὰ εἰο ηὴλ ἄζθεζε ηῆο
ἐμνπζίαο· κφλν ὅηη, πξὶλ θη ἀπ’ ηὴλ δίθε ζέηεη ηὴλ αἰδὼ ἑθάζηνπ,
ηὴλ αἴζζεζε ηῶλ ἀλαγθῶλ θαὶ ηῶλ ἄιισλ θη ὄρη κφλν ηῶλ
πξνζσπηθῶλ ηνπ, ηῶλ ἀηνκηθῶλ ηνπ ἀλαγθῶλ, αὐηὸ πξνζδίδεη ηὴλ
πνιηηηθὴ δηάζηαζε ηῆο ἐπηηαγῆο ηνπ. Ἡ αἰδὼο ἐθθξάδεη ηὴλ ἔλλνηα
ηῶλ θνηλσληθῶλ ἱζηῶλ ηῆο ἐπνρῆο καο, θαὶ εἶλαη πέξαλ ηῶλ
παξαγσγηθῶλ θαὶ νἰθνλνκηθῶλ ἀλαγθῶλ· πξνζδηνξίδνληαη νἱ
ηειεπηαῖεο ἀπ’ ηὶο πξνεγνχκελεο θξάζεηο, ἀπ’ ηὴλ «ὥζπεξ ἄιισλ
ηερλῶλ»· ζὲ δηάθνξεο ηέρλεο, ὅπσο ζηὶο νἰθνλνκηθὲο θπξίσο, εἶλαη
δπλαηὴ  ζπκκεηνρὴ εἰο ηὴλ ἄζθεζή ηνπο ὀιίγσλ κφλν πνιηηῶλ,
ὅπσο γίλεηαη ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ζὲ θάζε κνξθὴ θνηλσλίαο, ἀιιὰ
δὲλ ἰζρχεη αὐηὸ γηὰ ηὶο ιεηηνπξγίεο ηῆο πνιηηηθῆο θαὶ ηῆο θνηλσληθῆο
ζπλνρῆο, ηὴλ αἰδὼ θαὶ ηὴλ δίθε.

Πιάησλνο, «Πξσηαγφξαο», 322δ, κεηάθξαζε δηθή κνπ θαὶ Χξζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ.ἀ. ζει.
127 θ. ἑ..
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 Πιάησλ, δηὰ ζηφκαηνο Πξσηαγόξνπ, ἐπαλαθέξεη ηὴλ θξάζε ηνῦ
Ἀξηζηνθάλνπο, «θαὶ πνλεξνῖο θἀθ πνλεξῶλ» γηὰ ηὴλ ἀληίδξαζε
ηῶλ πνιηηῶλ ἀπέλαληη ζηὸ θεθεβδηιεπκέλν λφκηζκα· «εἰο ἅπαληα
ρξώκεζα», ὑπνγξακκίδεη ὁ πνηεηήο, δειαδή, ζὲ θάζε ζηηγκὴ θαὶ
ἐθδήισζε ηῆο νἰθνλνκηθῆο καο δσῆο, κὲ ηὸλ ζεβαζκὸ ηῆο «αἰδνῦο
θαὶ δίθεο», ηὴλ δηαηήξεζε ηνῦ θνηλσληθνῦ ἱζηνῦ ηῆο πνιηηείαο. ηὴλ
ἐπνρή καο ηὰ θαηλφκελα εἶλαη ὁξαηὰ ζηὴλ Ἀκεξηθή, κὲ ηὴλ
πεπνίζεζε ὅισλ ζρεδὸλ ὅηη ηὸ δνιιάξην εἶλαη λνζεπκέλν, θίβδειν·
 πίζηε ηνπο εἶλαη δεδνκέλε,  ἔθηαζή ηεο δηεξεπλᾶηαη.
Ἡ παγθνζκηνπνίεζε, ὡο ἔθθξαζε ηῆο ἑλφηεηνο θαὶ ηνῦ
πεπεξαζκέλνπ ηνῦ πιαλήηνπ, εἶλαη γεγνλφο, δηφηη  παγθφκηνο
νἰθνλνκία εἶλαη πιένλ ἑληαία ζὲ βαζκὸ ἀδηάζπαζην, θαζὼο
ζεσξεῖηαη ἀδηαλφεηε ἀπὸ ὅινπο  ἐπηζηξνθὴ ζηὸλ ἀπνκνλσηηζκό,
εἴηε ηὸλ ἐζληθό, ὅπσο ηὸλ ἐπέβαιαλ παιαηὰ πνιιὰ ὁινθιεξσηηθὰ
ζπζηήκαηα, εἴηε ζηὸλ γεσγξαθηθό, ὅπσο ηὸλ εἶραλ ἀπνδερζεῖ νἱ
Ἀκεξηθαλνὶ ἕσο πξνπνιεκηθά· ἀπὸ πνιηηηθῆο πιεπξᾶο ἐπίζεο,
δηφηη ἔρνπλ θαηαξξεχζεη νἱ κεγάιεο ἰδενινγίεο, ἐλῶ ηὸ νἰθνινγηθὸ
πξφβιεκα ὑπνρξεψλεη ὅινπο ηνὺο ιανὺο ζὲ ἑληαία ζηάζε, ἔζησ θη
ἂλ κεξηθὲο θπβεξλήζεηο θσιπζηεξγνῦλ ζπζηεκαηηθά·  ςεθηαθὴ
ἐπαλάζηαζε ἀπὸ ηερλνινγηθῆο πιεπξᾶο θαηαξγεῖ ζηαδηαθὰ ηὶο
ἀπνζηάζεηο θαὶ ηὰ ἐζληθὰ ζχλνξα39 θαὶ ἐκπεδψλεη ζηὶο ζπλεηδήζεηο
ὅισλ ηὴλ αἴζζεζε ηῆο ἑλόηεηνο θαὶ ηῆο θνηλῆο κνίξαο, κὲ ηὴλ
ἐλίζρπζή ηνπο ἐθ ηῆο ἀπεηιῆο ηῆο θιηκαηηθῆο ἀιιαγῆο. Σὸ «πάληεο
κεηερόλησλ», ἰζρχεη ἴζσο πεξηζζφηεξν ζηὶο κέξεο καο, παξὰ ζηὴλ
θιαζηθὴ ἐπνρή, ὁπφηε θέξεη καδί ηνπ θαὶ ηὰ «ἀπνζύκηα» ηῆο
Νπθηόο40. Δἶλαη  πξψηε θνξὰ ζηὴ λεψηεξε ἱζηνξία, θαηὰ ηὴλ
ὁπνία ὁ δπηηθὸο ἄλζξσπνο ἀλαινγίδεηαη ηὰ ὅξηα ηῆο «ἀπνζηνιῆο»
ηνπ θαὶ ζέηεη ὑπὸ ἀκθηζβήηεζε ηὴλ ἀπφιπηε θπξηαξρία ηνπ ζηὸλ
θφζκν, θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ζηνὺο ἄιινπο ιανχο.
Ἡ ζπζηαιηηθὴ πξαθηηθὴ ηῶλ ἁπιῶλ Ἀκεξηθαλῶλ, κεηὰ ηὴλ ἔθξεμε
ηῆο θξίζεσο, κὲ ηὸλ ἀπφηνκν πεξηνξηζκὸ ηῆο θαηαλαιψζεσο, ἀιιὰ
θαὶ ηὴλ θαηαδίθε ηῆο πνιηηηθῆο θπξηαξρίαο, ὅπσο θαὶ ηὴλ ἀπνδνρή,
ἀπὸ πνιιὲο πνιηηεῖεο, ηῆο ἐθαξκνγῆο κέηξσλ γηὰ ηὴλ
ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ θιίκαηνο, εἶλαη ἐλδεηθηηθὰ ἑλὸο ἄιινπ ηξφπνπ
δσῆο, ἔζησ θη ἂλ αὐηὸο δὲλ ἔρεη ἐπηθξαηήζεη ζὲ ὅινπο·  ζαθὴο
ἀλακέηξεζε κὲ ηὴλ δηαζηαιηηθή, ὡο ἐθθίλεζε ζηὶο παιαηφηεξεο
ἐπνρέο, ηῶλ ἀλσηέξσλ νἰθνλνκηθῶλ, θπξίσο, θχθισλ, εἶλαη θξίζηκε
γηὰ ηὴ κεγάιε ρψξα θαὶ ηὶο δηεζλεῖο ἐμειίμεηο, ἀιιὰ θαὶ γηὰ ηὴλ
ἐπηβίσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηὸλ πιαλήηε, ἐὰλ δὲλ ζπκθσλήζεη 
Οὐάζηγθηνλ ζηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ κέηξσλ γηὰ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε
ηνῦ θιίκαηνο. ηὰ δχν δεηήκαηα θξίλεηαη ηὸ θιίκα, ζηὶο ἐπηπηψζεηο
39
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Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 33, 37.
Αὐηφζη, «Σὰ ἀπνζχκηα ηῆο Νπθηφο».

35

ἀπ’ ηὶο ἁπηὲο ἀιιαγὲο ηῆο ςεθηαθῆο ἐπαλαζηάζεσο ζηὴλ πνιηηηθὴ
θαὶ θαζεκεξηλὴ δσὴ ὅισλ, θαὶ ἀπ’ ηὶο δηαζηάζεηο ηῆο θπθινθνξίαο
θηβδήινπ λνκίζκαηνο, ἠ θαὶ ἀληηζξφθσο ζηὴλ ἱεξάξρεζή ηνπο.
Σὸ πξῶην εἶλαη γλσζηφ, ηνπιάρηζηνλ ζὲ ὅζνπο ἔρνπλ ἔζησ θαὶ
μεθπιιίζεη κφλν ηὶο «ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο»·  πξνεγκέλε
ηερλνινγία ἔρεη ἐγθαηαιείςεη ηὴλ Ἀκεξηθὴ θαὶ ηὶο ἄιιεο δπηηθὲο
ρῶξεο θαὶ ἔρεη κεηαθεξζεῖ ζηὶο ἀζηαηηθέο -ὡο γεληθὴ ηάζε κηιᾶκε θη
ὄρη ζὲ ἀπφιπην βαζκφ41-, κὲ ηὴλ ζπλνδεία θαὶ ηῶλ δηνκνινγήζεσλ.
Ἡ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε ἀπαηηεῖ θαὶ πξνυπνζέηεη ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο
δεκηνπξγηθόηεηνο ηνῦ ἐξεπλεηνῦ, θαηὰ ηὴλ ἐξεπλεηηθή ηνπ ἐξγαζία,
ἀιιὰ θαὶ ζὲ ὅιεο ηὶο ἐθδειψζεηο ηῆο δσῆο ηνπ, ὁ ἄλζξσπνο γίλεηαη
πνηεηὴο θαὶ δεκηνπξγόο42· ηίζεηαη θχζεη ηὸ πξφβιεκα ηῆο
δεκηνπξγηθῆο ζπλζέζεσο ἑθάζηεο γιώζζεο, ηῆο κνπζηθῆο ηεο
ἁξκνλίαο. Ἡ ἐπηζηξνθὴ εἰο ηὴλ πιήξε ηαχηηζε κνπζηθῆο θαὶ ιόγνπ,
γιώζζεο θαζίζηαηαη ἐπηηαθηηθὴ ἀλάγθε, ἐπεηδὴ εἶλαη ἀπαξαίηεηε 
ἀέλανο ἔθθξαζε ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο, γηὰ ηὴλ πξνζσπηθὴ
ἀλαλέσζε ηνῦ ἐξεπλεηνῦ, ἀιιὰ θαὶ γηὰ ηὴλ δηαηήξεζε ηῆο ζέζεψο
ηνπ ζηὸλ ἀληαγσληζκὸ ηῆο δηεζλνῦο ἀγνξᾶο,  ὁπνία ἔρεη θαηαζηεῖ
πξνζηηὴ εἰο ὅινπο ἀλὰ πᾶζα ζηηγκή· ὁ ἄλζξσπνο γίλεηαη πνιίηεο,
δηφηη δηαζέηεη ηὶο δπλαηφηεηεο ἀκέζνπ θαὶ πιήξνπο ἐλεκεξώζεώο
ηνπ γηὰ ηὰ δηαδξακαηηδφκελα, κέζῳ ηνῦ δηαδηθηύνπ, ζὲ θάζε γσληὰ
ηῆο γῆο. Ἡ Ἀγνξὰ εἶλαη πιένλ ζρεδὸλ ἀπνθιεηζηηθὰ ηὸ δηαδίθηπν· ὁ
ἔληππνο ηύπνο ἀλαγλσξίδεη ηὴλ ἐθηφπηζή ηνπ ἀπ’ ηὸ δηαδίθηπν, ἐλῶ
θαὶ ὁ ἠιεθηξνληθὸο ζηαδηαθὰ θαὶ δχζθνια ἀπνδέρεηαη ηὴλ λέα
ἐπνρή·  ἀιιαγὴ ἐθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηὴλ θαζεκεξηλόηεηα
ηνῦ ἀλζξώπνπ, ζηὴλ ἄλεζε ηῆο ἐπηθνηλσλίαο ηνπ κὲ ηνὺο ἄιινπο,
ζηὸ ἐζσηεξηθὸ ηῆο ρψξαο ηνπ, ἀιιὰ θαὶ ὁπνπδήπνηε ζηὸλ θφζκν,
εἴηε γηὰ ζέκαηα δηαζθεδάζεσο θαὶ ἐξεχλεο, εἴηε γηὰ θαζαξῶο
ἐπαγγεικαηηθά, πνιηηηθὰ ἠ θαὶ νἰθνινγηθά.

41
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Αὐηφζη,, ζει. 30 θ. ἑ.
Αὐηφζη, ζει. 27.

36

2
Ἡ ἐκπέδσζε ηῶλ ἀιιαγῶλ αὐηῶλ ζηνὺο δηάθνξνπο ιανὺο εἶλαη
ἐληειῶο δηαθνξεηηθή· ζηνὺο βηνκεραληθνὺο ιανὺο ηνῦ δπηηθνῦ
θφζκνπ  παγθνζκηνπνίεζε ἐζεσξήζε ὡο ἁπιῆ πξνέθηαζε ηῆο
βηνκεραληθῆο ἐπαλαζηάζεσο θαὶ ὡο ἐπηβεβαίσζε ηῆο ἱζηνξηθῆο
πνξείαο ηῶλ ηειεπηαίσλ αἰώλσλ, κὲ ἀπνθνξχθσζή ηεο ηὴλ
ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε θαὶ ηὴλ ἀκεξηθαληθὴ θνζκνθξαηνξία· 
ἀλάπηπμε ηῆο θπβεξλεηηθῆο θαὶ ηῆο πιεξνθνξηθῆο, κὲ ὅια ηὰ
ζπζηήκαηά ηνπο ζηὴλ ἀγγιηθὴ γιῶζζα, ἐιήθζε ὡο ἔθθξαζε ηῆο
λνκνηειείαο ηῆο θαιβηληζηηθῆο ἠζηθῆο θαὶ ηνῦ πξνηεζηαληηθνῦ
πλεύκαηνο.  ἐθεζπραζκὸο ἦηαλ ἀπφιπηνο θαὶ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ
βαζκίδα, ἀπ’ ηὴλ θπβέξλεζε θαὶ ηὶο θπξίαξρεο νἰθνλνκηθὲο ηάμεηο
ἕσο ηὰ Παλεπηζηήκηα θαὶ ηὰ ἐξεπλεηηθὰ θέληξα, ἀιιὰ θαὶ ὣο ηὸλ
ἁπιὸ πνιίηε·  παξαρψξεζε ηῶλ δηνκνινγήζεσλ43 ἑξκελεχζεθε
ὡο ζπλάδνπζα πξὸο ηὶο λνκνηειεηαθὲο ἐμειίμεηο θαὶ ὡο
ἀλαγλψξηζε ηῆο ἀκεξηθαληθῆο ἡγεκνλίαο, ὅπσο ἀθξηβῶο ζπλέβε κὲ
ηὶο ἀληίζηνηρεο ἐπὶ βπδαληηλῆο αὐηνθξαηνξίαο· νἱ ὅπνηεο ἁπιὲο
ἐπηθξίζεηο ἀκέζσο ἀπνδνθηκάδνληαλ ὡο ἀληζηφξεηεο θαὶ
ἀλαρνληζηηθέο.
Ἡ δηάβξσζε ηνῦ ἐθεζπραζκνῦ ὁδήγεζε ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηῶλ
δηνκνινγήζεσλ κὲ ἐλζνπζηαζκφ, ὅπσο πάληνηε ζπκβαίλεη ζηὴλ
ἱζηνξία –δηὰ ηνῦην θαὶ ἐπαλαιακβάλνπκε ὅηη  θαιπηέξα ζεψξεζε
ηῶλ ἐμειίθεσλ ηῆο ἐπνρῆο καο εἶλαη  ἱζηνξηθή-, δηφηη εὔμαλε ηὰ
θέξδε ηῶλ ἐπηρεηξήζεσλ ζηὴ κεηξηθὴ ρψξα· ηὸ ηί ζὰ ζπλέβαηλε ζὲ
πεξίνδν θξίζεσο δὲλ ὑπῆξρε ζηὴ ζπιινγηζηηθή ηνπο, ὅπσο δὲλ
θαηέγξαςαλ ηὴ ζεκεξηλὴ θξίζε, θαζὼο πνιινὶ ἐπηκέλνπλ ἀθφκε ὅηη
δὲλ εἶλαη δηαξζξσηηθή· ἀλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο εἶλαη. κεῖο
θαηαγξάθνπκε ηὶο ζπλέπεηεο θαὶ κφλν44. Ἡ κεηαθίλεζε ηῆο
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πξὸο ηὶο Ἰλδίεο, ηὴλ Κίλα θαὶ ηὴλ Ρσζία
ζπλέπεζε κὲ ηὴλ δηαξζξσηηθὴ νἰθνλνκηθὴ θξίζε –θαὶ ηὶο
πεξηδηαβάζεηο ηῶλ ἀγγινζαμσληθῶλ θπξίσο θπβεξλήζεσλ εἰο ηὰο
ιεσθφξνπο ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο, ὑπεξπιήξεηο ηφ γε λῦλ ἔρνλ
κὲ λαπάγηα ηῶλ θαηαλαισηηθῶλ ηνπο ἀγαζῶλ θαὶ ζπλεζεηῶλ, ἐλῶ νἱ
ἀηξαπνὶ ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ νἰθνλνκηῶλ ἀπεδείρζεζαλ βαηνὶ θαὶ
πξφζθνξνη δηὰ ηὴλ νἰθνλνκηθή ηνπο ἀλάπηπμε θαὶ ηὴλ ἐπέθηαζή
ηνπο παγθνζκίσο-, ηὴλ ἀκθηζβήηεζε ηνῦ δηεζλνῦο λνκηζκαηηθνῦ
ζπζηήκαηνο θαὶ ηνῦ ξφινπ ηνῦ δνιιαξίνπ, ὡο ἀπνζεκαηηθνῦ
λνκίζκαηνο, ἅηηλα ἐζεσξνῦλην ὡο ηακπνῦ ηὴλ πξνεγνπκέλε
ἐπνρή.
43
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Σὸ ἀπξνζδηφξηζην πιένλ βάζνο θαὶ  δηάξθεηα ηῆο θξίζεσο
πξνθάιεζαλ ηὴλ ἀλαγψξηζε θαὶ ἀπὸ ηνὺο ἴδηνπο ηνὺο Ἀκεξηθαλνὺο
ηῆο ἀπαμηώζεσο ηνῦ δνιιαξίνπ, ὄρη ηφζν κὲ ηὴλ ζηξνθὴ πξὸο
ἄιια λνκίζκαηα, ηὴλ ἐθξνὴ ηῶλ θεθαιαίσλ ζηὸ ἐμσηεξηθφ, θχξην
κέιεκα ηῶλ ἀλσηέξσλ ηάμεσλ, ὅζν ηῶλ ἁπιῶλ πνιηηῶλ, κὲ ηὴλ
θιίζε ηνπο ζηὴλ ἀπνηακίεπζε, ηὴλ ἀπνθπγὴ ηῆο θαηαλαιψζεσο
θαὶ ηὴλ ζπζηαιηηθὴ λννηξνπία ηνπο. Ὅια αὐηὰ εἶλαη γλσζηά, νἱ
θνηλσληθὲο θαὶ πνιηηηθὲο ἐπηπηώζεηο ηνπο εἶλαη ἄγλσζηεο θαὶ
ἀπξνζδηφξηζηεο, δηφηη ζπκβαίλνπλ γηὰ πξψηε θνξὰ ζηὸλ
ἀκεξηθαληθὸ ιαό.  Ἀξηζηνθάλεο ἔιεγε γηὰ ηνὺο Ἀζελαίνπο, ὅηη νἱ
ζπλήζεηεο αὐηέο, «θαὶ πνλεξνῖο θἀθ πνλεξῶλ εἰο ἅπαληα
ρξώκεζα/ ὑζηάηνηο ἀθηγκέλνηζηλ». Σὶο πνλεξὲο ζπλήζεηεο ηῶλ
θηβδήισλ λνκηζκάησλ, ηὶο εἶρε ἀπνδψζεη εἰο ηνὺο ἐπηηίκνπο
πνιίηαο, ηνὺο πξνζθάησο πνιηηνγξαθεζέληαο, ἀπειεπζέξνπο ἠ
δνχινπο, ἐλῶ ἐπέκεηλε ζηὴλ ἀιιαγὴ ηῆο λννηξνπίαο ηῶλ
ζπκπνιηηῶλ ηνπ θαὶ ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηῶλ ρξεζζῶλ ζῶλ, «Ἀιιὰ θαὶ
λῦλ, ὦλόεηνη, κεηαβαιόληεο ηνὺο ηξόπνπο/ ρξῆζζε ηνῖο ρξεζηνῖζηλ
αὖζηο». Γὲλ ἀληέδξαζαλ θη ἔραζαλ ηὴλ γεκνλία ηνπο θαὶ νἱ ἴδηνη
ηὴλ ἐιεπζεξία ηνπο, ἐλῶ ὁ πνιηηηζκὸο ηῆο ἀλζξσπφηεηνο γχξηζε
ζειίδα ἀλεπηζηξεπηὶ.
Ἡ ἐπαλεκθάληζε ηῶλ Ἀζελῶλ ηὸλ ηέηαξην αἰῶλα ὡο γέηηδνο
δπλάκεσο, κεηὰ ηὴλ ζπληξηβή ηνπο ἀπ’ ηὸλ Λύζαλδξν, ηὴλ
θαηεδάθηζε ηῶλ καθξῶλ ηεηρῶλ, κὲ ηὴλ ζπλνδεία αὐιεηξίδσλ, θαὶ
ηὴλ ηπξαλλία ηῶλ ηξηάθνληα ὀθείιεηαη ζὲ δχν ιφγνπο: ζηὴλ
δηαηήξεζε ηῆο πλεπκαηηθῆο ἡγεκνλίαο ηῆο πφιεσο ζηὸλ ἑιιεληθὸ
θαὶ ζηὸλ ὑπόινηπν θόζκν θαὶ ζηὴλ δπλακηθὴ παξνπζία ηῶλ ἑληαίσλ
ἱζηνξηθῶλ θαὶ πνιηηηζηηθῶλ ἱζηῶλ ηνῦ ιιεληζκνῦ· νἱ ζρέζεηο ηῶλ
ιιήλσλ κὲ ηνὺο ζενύο ηνπο ἦηαλ ἰζόηηκεο, ζρέζεηο ἀλεμαξηεζίαο
ἠ ἐιεπζεξίαο, θαὶ δὲλ ὑπῆξρε νὔηε ὡο ὑπφλνηα  ζθέςε ηῆο
ἀπνιύηνπ ἐμαξηήζεσο ἀπ’ ηὸλ ζεὸ ἠ ηὴλ ἰδενινγία ἠ  αἴζζεζε ηῆο
ζξεζθεπηηθῆο ἀπνζηνιῆο ηνπο γηὰ ηὴλ ζσηεξία ηνῦ θόζκνπ ἠ ηῶλ
ςπρῶλ ηνπο κεηὰ ζάλαηνλ. Ὅηαλ θαζφξηδαλ ὡο βαζηθὴ ἀξρὴ ηῆο
ἀμίαο ηνῦ ἀγαζνῦ ηνπιάρηζηνλ ηνὺο ηέζζεξεο παξάγνληεο, ηὰ δύν
ἀγαζὰ θαὶ ηνὺο ζπλαιιαζζνκέλνπο ηνὺο δύν πνιίηαο45, ζηὴλ
πξάμε ἀπέξξηπηαλ ηὴλ ἐμάξηεζή ηνπο ἀπ’ ηὴλ ἀληαιιαθηηθὴ ζρέζε
θαὶ ἐδέρνλην ηὴλ ἀλάδεημε ηνῦ πνιίηνπ ὡο θαζνξηζηηθνῦ
παξάγνληνο· ηὸ θξηηήξην ἦηαλ ὁ πνιίηεο, θαηὰ ηὴλ ἐληνιὴλ θαὶ ηνῦ
Γηόο.
Σὴλ ζεσξία αὐηὴ ηὴλ ἐπεμεξγάζηεθε ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ἀκέζσο κεηὰ
ηὴλ δηαηχπσζε ηῆο ἀξρῆο, ὅηη, «ηὸ δίθαηνλ ἐλ ἐιαρίζηνηο εἶλαη
45

Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ. ἀ. ζει 68 θ. ἑ., θαὶ ἀλσηέξσ, ζει 32
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ηέηηαξζηλ»: «ηὸ γὰξ δίθαηνλ ἐλ ηαῖο δηαλνκαῖο ὁκνινγνῦζη πάληεο
θαη’ ἀμίαλ ηηλὰ δεῖλ εἶλαη, ηὴλ κέληνη ἀμίαλ νὐ ηὴλ αὐηὴλ ιέγνπζη
πάληεο ὑπάξρεηλ, ἀιι’ νἱ κὲλ δεκνθξαηηθνὶ ἐιεπζεξίαλ, νἱ δ’
ὀιηγαξρηθνὶ πινῦηνλ, νἱ δ’ εὐγέλεηαλ, νἱ δ’ ἀξηζηνθξαηηθνὶ ἀξεηήλ.
ἔζηηλ ἄξα ηὸ δίθαηνλ ἀλάινγόλ ηη»46. ηὴλ εὐξχηεξε ἔλλνηα ηνῦ
δηθαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαὶ νἱ ἀληαιιαγὲο ζηὴλ ἀγνξά, ζχκθσλα
κὲ ηὴλ θαηάιεμε ηνῦ ἀπνζπάζκαηνο ηνῦ θηινζφθνπ, δηφηη ηὸ δίθαην
θαηὰ ηὴλ δηαλνκὴ ηῶλ ἀγαζῶλ ὁκνινγνῦλ νἱ πάληεο ὅηη πξέπεη λὰ
γίλεηαη ζχκθσλα κὲ θάπνηα ἀμία, ἀιιὰ δὲλ ἀπνδέρνληαη ὅινη ηὴλ
ἴδηα ἀμία – θξίζηκε δηαθνξὰ κὲ ηὴλ βηνκεραληθὴ ἐπνρή-, ἀιιὰ νἱ
κὲλ δεκνθξαηηθνὶ ζεσξνῦλ ηὴλ ἐιεπζεξία, νἱ δὲ ὀιηγαξρηθνὶ ηὸλ
πινῦην, νἱ εὐγεληθῆο θαηαγσγῆο ηὴλ εὐγέλεηα θαὶ νἱ ἀξηζηνθξάηεο
ηὴλ ἀξεηή. Ἡ ἐκβάζπλζε εἰο ηὴλ ἀλάιπζε ηῶλ ἐλλνηῶλ αὐηῶλ
ὁδεγεῖ εἰο ἄιιαο ἀηξαπνχο· ἑζηηάδνπκε ηὴλ πξνζνρή καο εἰο δχν
θαηεγνξίαο, ηὴλ ἐπηινγὴ ὡο θπξίαο ἀμίαο ηῆο ἐιεπζεξίαο ἀπ’ ηνὺο
δεκνθξαηηθνὺο θαὶ ηνῦ πινύηνπ ἀπ’ ηνὺο ὀιηγαξρηθνύο· νἱ
ηειεπηαῖνη ἐθθξάδνπλ ηὸ θαπηηαιηζηηθὸ πλεῦκα, ηὴλ ἀέλαν
ἀλάπηπμε ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο δειαδὴ ὁ πινῦηνο –ὡο
θνηλσληθὸ θαηλφκελν θπξίσο, θαὶ ὄρη ὡο ἀηνκηθφ-, ζπζζσξεχεηαη
κὲ ηὴλ ἐπηηαρπλφκελε ἀλάπηπμε ηῆο νἰθνλνκίαο, κὲ ηὸ θπλῆγη ηῆο
παξαγσγηθόηεηνο, ὁπφηε ὁ ἄλζξσπνο ράλεη ηὶο δπλαηφηεηεο
πνιηηηθῆο ζεσξήζεσο ηῶλ θαηλνκέλσλ, γίλεηαη κνλνζήκαληνο47. 
κνλνζήκαληνο ἄλζξσπνο, εἶλαη ὁκνηφκνξθνο εἰο ηὰο ἀληηδξάζεηο
ηνπ, ἐπεηδὴ ἔηζη ηὸλ ζέιεη  βηνκεραληθὴ θνηλσλία· νἱ Κηλέδνη ἔρνπλ
κία ζνθὴ παξνηκία, «ὁ ἀξηζηνθξάηεο ἀπνβιέπεη ζηὴλ ἁξκνλία θη
ὄρη ζηὴλ ὁκνηνκνξθία». πηθνπξηθὴ ἄπνςε ἀπὸ ἄιιν πνιηηηζκφ.
Ἡ δεκνθξαηία, ιέεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο δὲλ ζπκβαδίδεη κὲ ηὴλ ἀλαγσγὴ
ηνῦ πινύηνπ ὡο πξώηεο ἀμίαο ηῆο πνιηηείαο, ηῆο πφιεσο·
δηδαζθφκεζα πνιιὰ γηὰ ηὶο πνιηηηθὲο θαὶ θνηλσληθὲο ἀμίεο ηῆο
λεσηέξαο ἐπνρῆο, κὲ ηὴλ ἀμηνιφγεζε ηῆο ἑιιεληθῆο θηινζνθίαο. Ἡ
κειέηε ηεο, θαηὰ ηὸ δηθφ ηεο ζχζηεκα ἀμηῶλ, θαὶ ὄρη κὲ γλψκνλα
ηὴλ βηθησξηαλὴ ἠζηθή, κᾶο πξνζθέξεη πνιιὰ.

Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ. Βηβι.Δ’, θεθ. ζη’, παξ. 4, (1131α28-33), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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Ἀπφιισλνο», ζει. 24, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 35.
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Ἐπιμύθιον
Δἰο ηὴλ ἄκεζνλ δεκνθξαηίαλ  δηδαζθαιία ηνῦ δξάκαηνο ἦηαλ
πνιηηηθὴ πξάμε θαὶ ἀπνηεινῦζε πξνέθηαζε ηῆο ἰζεγνξίαο, ηνῦ
δηαιόγνπ εἰο ηὴλ Ἀγνξάλ, εἰο ηὴλ Βνπιὴλ θαὶ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ ηνῦ
δήκνπ·  πνιηηηθὴ θξηηηθὴ ηνῦ πνηεηνῦ γηλφηαλ κὲ ηὴλ παξάβαζε –
αὐηὸ ζεκαίλεη θαὶ  ιέμε, παξάβαζηο, βαίλσ ἐθηὸο ηῆο θαλνληθῆο
ῥνῆο ηνῦ δξάκαηνο-, κὲ ηὸλ εὐζὺ ιόγν ηνῦ πνηεηνῦ πξὸο ηνὺο
πνιίηεο· ἀλαθεξφηαλ πάληνηε ζηὰ ηξέρνληα πνιηηηθὰ δεηήκαηα ἠ
θαὶ ζηὶο πξνζσπηθὲο ἐκπεηξίεο ηνῦ πνηεηνῦ κὲ ηνὺο θξηηὲο θαὶ ηὸ
θνηλφ. πλήζσο νἱ πνιίηεο ἀληηδξνῦζαλ κὲ ζρφιηα ἀπὸ θάησ ἠ κὲ
ἐπηθσλήκαηα ἐπηδνθηκαζίαο ἠ ἀπνδνθηκαζίαο· ὁ δηάινγνο ἦηαλ
δσληαλὸο θαὶ νὐζηαζηηθφο, κὲ ἄκεζεο ηὶο ἐπηπηψζεηο ηνπ πνιιὲο
θνξὲο ζηὴλ πνιηηηθὴ δσή. Ἀιιὰ ἀξθεηὴ  παξάβαζή καο.
Ἡ παξάβαζηο εἰο ηνὺο «Βαηξάρνπο» εἶλαη κηθξή, 64 ζηίρνη, θαὶ κὲ
ππθλὸ πνιηηηθὸ λφεκα. ηὸλ πξῶην ἀλάπαηζην ἀλαθέξεη:
Σὸλ ἱεξὸλ ρνξὸλ δίθαηόλ ἐζηη ρξεζηὰ ηῇ πόιεη
μπκπαξαηλεῖλ θαὶ δηδάζθεηλ. Πξῶηνλ νὖλ ἡκῖλ δνθεῖ
ἐμηζῶζαη ηνὺο πνιίηαο θἀθειεῖλ ηὰ δείκαηα.48
Δὐζέσο ὁ Ἀξηζηνθάλεο ιέεη ὅηη εἶλαη ἱεξὸ θαζῆθνλ ηνπ  πξνζθπγὴ
εἰο ηὰο παξαηλέζεηο θαὶ εἰο ηὴλ δηδαζθαιία πξὸο ηνὺο ζπκπνιίηεο
ηνπ, ὥζηε ἀθαηξέζαη θάζε ζθηὰ θφβνπ κέζα ηνπο θαὶ κεηαπεῖζαη
αὐηνὺο ὅηη ὅινη ηνπο εἶλαη ἴζνη θαὶ ἔρνπλ ηὰ ἴδηα δηθαηψκαηα· εἶραλ
πιήξε ζπλαίζζεζε νἱ Ἀζελαῖνη ὅηη ὁ πφιεκνο ἦηαλ ρακέλνο, ἀιιὰ
ἀγσλίδνληαλ κέρξηο ἐζράησλ, δηφηη ηὸ ζεσξνῦζαλ ἱεξὰ ὑπνρξέσζή
ηνπο, ἐπεηδὴ δηαθνξεηηθὰ δὲλ ζὰ ἦηαλ ἐιεύζεξνη πνιίηεο. 
πξῶηνο θηιεηξεληζηὴο ηῆο πφιεσο, ὅηαλ εἶρε ἀληηκεησπίζεη θαὶ
δχζθνιεο δίθεο κὲ ηὸλ γέηε ηῆο δεκνθξαηηθῆο παξαηάμεσο
Κιέσλα ζηὴλ ἀξρὴ ηνῦ πνιέκνπ, δὲλ κηιάεη γηὰ ηὴλ εἰξήλε εἰο ηὴλ
ηειεπηαία ηνπ θαηὰ ηὴλ δηάξθεηα ηνῦ πνιέκνπ θσκῳδία ηνπ·
ἀληηζέησο, κάιηζηα, ἐπηδηψθεη ηὴλ ἀλχςσζε ηνῦ θξνλήκαηνο ηῶλ
Ἀζελαίσλ θαὶ ηὴλ ἐλίζρπζε ηνῦ ἠζηθνῦ ηνπο, κὲ θχξηα ἔκθαζε εἰο
ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ ἤζνπο ηνπο. Ὡο θπξία αἰηία ηῆο ἀιινηψζεσο
ηνῦ ἤζνπο ζεσξεῖ ηὴλ λόζεπζε ηνῦ λνκίζκαηνο θαὶ ἐπηκέλεη εἰο
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αὐηφ, ἀθηεξψλσλ εἰο αὐηὴλ ζρεδὸλ ἀπνθιεηζηηθὰ ηὴλ παξάβαζίλ
ηνπ.
Ἀπὸ ηὴλ ἄπνςε αὐηὴ γίλεηαη ἐπίθαηξνο ὁ Ἀξηζηνθάλεο, δηφηη ζέηεη
κὲ ηὸλ ἐλαξγέζηεξν ηξφπν ηὶο ἐπηπηψζεηο ηνῦ λνκίζκαηνο εἰο ηὸ
ἦζνο ηῶλ ἀλζξψπσλ, πέξαλ ηνῦ αὐηνλόκνπ πνιηηηθνῦ ηνπ ξόινπ·
ηὸ θίβδειν λφκηζκα ἔρεη ἄκεζε θαὶ δπλακηθὴ ἐπίδξαζε ζηὴλ
πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ὅισλ, ηῶλ ἁπιῶλ θαηνίθσλ, ηὸ θπξηψηεξν, θαὶ
ηῆο ἐμνπζίαο ζηὴ ζπλέρεηα· νἱ θπβεξλῶληεο, ἀλεμαξηήησο
πνιηηεχκαηνο, ἐζίδνληαη ζηὴλ ἐμαπάηεζε ηῶλ ὑπεθφσλ ηνπο. Ὅηαλ
γίλνληαη ἁπηὰ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο πνιηηηθῆο ηνπο εἶλαη ἀξγά, 
ἐκπηζηνζύλε ηῶλ πνιηηῶλ πξὸο ηὴλ ἐμνπζία ἔρεη ραζεῖ. Μᾶο
πξνηξέπεη ὁ πνηεηήο:
 ἱεξὸο ρνξὸο εἶλαη δίθαην ζσζηὰ ζηὴλ πόιε
ζπκβνπιεύεηλ θαὶ δηδάζθεηλ. Πξῶηα πηζηεύεη ἐκεῖο ινηπὸλ
ἴζνπο ἔρεηλ ὅινπο ηνὺο πνιίηαο θαὶ ρσξὶο θαζόινπ θνβίεο.
Σὶο ἐλδφκπρεο θνβίεο ηῶλ πνιηηῶλ ἐπηζεκαίλεη ὡο πξῶην κέιεκά
ηνπ ὁ πνηεηήο, ὄρη ὅηη ἔγηλε αἰθληδίσο θηινπόιεκνο, ἀιιὰ ἐπεηδὴ
πηζηεχεη ἀθξαδάλησο ὅηη ὁ θόβνο θαὶ  θαρππνςία εἶλαη ρεηξφηεξνο
θίλδπλνο γηὰ ηὴλ πνιηηεία ἀπ’ ηὸλ πφιεκν, «θἀθειεῖλ ηὰ δείκαηα»· 
ἀπαιιαγὴ ἀπ’ ηὶο θνβίεο θαὶ ηὴλ ἀλαζθάιεηα ζὰ πξνζζέηακε, εἶλαη
ηὸ πξῶην ηνπ κέιεκα. Οἱ παξαηλέζεηο ηνπ,  δηδαζθαιία ηνπ ἔρνπλ
πιένλ ἀπνινγεηηθὸ ηφλν ὑπὲξ ηῆο ρεηξαθεηήζεσο ηῶλ Ἀζελαίσλ
ἀπ’ ηὶο ἐμαξηήζεηο ηνπο ἀπ’ ηνὺο δεκαγσγνύο, θαὶ ὀιηγψηεξν
καρεηηθφ, ὅπσο εἶραλ νἱ παξαβάζεηο ζηὶο πξῶηεο ηνπ θσκῳδίεο
ὑπὲξ ηῆο εἰξήλεο, δηφηη γλσξίδεη ὅηη  ἀιιαγὴ ηνῦ ἤζνπο ηῶλ
πνιηηῶλ ἀπ’ ηὸ θεθεβδηιεπκέλν λφκηζκα ἦηαλ ὁ ρεηξφηεξνο ἐρζξφο,
δηφηη εὐλνεῖ ηὴλ ἀληζφηεηα κεηαμὺ ηῶλ πνιηηῶλ, γη’ αὐηὸ θαὶ
ἐπηκέλεη ζηὴλ ἀλάγθε γηὰ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο ἰζφηεηνο, «ἐμηζῶζαη
ηνὺο πνιίηαο»· γλψξηδε, ἄιισζηε, ὅηη νἱ Ἀζελαῖνη εἶραλ κεηαλνήζεη
δηὰ ηὴλ θαηαδίθε ηῶλ δέθα ζηξαηεγῶλ θαὶ εἶραλ ζπιιάβεη ηνὺο
ὑπαηηίνπο, ἀιιὰ ὁ πξσηαίηηνο ηῆο ζθεπσξίαο, Καιιίμεηλνο, εἶρε
δξαπεηεχζεη ζηὴ Γεθέιεηα. Δἰξσλεία ηῆο ηχρεο, ὁ Καιιίμεηλνο δὲλ
ἀπεηφικεζε ἐπηζηξέςαη εἰο ηὰο Ἀζήλαο, νὔηε θαηὰ ηὴλ ηπξαλλία
ηῶλ ηξηάθνληα, ἀιιὰ ἐπαλῆιζε κεηὰ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο
δεκνθξαηίαο, θαὶ πάιη πεξηθξνλνχκελνο ἀπὸ ὅινπο. Λέγεηαη ὅηη
ἀπέζαλε ἀπ’ ηὴλ πεῖλα.
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ηὶο ἑπφκελεο ἐπνρὲο ἀπνπζηάδεη, ἀπὸ ὅζα γλσξίδνπκε, 
ἀλαθνξὰ ηῆο ἀιιαγῆο ηνῦ ἤζνπο ἀπ’ ηὸ λόζν λόκηζκα, ἴζσο ἐπεηδὴ
ἔρεη ραζεῖ ηὸ κεγαιχηεξν κέξνο ηῆο πινχζηαο γξακκαηείαο· θαὶ 
κειέηε καο, ἄιισζηε, δὲλ ἀπνβιέπεη ζηὴλ ἐμάληιεζε ὅισλ ηῶλ
ἀλαθνξῶλ ζηὴλ ἑιιιεληθὴ γξακκαηεία. Ἡ ἐπηζήκαλζε, ὅκσο, ηνῦ
Μηραὴι Ψειινῦ δείρλεη ὅηη δὲλ ἦηαλ πξσηφηππε  ζθέςε ηνπ,
παξὰ ηὸ ὅηη εἶρε ζπλαληήζεη ζρεηηθὲο ἀλαθνξὲο ζὲ παιαηφηεξεο
πεγέο· ὅηαλ ὁ Βπδαληηλὸο θηιφζνθνο θαὶ πνιηηηθὸο γξάθεη ὅηη, 
λφζεπζε ηνῦ λνκίζκαηνο «πνιπθεθάινπο θαὶ ἑθαηόγρεηξαο ηνὺο
πιείνπο ηῶλ ὑπὸ ρεῖξα πεπνηεθώο», ὁ ἀλαγλψζηεο ἀληηιακβάλεηαη
ὅηη πεξηιακβάλεη θαὶ ηὸλ ἑαπηφ ηνπ, ἔζησ θη ἂλ δὲλ ηὸ ὁκνινγεῖ.
Ἡ δηαηήξεζε ηνῦ ἐιεπζέξνπ ἤζνπο ηῶλ πνιηηῶλ ἀπνηειεῖ ηὴλ
θαιπηέξα πξνάζπηζε ηνῦ λνκίζκαηνο, ὅπσο ηὸ ὑπνγξακκίδεη ὁ
πνηεηήο, «κεηαβαιόληεο ηνὺο ηξόπνπο/ ρξῆζζε ηνῖο ρξεζηνῖζηλ
αὖζηο», δηφηη κὲ ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ὡο
ζπλεηδεηῆο ἐπηινγῆο ηῶλ πνιηηῶλ εἶλαη δπλαηὴ  ζσηεξία ηῆο
πόιεσο θαὶ ηῆο νἰθνλνκίαο ηεο· νἱ ζπζίεο, νἰθνλνκηθὲο θαὶ
πνιηηηθέο, ἔρνπλ ἀπνηέιεζκα ἀπνθιεηζηηθὰ θαὶ κφλν, ὅηαλ εἶλαη
πξντὸλ ἐιεπζέξαο θαὶ αὐηνλόκνπ βνπιήζεσο, δηφηη ηφηε
κεηαηξέπνληαη ζὲ ἰζρπξνὺο θνηλσληθνὺο ἱζηνὺο ηῆο πνιηηείαο. 
Ἀξηζηνθάλεο δὲλ ἐπηθαιεῖηαη εἰο ηνὺο «Βαηξάρνπο» ηὴλ ἄξλεζε
ηνῦ σθξάηνπο, ὅπσο ζέζεη εἰο ςεθνθνξία ηὴλ πξφηαζε
θαηαδίθεο ηῶλ δέθα ζηξαηεγῶλ, ὡο ἐπηζηάηεο ηῶλ πξπηάλεσλ,
ζεσξψληαο ηελ ἀληίζεηε πξὸο ηνὺο ζεζκνύο, πξὸο ηὸ ύληαγκα·
νὔηε νἱ ἱζηνξηθνὶ ζπκθσλνῦλ ἀπνιχησο, δηφηη θαὶ ὁ καζεηήο ηνπ
Ξελνθῶλ, εἶλαη πεξηιεπηηθὸο θαὶ πνιὺ κεξνιεπηηθὸο εἰο βάξνο ηνῦ
δηδαζθάινπ ηνπ. Μᾶο ἀπνδεκηψλεη ὁ Πιάησλ εἰο ηὴλ «Ἀπνινγίαλ»
ηνῦ θηινζφθνπ· «ἐγὼ γάξ, ὦ Ἀζελαῖνη, ἄιιελ κὲλ ἀξρὴλ νὐδεκίαλ
πώπνηε ἦξμα, ἐβνύιεπζα δέ· θαὶ ἔηπρελ ἡκῶλ ἡ θπιὴ Ἀληηνρὶο
πξπηαλεύνπζα, ὅηη ὑκεῖο ηνὺο δέθα ζηξαηεγνὺο ηνὺο νὐθ
ἀλεινκέλνπο ηνὺο ἐθ ηῆο λαπκαρίαο ἐβνύιεζζε ἁζξόνπο,
παξαλόκσο, ὡο ἐλ ηῷ ὑζηέξῳ ρξόλῳ πᾶζηλ ἡκῖλ ἔδνμε. ηόη’ ἐγὼ
κόλνο ηῶλ πξπηάλεσλ ἠλαληηώζελ ὑκῖλ κεδὲλ πνηεῖλ παξὰ ηνὺο
λόκνπο θαὶ ἐλαληία ἐςεθηζάκελ»49.
Ἦηαλ ζαθέζηαηνο θαὶ πνιὺ αὐζηεξὸο ὁ θηιφζνθνο πξὸο ηνὺο
ζπκπνιίηεο ηνπ· ἦηαλ πάληνηε ὁ θξηηήο ηνπο γηὰ ὅια ηνπο ηὰ ιάζε,
ἀπ’ ηὴλ ἐθζηξαηεία ηῆο ηθειίαο ἕσο ηὴλ ὀιηγαξρία ηῶλ ηεηξαθνζίσλ
θαὶ ηὴλ ἀλδξεία ζέζε ηνπ ἀπέλαληη ζηνὺο ηξηάθνληα ηπξάλλνπο θαὶ
ηὸλ καζεηή ηνπ Κξηηία, ὅηαλ ἀξλήζεθε ηὴλ ζχιιεςε ηνῦ Λένληνο
49
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ηνῦ αιακηλίνπ, ὅπσο ἀλαθέξεη ζηὴλ ἑπφκελε παξάγξαθν ηῆο
ἀπνινγίαο ηνπ50· ἦηαλ πξνθιεηηθὸο θαὶ νὐδφισο παξαθιεηηθφο,
θάηη πνὺ πεξίκελαλ κᾶιινλ νἱ Ἀζελαῖνη, δηφηη αὐηὸ ζήκαηλε
ἔθπησζε θαὶ ηῆο δηθῆο ηνπ ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο,
ζήκαηλε, ηὸ ρεηξφηεξν, ἰζνπέδσζε θαὶ ηῶλ ὀιίγσλ κεγαιπηέξσλ
πνιηηῶλ ηῆο πεξηφδνπ ηῆο ἀθκῆο εἰο ἀπξάγκνλαο ηνπιάρηζηνλ.
Γηφηη ἐγψ, ὦ Ἀζελαῖνη, δὲλ ἔρσ ἀζθήζεη νὐδεκία ἄιιε ἐμνπζία εἰο
ηὴλ πφιε, ἐθηὸο ηῆο ἐπηινγῆο κνπ ὡο βνπιεπηνῦ· θαὶ ἔηπρε
πξπηαλεχεηλ  Ἀληηνρίο καο θπιή, ὅηαλ ἐζεῖο ηνὺο ἀδπλαηίζαληαο
πεξηζπιιέμαη ηνὺο λεθξνὺο ζηξαηεγνὺο ἐπηρεηξήζαηε δηθάζαη
ὁκαδηθά, παξαλφκσο, ὅπσο ηὸ ἀπνδερζήθαηε ἐθ ηῶλ ὑζηέξσλ.
Σφηε κφλνο ἐγὼ ἀπὸ ηνὺο πξπηάλεηο λαληηψζελ πξὸο ἐζᾶο,
ςεθίζαο ὅπσο κὴλ πξάμεηε ηίπνηε παξάλνκν. Ἡ θαηαδίθε ἦηαλ
ἀπιὸ ζπλαθφινπζν.
Σὴλ ἐλίζρπζε ηῶλ ζπλεθηηθῶλ ἱζηῶλ ηῆο πφιεσο ἐπηδηψθεη ὁ
ἐπηζηάηεο ηῶλ πξπηάλεσλ, ηὴλ ἐλεξγεηηθή ηνπο ζηάζε ἀπέλαληη
ζηὰ πξνβιήκαηα θη ὄρη ηὴλ ἀλεληηθή, παζεηηθή· γλσξίδεη ὅηη αὐηὴ 
πξαθηηθὴ ὁδεγεῖ ζηὴλ ἔθπησζε ηνῦ ἤζνπο ηνπο θαὶ ἀπὸ ηὴλ
ἀπνδνρὴ ηνῦ λφζνπ λνκίζκαηνο, «ηνύηνηο ηνῖο πνλεξνῖο ραιθίνηο»·
 ζπζρέηηζε ηῶλ δχν ἔξρεηαη κφλε ηεο, ὡο ἀπνηέιεζκα ηῆο ἑληαίαο
ἐθθξάζεσο ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο. Ὑπνγξακκίδεη ηὴλ ζηάζε ηνπ,
«θαὶ ἑηνίκσλ ὄλησλ ἐλδεηθλύλαη κε θαὶ ἀπάγεηλ ηῶλ ῥεηόξσλ, θαὶ
ὑκῶλ θειεπόλησλ θαὶ βνώλησλ, κεηὰ ηνῦ λόκνπ θαὶ ηνῦ δηθαίνπ
ᾤκελ κᾶιιόλ κε δεῖλ δηαθηλδπλεύεηλ ἢ κεζ’ ὑκῶλ γελέζζαη κὴ δίθαηα
βνπιεπνκέλσλ, θνβεζέληα δεζκὸλ ἢ ζάλαηνλ» 51. Οἱ θξάζεηο εἶλαη
ηὸ ἴδην ζθιεξέο, ἠ πεξηζζφηεξν, ἀπ’ ηὴλ ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο,
«ὦλόεηνη», δηφηη ιέγνληαη ἐλψπηνλ ηνῦ δηθαζηεξίνπ, ηὸ ὁπνῖν θξίλεη
ηὴλ ηχρε ηνῦ θηινζφθνπ θαὶ πξώηνπ πνιίηνπ κεηαμὺ ηῶλ
Ἀζελαίσλ. Καὶ ἦηαλ ἕηνηκνη νἱ ῥήηνξεο λὰ κὲ θαηαγγείιινπλ θαὶ λὰ
κὲ ζπιιάβνπλ, ἐλῶ ἐζεῖο αὐηὸ δεηνχζαηε θαὶ θσλάδαηε, ἐπεηδὴ
ἔθξηλα ὅηη ἔπξεπε λὰ ζεβαζζῶ ηνὺο λφκνπο θαὶ λὰ δηαθηλδπλεχζσ
ηὴλ δσή κνπ, παξὰ καδί ζαο λὰ ζπκπαξαηαρζῶ, ἐλῶ ζαθῶο
παξαλνκνχζαηε, ἐπεηδὴ ζὰ ἐθνβνχκελ ηὴλ θπιαθὴ ἠ ηὸλ ζάλαην.
Οἱ Ἀζελαῖνη ἐπηβίσζαλ ηῆο ηξνκεξῆο ἧηηαο ησλ, ἀιιὰ ἦηαλ κηὰ
ἄιιε πνιηηεία, ἐληειῶο δηαθνξεηηθὴ ἀπὸ ηὴλ πξνπνιεκηθή· εἶραλ
ἐλδψζεη ζηὴλ ἀπξαγκνζύλε, θαὶ νἱ ὅπνηεο ἀλαιακπὲο ηῆο
γεκνλίαο ηνπο, παξνδηθὲο θαὶ ἀδχλακεο, ρσξὶο ζθξίγνο θαὶ
ἔκπξαθηε ἀπφδεημε αὐηνζπζίαο, πεξηνξίζζεθαλ ζηὸ πξῶην ἥκηζπ
ηνῦ ηεηάξηνπ αἰῶλνο, κὲ ἔκθαζε ζηὴλ νἰθνλνκηθή ηνπο ἄλζεζε,
θαηὰ πνιὺ ἀλσηέξαο ἐθείλεο ηνῦ πξνεγνπκέλνπ αἰῶλνο. Οἱ
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ἱζηνξηθὲο ξίδεο ηνπο, θνηλὲο κὲ ὅινπο ηνὺο Ἕιιελεο, ηνὺο
ἐπέηξεςαλ ζηὴλ ἄκβιπλζε ηῶλ πξνεθηάζεσλ ἀπ’ ηὴλ ἔθπησζε ηῆο
πνιηηηθῆο ηνπο πξαθηηθῆο θαὶ ηὴλ δηάβξσζή ηνπο ἀπ’ ηὸ θίβδειν
λφκηζκα, θαὶ ζηὴ κεηαηξνπή ηνπο ζηὸ πλεπκαηηθὸ θαὶ θηινζνθηθὸ
θέληξν ηνῦ ιιεληζκνῦ θαὶ ηνῦ ἀξραίνπ θόζκνπ· ὁ πνιηηηζκφο, ηὰ
γξάκκαηα, ὁ ηξφπνο δσῆο ἐπηβίσζαλ ὡο  πεκπηνπζία ηνῦ
ιιεληζκνῦ.
ηὸ Βπδάληην,  δηάβξσζε ἀπ’ ηὸ λφζν λφκηζκα ἦηαλ πνιὺ
βαζχηεξε ἀπὸ ἐθείλε ηῶλ Ἀζελῶλ, δηφηη εἶρε ζπλνδεπζεῖ θη ἀπ’ ηὶο
δηνκνινγήζεηο, ὁπφηε  αὐηνθξαηνξία ἐπηβίσλε ὡο ζθηὰ ηνῦ
παιαηνῦ ηεο ἑαπηνῦ θαὶ ὡο πνιηηηθὴ ἔθθξαζε ηῆο ξζνδνμίαο, κὲ
ηὴλ πλεπκαηηθὴ θπξίσο ἐπηξξνή ηεο ζηὰ ἄιια ηξία παηξηαξρεῖα,
ζηὸλ ζιαβηθὸ θφζκν θαὶ ζηνὺο ξσζηθνὺο ιανχο, ἀιιὰ ἔιεηπε ηὸ
«πάληεο κεηερόλησλ»· νἱ ζπλεθηηθνὶ ἱζηνὶ ηῆο αὐηνθξαηνξίαο εἶραλ
δηαξξαγεῖ, κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ ζηαδηαθὴ ἀλάδπζε ηῶλ ἐζληθῶλ
θξαηῶλ κεηὰ ἀπὸ κεξηθνὺο αἰῶλεο.
ηὴλ ἐπνρή καο ηὶο ἐπηπηψζεηο «ηνύησλ ηῶλ πνλεξῶλ ραιθίσλ»
ὑθίζηαληαη θπξίσο νἱ Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο, κὲ ηὶο δηνκνινγήζεηο
ἐμαπισκέλεο ζὲ βάζνο ζηὴλ νἰθνλνκία ηνπο·  ἀκθηζβήηεζε ηνῦ
δνιιαξίνπ εἶλαη ἰζρπξή, κὲ ἀληίθηππν ζηὴλ δηεζλῆ παξνπζία ηῆο
κεγάιεο ρψξαο, ἀιιὰ ἀπνκέλνπλ νἱ ἐπηπηψζεηο ζηὸ ἦζνο ηῶλ
Ἀκεξηθαλῶλ ἀπ’ ηὴλ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο ὅηη ρξεζηκνπνηνῦλ
θίβδειν λφκηζκα θαὶ νἱ ἀληηδξάζεηο ηνπο ζηὴλ ἀπνθνξύθσζε ηῆο
θξίζεσο. Καζνξηζηηθὸ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηὴλ θξίζηκε ζηηγκὴ νἱ
ἱζηνξηθὲο θαὶ πνιηηηζηηθὲο ξίδεο, γηὰ ηὴλ ἐλδπλάκσζε θαὶ
ζπγθξάηεζε ηῶλ ἐζληθῶλ ηνπο θαὶ θνηλσληθῶλ ἱζηῶλ.
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