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Του Ανδρέα Γιαννάκου

Το βασικό για να αρχίσει μια ανάλυση για  τις μορφές πολιτειακής οργάνωσης είναι η 
παραδοχή ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα όν κοινωνικό που βρίσκεται σε συνεχή 
αναζήτηση  συγκεκριμένης  ταυτότητας.  Ακολουθώντας  τη  διαδικασία  της 
κοινωνικοποίησης,  δημιουργεί  κοινωνίες  ευρύτερων  ταυτοτήτων  αρχικά  (εθνικές), 
ακολούθως πιο συγκεκριμένων, μέσα στο πλαίσιο του άμεσου του περιβάλλοντος. Με 
αυτόν τον τρόπο αισθάνεται σιγουριά, ασφάλεια και ότι ανήκει κάπου. 
O γνωστός  καθηγητής  του  Χάρβαρντ  Σάμουελ  Χάντικτον  στο  τελευταίο  του  βιβλίο 
«Ποιοι Είμαστε» αναφέρει ότι η ταυτότητα είναι η έννοια του εαυτού για το άτομο ή την 
ομάδα, είναι δηλαδή προϊόν αυτοσυνείδησης. Αποτελεί τη σαφή διαφορά των διακριτών 
ιδιοτήτων για το άτομο ή το σύνολο (εμένα ή εμάς) ως οντοτήτων, από το άλλο άτομο ή 
το άλλο σύνολο (εσένα ή εσάς). Η ταυτότητα είναι κάτι σαν την αμαρτία, όσο και να 
αντιστεκόμαστε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν.  
Στη  συνέχεια  πρέπει  να  συνειδητοποιήσουμε   τη  μοναδικότητα  του  είδους  μας.  Το 
ανθρώπινο  είδος  είναι  το  μοναδικό  στον  πλανήτη  το  οποίο  μέχρι  στιγμής  είχε  την 
δυνατότητα και ικανότητα, από ένα σημείο και μετά, να εξελιχθεί ανεξάρτητα από την 
επίδραση του περιβάλλοντος και της φύσης. Απέκτησε τη δύναμη και αντέστρεψε τους 
ρόλους, ώστε να μπορεί το ίδιο να μεταβάλλει  το φυσικό περιβάλλον.

Τα προβλήματα της άμεσης Δημοκρατίας

Η ιστορία του πλανήτη ξεχωρίζει  από την περίοδο που ο άνθρωπος δημιούργησε τις 
πρώτες  κοινωνίες  και  ξεκίνησε  η  ιστορία  της  ανθρωπότητας.  Από  τότε  η  ιστορία 
επαναλαμβάνεται.  Μια  κοινωνία  ανθρώπων με  βαθιά   πίστη  στην  ανωτερότητά  της, 
ορμώμενη από την ανάγκη απόκτησης  περισσότερων πόρων, επιβάλλεται σε μια άλλη 
(συνήθως  με  τη βία)  και  στην ιδανικότερη των περιπτώσεων,  την αφομοιώνει.  Αυτό 
συνέβαινε  πάντα,  ανεξάρτητα  από  τη  μορφή  πολιτειακής  οργάνωσης  που  ίσχυε  στο 
συγκεκριμένο  χρόνο  και  χώρο.  Συνέβη   σε  καθεστώτα  Βασιλείας,  Αριστοκρατίας, 
Ολιγαρχίας, ακόμα και Δημοκρατίας.

 Το 1933,  με  επιστολή του στον Φρόιντ,  ο  Αλμπερτ  Αϊνστάιν  υποστήριξε  πως κάθε 
προσπάθεια να εξαλειφθεί ο πόλεμος απέτυχε γιατί «ο άνθρωπος έχει μέσα του τον πόθο 
του μίσους και της καταστροφής». Απαντώντας ο Φρόιντ, υποστήριξε από την πλευρά 
του μεταξύ άλλων ότι οι άνθρωποι έχουν μόνο δύο τύπους ενστίκτων, «εκείνων που τους 
ωθούν  να  συντηρούνται  και  να  ζευγαρώνουν…  και  εκείνων  που  τους  ωθούν  να 
καταστρέφουν  και  να  σκοτώνουν»,  καταλήγοντας  στο  συμπέρασμα  ότι  δεν  υπάρχει 
ωφέλεια να προσπαθούμε να απαλλαγούμε  από τις επιθετικές τάσεις των ανθρώπων.  
  
Είναι γεγονός πως  η Δημοκρατία, ως το νεότερο πολίτευμα το οποίο τις μέρες μας έχει 
καθολική  αποδοχή  και  υπεροχή  έναντι  των  άλλων  πολιτευμάτων,  μετά  από  αιώνες 
οπισθοδρόμησης  λόγω  του  εκάστοτε  συντηρητισμού  (θρησκευτικού  ή  ταξικού), 
προκαλεί επαναστάσεις με επίκεντρο και βάση το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και των 



δικαιωμάτων των πολιτών. Τι είναι όμως αυτό που κάνει την Δημοκρατία να νοσεί και 
να παρουσιάζει επιπλοκές άλλων πολιτευμάτων; 
Μάλλον ο αρχιτέκτονας! 
Και  πάλι  ο  καθηγητής  του Χάρβαρντ μέσα στο τελευταίο  του βιβλίο  προσφέρει  μία 
εξήγηση. Αναφέρει πως ακόμη και όταν οι άνθρωποι έχουν ελάχιστη ανάγκη να μισούν, 
εμπλέκονται σε διαδικασίες που ωθούν στην δημιουργία εχθρών. Η διαδικασία, σύμφωνα 
με τον Χάντιγκτον, είναι η εξής: 
«Η ταυτότητα απαιτεί διαφοροποίηση. 
»Η διαφοροποίηση επιτάσσει τη σύγκριση, την ανίχνευση των τρόπων με τους οποίους η 
δική  μας  ομάδα  είναι  καλύτερη  από  την  δική  τους.  
»Με την σειρά της η σύγκριση δημιουργεί αξιολόγηση: Είναι οι τρόποι της δικής μας 
ομάδας καλύτεροι ή χειρότεροι από τους τρόπους της δικής τους; 
»Ο εγωισμός της ομάδας οδηγεί στην δικαίωση: Οι τρόποι μας είναι καλύτεροι από τους 
δικούς τους. 
»Από την στιγμή δε που και τα μέλη και της άλλης ομάδας εμπλέκονται σε παρόμοια 
διαδικασία  οι  συγκρουόμενες  δικαιώσεις  οδηγούν  στον  συναγωνισμό.  Πρέπει  να 
αποδείξουμε την ανωτερότητα των τρόπων μας έναντι των δικών τους τρόπων. 
»Ο συναγωνισμός οδηγεί στον ανταγωνισμό και έτσι οι μικρές διαφορές που υπήρχαν 
στην αρχή μετατρέπονται σε διαφορές πιο έντονες και θεμελιώδεις. 
»Δημιουργούνται στερεότυπα, δαιμονοποιείται ο αντίπαλος και μεταμορφώνεται ριζικά 
σε εχθρό». 

Η Δημοκρατία ως πολίτευμα έχει  μακρά ιστορία αλλά μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα 
μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο σε μικρές κοινωνίες λόγω της βασικής της αρχής που αφ’ 
ενός ήθελε τις αποφάσεις να λαμβάνονται από την πλειοψηφία των πολιτών, αφ’ ετέρου 
επέβαλλε την άμεση εκπροσώπηση των πολιτών. 
Ακόμα και οι πρώτοι στοχαστές της δημοκρατίας, όπως ο Αριστοτέλης, θεωρούσαν τη 
Δημοκρατία ως μια πολιτειακή εκτροπή γιατί η εξουσία, ενώ πήγαζε από τους πολλούς, 
υπηρετούσε τα  συμφέροντα των φτωχών. Έτσι για τον Αριστοτέλη ιδανικό πολίτευμα 
ήταν η πολιτεία κατά την οποία η εξουσία πηγάζει μεν από τους πολλούς, υπηρετεί δε τα 
συμφέροντα  όλων. 

Ο  Μέγας  Αλέξανδρος  δεν  θεωρείται  μεγάλος  εξ  αιτίας  μόνο  των  στρατηγικών  του 
ικανοτήτων, αλλά, κυρίως, εξαιτίας του ριζοσπαστικού του οράματος να δημιουργήσει 
μια μορφή πολιτειακής οργάνωσης στο πλαίσιο της οποίας, άνθρωποι, ιδέες και αγαθά θα 
διακινούνταν ελεύθερα μέσα το σύστημα των Αλεξάνδρειων που ίδρυε,  του οποίου η 
βασική αρχή  ήταν η οικουμενικότητα και ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων των λαών. Για 
του λόγου το αληθές να αναφέρουμε μόνο την περίπτωση όπου οι στρατιώτες του Μ. 
Αλεξάνδρου αρνήθηκαν να προχωρήσουν άλλο στην εκστρατεία θέλοντας να γυρίσουν 
πίσω. Ο Αλέξανδρος τότε δημιούργησε στράτευμα από μισθοφόρους για να συνεχίσει 
την  εκστρατεία  του  αναγκάζοντας  τους  Μακεδόνες  στρατιώτες  να  επιστρέψουν 
παρακαλώντας τον να τους δεχτεί πίσω.

Η θεωρία του δημοκρατικού πολιτεύματος μετά από τις αλλαγές που έφερε η οικονομική 
ανάπτυξη στην ταξική σύνθεση της κοινωνίας μπολιάστηκε από πολλούς στοχαστές με 



τις  ιδέες  της  αντιπροσώπευσης,  ώστε   να  αποφευχθούν  τα  προβλήματα  της  άμεσης 
δημοκρατίας. 
Οι αλλαγές που ακολούθησαν, όπως συμβαίνει πάντα, ήταν αποτέλεσμα βίας,  καθώς το 
κατεστημένο δεν εγκαταλείπει ποτέ τα προνόμια του αμαχητί. Έτσι, γεγονότα όπως η 
Γαλλική  Επανάσταση  και  θεωρητικοί  όπως  ο  Μοντεσκιέ  και  ο  Τόκβιλ  έθεσαν  τη 
δημοκρατία στις βάσεις της αντιπροσώπευσης, εφαρμόζοντας ένα πολιτειακό σύστημα 
(όπως προτιμώ να το ονομάζω), αριστοκρατικής δημοκρατίας. Η αντιπροσώπευση πήρε 
πολλές μορφές και κάθε μορφή ανέπτυξε τους μηχανισμούς της που θα προστάτευαν την 
κοινωνία  και  τη  δημοκρατία  από  αυτό  που  φοβόντουσαν  περισσότερο  οι  κλασσικοί 
θεωρητικοί της Δημοκρατίας, από την τυραννία  της πλειοψηφίας. Οι μηχανισμοί αυτοί 
είχαν αποτελέσματα,  μερικά με μεγαλύτερη και καλύτερη επίδραση από κάποια άλλα 
και  υπάρχουν   πολλές  πρακτικές  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  την  κατανομή  της 
Δημοκρατίας σε ευρύτερα επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης. Φτάνει ο προσανατολισμός 
του  συστήματος  να  είναι  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση  και  να  βασίζεται  σε  γενικά 
αποδεκτή και σωστή βάση και αρχή. Να θεωρείται δηλαδή δεδομένο ότι  σκοπός της 
Δημοκρατίας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία να είναι αποδεχτή από όλους ως 
αρχή. 

Η εφαρμογή της Δημοκρατίας μέσα από την επανατοποθέτηση  του σύμπαντος

Τα πάντα στο σύμπαν έχουν αίτιο και αποτέλεσμα και κάθε επιστήμη για να αποτελέσει 
αλήθεια χρειάζεται μαθηματική απόδειξη. Πολλές θεωρίες της φυσικής προσπαθούν να 
εξηγήσουν την αρχή των πραγμάτων και  παλεύουν να ενώσουν τις  τέσσερις  βασικές 
ενέργειες με τη δύναμη της βαρύτητας, ενώ έχει τεκμηριωθεί η εξέλιξη ενός μίλισεκοντ 
από  της  δημιουργίας  του  σύμπαντος.  Ωστόσο,  ένα  από  τα  βασικά  ερωτήματα  της 
μαθηματικής επιστήμης, το αν τα πάντα ξεκινούν από το ένα ή από το μηδέν, παραμένει 
αναπάντητο.  

Όλα  αυτά  έχουν  σημασία  αφού  με  το  κατάλληλο  άλμα  πίστης  μπορεί  να 
επαναπροσδιορισθεί η αρχή των αξόνων που θα θέσει κάθε οντότητα στο μέγιστο της 
καμπύλης  της  και  η  πορεία  του είδους  μας  να  καθοριστεί  από την  εφαπτομένη  των 
σημείων των μεγίστων. 
Και το άλμα είναι το εξής: 
Στην αρχή υπήρξε ο Λόγος, δηλαδή μια συνάρτηση η οποία έπλασε εξισώσεις οι οποίες 
με  τη  σειρά  τους  έδωσαν  μια  πορεία  στο  σύμπαν.  Όταν  ο  Λόγος  δημιούργησε 
συναρτήσεις κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωσή του, έθεσε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες, 
αν τις  βλέπαμε ως μια χημική αντίδραση, τότε  θα τις  ονομάζαμε καταλύτες,  που θα 
εξασφάλιζαν την διατήρηση της κίνησης προς την ίδια πορεία. 
Οι προϋποθέσεις ήταν πολύ απλές, χρειαζόταν απλά αγάπη και ταπεινότητα. Αλλά πάντα 
το πιο απλό είναι και το πιο πολύπλοκο.  Όταν διαπράχθηκε το προπατορικό αμάρτημα 
αφαιρέθηκαν  οι  καταλύτες  της  συνάρτησης,  η  αγάπη  και  η  ταπεινότητα  και 
αντικαταστάθηκαν,  ως  καταλύτες  πάντα,  από  τον  εγωισμό  και  την  απληστία.  Έτσι 
δημιουργήθηκε μια καινούρια αρχή και πορεία. 

Ο άνθρωπος είναι Θεός. Και στόχος του είναι να ξαναδημιουργήσει τον παράδεισο για 
να διασφαλισθεί η διατήρηση της ζωής στο σύμπαν. 



Όταν οι καταλύτες επιστρέψουν και υπάρχουν σε κάθε δράση που δημιουργεί αντίδραση 
κάθε οντότητας που θα ξεκινά από το μηδέν, οι ίδιοι καταλύτες θα υπάρχουν και στη 
λειτουργία  ενός  κοινωνικού  συστήματος  όπως η Δημοκρατία.  Τότε  θα  επιστρέψουμε 
στην αρχική αρχή των αξόνων και στη θεϊκή εξελικτική  πορεία της ανθρωπότητας. Τότε 
η διαδικασία δημιουργίας εχθρών,  όπως καταγράφηκε πιο πάνω, θα ανακόπτεται  στο 
στάδιο της σύγκρισης, αφού η αντικατάσταση του εγωισμού από την ταπεινότητα και την 
αγάπη,  αντί  να  οδηγήσει  στον  ανταγωνισμό  θα  οδηγήσει  στην  κατανόηση  και  την 
αποδοχή.    
Τότε θα είναι εφικτή η εφαρμογή και λειτουργία της Δημοκρατίας.    
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