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2.  Ελευθερίες και εγκλωβισµοί στο κοινωνικοοικονοµικό και 
επιστηµονικό γίγνεσθαι  

Εισαγωγή 

Τον περασµένο ∆εκέµβρη, (2009), έθεσα υπόψη συναδέλφων, συνεργατών και κάθε 

ενδιαφεροµένου1, για κριτική και διαβούλευση, το δοκίµιο του πρώτου, εισαγωγικού 

κεφαλαίου, στο γενικό θέµα «Αστική ∆ηµοκρατία και Αυτοκρατορία της Αγοράς». 

Ευχαριστώ θερµά όλους σας για την τιµή της ηλεκτρονικής σας επίσκεψης2 και τα 

πολύ χρήσιµα σχόλια, τις διορθώσεις και τις συµπληρώσεις σας. Το ενδιαφέρον σας 

µε στήριξε και σήµερα θέτω υπόψη σας το δοκίµιο του δεύτερου κεφαλαίου, µια 

σκιαγραφία των ελευθεριών και των εγκλωβισµών  που αέναα δηµιουργούµε και 

µετασχηµατίζουµε στον ζωτικό κοινωνικο-οικονοµικό και επιστηµονικό χώρο µας, 

κατά τη µακριά προϊστορική και ιστορική διαδροµή µας.  

Με µέτρο τις εµπειρίες των απλών ανθρώπων και στηριζόµενος στην πολύτιµη 

συνεργασία λίγων φίλων οικονοµολόγων κοινωνιολόγων και ιστορικών, προσπάθησα 

να συνοψίσω τα προλεγόµενα της ιστορίας µας, τις µετέπειτα δοµές και µορφές των 

κοινωνιών και των εξουσιών µας, τις σηµερινές επιστηµονικές δυνατότητες 

προσέγγισης της οικονοµικής πραγµατικότητας και το πεδίο της δύσκολης µάχης της 

νέας γενιάς για τις σπουδές της.  

Αν πράγµατι επιθυµούµε να θεµελιώσουµε σε γερές και κατανοητές βάσεις την 

ελεύθερη επιλογή µας για ένα νέο, καλύτερο τρόπο ζωής, στα πλαίσια µιας 

ουσιαστικά συµµετοχικής δηµοκρατίας, αν θέλουµε να πειστούµε και να πείσουµε για 

το εφικτό αυτής της αλλαγής, οφείλουµε πρώτα να καταλάβουµε πως ξεκινήσαµε, τι 

περίπου συνέβη κατά τη διάρκεια της µακριάς, αδέσµευτης και ελεύθερης χρονικής 

και χωρικής προϊστορικής διαδροµής του homo sapiens, µέχρι τον πρώτο 

εγκλωβισµό του στη διατροφική επανάσταση της γεωργοκτηνοτροφίας. Παράλληλα 

πρέπει να προσεγγίσουµε τις µορφές και τις πηγές της κοινωνικής εξουσίας που 

δηµιούργησε αυτός ο συνδυασµός ευφορίας και εγκλωβισµού στη διατροφική 

αφθονία, µε τη συµµετοχή ή την ανοχή µας ή που εξαναγκαστήκαµε να 

αποδεχθούµε. Αυτό είναι και το αντικείµενο των τριών πρώτων ενοτήτων αυτού του 

                                                      
1  Στην ίδια διεύθυνση www.itia.ntua.gr/el/docinfo/938 του Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
2  Υπήρξαν 1500 ηλεκτρονικές επισκέψεις µέχρι σήµερα. 
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κεφαλαίου, µια απόπειρα να επικοινωνήσουµε διαλεκτικά µε την προϊστορία µας και 

τις κυρίαρχες δοµές της µετέπειτα κοινωνικής πραγµατικότητας.  

Ζούµε καθηµερινά τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, την αύξηση 

της ανεργίας και της φτώχειας, τις εθνικές και ατοµικές ζηµιές από τις διαχρονικές 

παθογένειες του παραγωγικού και εισπρακτικού µας συστήµατος. Ο απλός πολίτης 

της µικροµεσαίας Ελλάδας βοµβαρδίζεται από τα περί επικείµενης γενικής 

χρεωκοπίας, φοβάται για το µεροκάµατο και δίκαια χρεώνει σε µας τους εκάστοτε 

κρατούντες την κύρια ευθύνη, τη συρρίκνωση των δυνατοτήτων προκοπής των 

παιδιών του, το ξόδεµα από το µέλλον τους.  

Είτε µας αρέσει είτε όχι, διαπιστώνουµε ότι οι πολύπλοκοι και αµείλικτοι µηχανισµοί 

της οικονοµικής συνιστώσας της κοινωνίας, επηρεάζουν άµεσα το περιεχόµενο και 

την πρακτική εφαρµογή του κοινωνικού συµβολαίου και συνακόλουθα την ατοµική 

µας ζωή. Αισθανόµαστε συνακόλουθα την ανάγκη να κατανοήσουµε τις βασικές 

αρχές λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονοµίας, τόσο για την ασφαλέστερη δική 

µας πορεία όσο και για τη διαµόρφωση θέσεων και παρεµβάσεων στο συλλογικό 

γίγνεσθαι. Όµως, όχι µόνο ζαλιζόµαστε από τις αντιφάσεις και τις ασάφειες, αλλά και 

διαπιστώνουµε µε αγανάκτηση σε κάθε οικονοµική και συνακόλουθη κοινωνική κρίση 

ότι οι θεωρίες και οι προβλέψεις διαψεύδονται ενώ η οικονοµική επιστήµη τηρεί 

αιδήµονα σιγή.  

∆ιαπιστώνουµε σε τελευταία ανάλυση, ότι οι «σοφοί» γκουρού και οι πανίσχυροι ναοί 

της «Αγοράς», πέφτοντας έξω στα δικά τους προγνωστικά και συστάσεις, 

φορτώνουν στους κοινωνικά ασθενέστερους την αποτυχία τους και τον οικονοµικό 

λογαριασµό. Ζώντας λοιπόν την εκρηκτική πρόοδο των επιστηµών και της 

τεχνολογίας και τις δηµιουργούµενες ψευδαισθήσεις περί πρόγνωσης και πρόληψης 

όλων των δεινών, πρέπει να προσεγγίσουµε τις δοµικές τους έννοιες και τις 

σηµερινές δυνατότητές τους όταν εφαρµόζονται στα πολύπλοκα προβλήµατα της 

καθηµερινής µας ζωής, και της δραµατικής για τους µη έχοντες, οικονοµικής 

επικαιρότητας. Αυτό είναι και το αντικείµενο των «δ» και «ε» ενοτήτων του παρόντος 

κεφαλαίου. 

Οφείλουµε τέλος παράλληλα και εξαρχής να ενηµερώσουµε τη νέα γενιά για τις 

πανεπιστηµιακές της σπουδές, τη σηµερινή ωµή ευρωπαϊκή -και όχι µόνο- 

πραγµατικότητα. Να σκιαγραφήσουµε τα πολλά και πιεστικά διλήµµατα επιλογών, 
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τόσο γενικής ποιοτικής φύσεως όσο και εξειδίκευσης και το πεδίο της δύσκολης 

γνωσιολογικής µάχης που καλούνται να δώσουν οι φοιτητές µας, εάν επιλέξουν την 

ενδιαφέρουσα και κρίσιµη για την εποχή µας περιοχή των οικονοµικών επιστηµών. 

Το προσπάθησα και ως παλιός δάσκαλος, στην τελευταία (στ) ενότητα του δοκιµίου 

αυτού. 

Στα επόµενα πέντε κεφάλαια, ευελπιστώ να σκιαγραφήσω κατά χρονολογική σειρά, 

τις σηµαντικότερες ευρασιατικές κοινωνίες, εξουσίες και οικονοµίες, από την πρώτη 

εµφάνιση της γεωργοκτηνοτροφίας, εδώ και 12.000 χρόνια, µέχρι σήµερα. Πριν 

επιχειρήσουµε τη σύνθεση ορισµένων πρακτικών συµπερασµάτων και προτάσεων 

διεξόδου, θεώρησα ηθικά επιβεβληµένη -δεν µπορείς να καταδικάζεις µόνο εκ του 

αποτελέσµατος- αλλά και επιχειρησιακά αναγκαία την κατανόηση των πηγών και των 

δράσεων αυτής της κοινωνικοοικονοµικής εξέλιξης που κατέληξε στην κρατούσα 

χυδαία κοινωνική και οικονοµική συνιστώσα της «Αυτοκρατορίας της Αγοράς». 

 

α. Τα προλεγόµενα της κοινωνικής και οικονοµικής Ιστορίας 
(1.000.000 έως 5.000 χρόνια π.Χ) 

 Τα πρώτα 900 χιλιάδες χρόνια του αδύναµου, ακοινώνητου 
και ελεύθερου homo sapiens 

Σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ανθρωπολογικές γνώσεις µας, το είδος µας, των 

ανθρωποειδών πρωτευόντων (ανθρωπίδων), πρωτοεµφανίστηκε πριν από δέκα 

εκατοµµύρια χρόνια περίπου. Ένα από τα γένη του είδους µας, το δικό µας γένος 

«homo» εµφανίστηκε πριν από 2.5 εκατ. χρόνια περίπου και στη συνέχεια 

διασπάστηκε σε κλάδους, (habilis, erectus, floresiensis, neanderthalensis, sapiens -ο 

δικός µας-, κ.λπ.). Οι κλάδοι αυτοί συνυπήρξαν, αλλά πλην του δικού µας κλάδου, 

όλοι οι άλλοι κάποια χρονική περίοδο εξαφανίστηκαν, άρα φαίνεται ότι ανατρέπεται η 

άποψη περί γραµµικής βιολογικής εξέλιξης του σηµερινού ανθρώπου.  

Σε περίεργη αντίθεση µε πολλά άλλα είδη θηλαστικών, εδώ και ένα εκατοµµύριο 

χρόνια περίπου εικάζεται3 ότι δεν παρουσιάστηκε νέα γένεση κλάδων, δηλαδή 

                                                      
3  Σύµφωνα µε τη θεωρία που παρουσίασε το 1980 στο µεταφρασµένο σε πολλές γλώσσες έργο του 
«Cambridge Encyclopedia of Archaeology», (1980) ο καθηγητής της Οξφόρδης, αρχαιολόγος και 
ανθρωπολόγος Andrew Sherratt, (1946-2006). Άλλοι έγκριτοι ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν ότι ο 
πρώτος homo sapiens εµφανίστηκε πριν από 300.000 χρόνια, θεωρούν ότι ο neanderthalensis είναι 
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ουσιώδης βιολογική διαφοροποίηση στους εξελισσόµενους κλάδους του γένους 

«homo»: Όλοι οι κλάδοι του γένους «homo» εξελίχθηκαν µεν βιολογικά -ο δικός µας 

συνεχίζει να εξελίσσεται-  δεν «γέννησαν» όµως νέους κλάδους. Συνέχισαν δηλαδή 

την πορεία τους στην ίδια βασική βιολογική τους γραµµή, οι µεν συγγενικοί µας 

κλάδοι µέχρι την εξαφάνισή τους, ο δε µόνος επιβιώσας δικός µας κλάδος, µέχρι 

σήµερα. Αυτή η επί ένα εκατοµµύριο χρόνια αδιάσπαστη εξέλιξη του κλάδου µας 

οριοθετεί χρονικά και την προϊστορία µας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από τα πρώτα µας 

βήµατα χρησιµοποιούσαµε το πολύτιµο εξελικτικό εργαλείο της οµιλίας, είχαµε 

δηλαδή συγκροτήσει µια στοιχειώδη γλώσσα επικοινωνίας.  

Επί 900 χιλιάδες χρόνια περίπου, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, δηλαδή στο 90% 

αυτής της µακράς προϊστορίας επιβιώσαµε κυρίως ως τροφοσυλλέκτες της φυσικής 

χλωρίδας και της νεκρής -σκοτωµένης από άλλους θηρευτές- πανίδας. Υπήρξαµε και 

ολίγον κυνηγοί, συµπληρώναµε τις ανάγκες µας σε πρωτεΐνες, από κάποια µακρινή 

εποχή και µετά, µε το κυνήγι µικρών συνήθως θηλαστικών. Τα ατελή λίθινα ή ξύλινα 

όπλα και η έλλειψη ασφαλών καταφυγίων, καθιστούσαν τους προγόνους µας 

αδύναµους στην κατά µέτωπο αντιµετώπιση των µεγάλων θηρευτών της εποχής. 

Επέλεγαν όµως γόνιµες σε πανίδα και χλωρίδα περιοχές και τις ασφαλέστερες ώρες 

για την αναζήτηση της καθηµερινής τους τροφής, φαίνεται δε ότι τα κατάφερναν καλά 

µε 3 έως 5 ώρες δουλειάς, ένα ιδιαίτερα µειωµένο ωράριο.  

Οι µέχρι σήµερα έρευνες δείχνουν ότι ζούσαµε κατά οικογένειες, -γονείς και 

προστατευόµενα παιδιά- στις οποίες µπορούσαν ίσως να προστεθούν και γυναίκες 

µε παιδιά, που είχαν χάσει το σύντροφό τους. Η µικρή διάρκεια της ζωής µας, 

επέτρεπε να γίνουµε µέλη δύο το πολύ οικογενειών, ως τέκνα και στη συνέχεια ως 

γονείς. Η συγκρότηση των νέων οικογενειών δηµιουργούσε συγγένειες µεταξύ των 

πατρικών οικογενειών αλλά αυτές οι σχέσεις αίµατος δε φαίνεται ότι οδηγούσαν σε 

αλληλεξαρτήσεις κατά το δύσκολο αγώνα της καθηµερινής αναζήτησης τροφής. Οι 

γειτονικές οικογένειες επικοινωνούσαν για ανταλλαγή εµπειριών και πληροφοριών, 

προσδιόριζαν, συνήθως ειρηνικά, τον αναγκαίο για τη διατροφή χώρο της καθεµιάς, 

δε δηµιουργούσαν όµως κοινωνικές δοµές µεταξύ οικογενειών και αντίστοιχες 

δεσµεύσεις.  

                                                                                                                                                        
υποκλάδος του που διαχωρίστηκε πριν από 100.000 χρόνια και εξαφανίστηκε εδώ και 35.000 χρόνια, 
εκτιµούν δε ότι η εξελιγµένη σηµερινή µορφή µας, ο homo sapiens sapiens εµφανίστηκε στην Αφρική 
πριν από 200.000 χρόνια.  
 



6 
 

∆ιατηρούσαµε δηλαδή επί 900 χιλιάδες χρόνια, την ελευθερία της αδέσµευτης αλλά 

και επικίνδυνης µοναχικής ή οικογενειακής περιπλάνησης στη φύση και την 

πολυτέλεια της ολιγόωρης καθηµερινής απασχόλησης για τα προς το ζην. 

Αξιοποιούσαµε µέρος του άφθονου ελεύθερου χρόνου µας για την ανακάλυψη 

χρήσιµων µυστικών της χλωρίδας και προς το τέλος αυτής της µακρινής 

προϊστορικής περιόδου4, είναι πιθανόν να αρχίσαµε και την παρατήρηση αστρικών 

φαινοµένων στην απεραντοσύνη του ουρανού.  

Ο υλικός και ψυχολογικός παράδεισος του Αδάµ και της Εύας ταιριάζει ίσως 

καλύτερα σε κάποιους πρόγονούς µας της εποχής εκείνης στην Αφρική. Η 

ωραιοποιηµένη αυτή παράδοση αποφεύγει πάντως τις αναφορές στους συνεχείς 

θανάσιµους κινδύνους που αντιµετώπιζαν οι πρόγονοι και την ελάχιστη για τα 

σηµερινά µέτρα, µέση διάρκεια της ζωής τους.  

 

 Τα 90 χιλιάδες χρόνια της µεγάλης µετανάστευσης και των 
πρώτων αταξικών κοινωνικών µονάδων 

Η ζωή µας στη φύση χωρίς τα αγαθά και τις δεσµεύσεις της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας συνεχίζεται και για τα επόµενα 90 χιλιάδες χρόνια. Η περίοδος αυτή 

φαίνεται ότι ξεκίνησε µε «την έξοδο από τον παράδεισο», τη µετανάστευση5 ενός 

µεγάλου κύµατος «homo sapiens» από την Αφρική στον υπόλοιπο κόσµο. Ο πιθανός 

συνωστισµός λόγω υπερπληθυσµού δε δικαιολογεί πλήρως αυτή τη δύσκολη και 

µεγάλης διάρκειας απόφαση. Άλλοι παράγοντες και µεταξύ αυτών η περιέργεια και η 

φιλοδοξία της κατάκτησης νέων κόσµων, µε τη βοήθεια και των διηγήσεων για την 

καλή τύχη κάποιων πρωτοπόρων, έπαιξαν ασφαλώς τον ουσιαστικό ρόλο τους.  

Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι αυτών των µεγάλων ταξιδιών και οι ακραίες κλιµατικές 

εναλλαγές, δυσκόλεψαν τον αγώνα για την επιβίωση και ανάγκασαν αυτούς τους 

σκληροτράχηλους προγόνους µας να οργανωθούν καλύτερα: Οι γειτονικές, συνήθως 

συγγενικές οικογένειες ενώθηκαν σε οµάδες των 20 έως 70 µελών και δηµιούργησαν 

την διευρυµένη οικογένεια: Είναι η πρωταρχική µονάδα κοινωνικής σύνθεσης και 

                                                      
4  Σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη. 
5 Η µετανάστευση αυτή, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη των ειδικών, φαίνεται ότι άρχισε 100 
χιλιάδες χρόνια πριν. 



7 
 

οργάνωσης µιας οµάδας οικογενειών6, µε ισχυρά κοινά συµφέροντα διαβίωσης και 

επιβίωσης και άλλους δεσµούς, συνήθως αίµατος.  

Παράλληλα εξελιχθήκαµε σε κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, το κυνήγι πήρε την πρώτη 

θέση και έγινε συλλογική υποχρέωση επιβίωσης. Τα όπλα και οι τεχνικές 

βελτιώθηκαν, τα µεγαλύτερα θηράµατα διέσωσαν τις οµάδες κατά τους 

παρατεταµένους, παγωµένους χειµώνες. Βελτιώθηκαν όµως και οργανώθηκαν 

καλύτερα, τόσο τα αµυντικά όσο και κυρίως τα επιθετικά όπλα για τις συγκρουσιακές 

τακτικές απέναντι στους επιβιώσαντες µέχρι τότε δύο άλλους κλάδους του γένους 

µας, τον Homo erectus και κυρίως τον ανταγωνιστικό από εξελικτικής πλευράς 

άνθρωπο του Neander7, (neanderthalensis). Οι χώροι της εξάπλωσής µας υπήρξαν 

κοινοί και η εξαφάνιση αυτού του «εξαδέλφου» φαίνεται ότι δεν οφείλεται µόνο στη 

µικρότερη προσαρµοστικότητά του κατά τις ακραίες περιβαλλοντικές αλλαγές εκείνων 

των χρονικών περιόδων. Ανακαλύπτοντας τη δύναµη των όπλων και της 

οργανωµένης οµάδας, οι πρόγονοί µας άφησαν πίσω τους, στον «χαµένο 

παράδεισο», την ταπεινότητα της ειρηνικής συνύπαρξης.  

Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε κορυφαίους κοινωνιολόγους, οι 

προϊστορικοί µας πρόγονοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, απέφευγαν τους εγκλωβισµούς 

στις µόνιµες κοινωνικές διακρίσεις, δηλαδή τις διαστρωµατωµένες µορφές εξουσίας, 

που θα περιγράψουµε στην επόµενη ενότητα. Η επικοινωνία, µε ανταλλαγές αγαθών 

και εµπειριών µεταξύ οµάδων ήταν αποκεντρωµένη και χαλαρή, οι ευρύτερες 

πρώιµες κοινωνικές δοµές ήταν ανοικτές και ευέλικτες. Οι συµφωνίες ή και 

συγκρούσεις για την οριοθέτηση του ζωτικού για τη διατροφή κάθε οµάδας χώρου 

ήταν σε κάθε περίπτωση απαλλαγµένες από τις οικονοµικές πηγές της κοινωνικής 

εξουσίας. Τα µέλη των οικογενειών και στη συνέχεια των οµάδων, αγωνίζονταν από 

κοινού για την διατροφή και την επιβίωση, χωρίς ιδιοκτησιακές ανάγκες και 

συνακόλουθες µόνιµες εκχωρήσεις των ελευθεριών τους µε «ταξικές» 

διαφοροποιήσεις. 

 

                                                      
6  Ο αγγλικός όρος για τις οµάδες αυτές είναι «band». 
7  Τα πρώτα σκελετικά ευρήµατα βρέθηκαν στην κοιλάδα Neander της Γερµανίας. Με εύρωστη δοµή, 
εγκέφαλο λίγο µεγαλύτερο από τον δικό µας, επεξεργασµένα λίθινα εργαλεία και ταφικές συνήθειες, ο 
neanderthalensis υπερείχε σαφώς του erectus και εµφανιζόταν ισοδύναµος ηµών των sapiens. 
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 Ανακάλυψη της γεωργοκτηνοτροφίας και κοινωνική 
συγκρότηση σε φυλές 

Εδώ και δώδεκα χιλιάδες χρόνια περίπου, εξ όσων µέχρι σήµερα γνωρίζουµε, 

κάποιοι ασιάτες πρόγονοί µας πραγµατοποίησαν το πρώτο και κατά την άποψη των 

περισσότερων ανθρωπολόγων -αλλά και της κοινής λογικής-, µεγαλύτερο άλµα 

καινοτοµίας και ανάπτυξης σε όλη την µέχρι σήµερα διαδροµή µας: Ανακάλυψαν και 

αξιοποίησαν δύο «θαύµατα», την καλλιέργεια της γης µε φυτά της επιλογής τους και 

την εξηµέρωση άγριων θηλαστικών για την εξασφάλιση αποθέµατος πρωτεϊνών. Οι 

πληθυσµοί αυξήθηκαν, οι χώροι παραγωγής προϊόντων άρα και δράσεων της ζωής, 

έστω και περιοδικά8 σταθεροποιήθηκαν, η ανθρωπότητα άρχισε να περνάει από τη 

νοµαδική µεσολιθική εποχή στη νεολιθική διατροφική επανάσταση.  

Οι γειτονικές οµάδες τροφοσυλλεκτών και κυνηγών, ανασυγκροτήθηκαν σε 

µεγαλύτερες ενότητες γεωργοκτηνοτρόφων και κυνηγών των 150 έως 500 περίπου 

ατόµων, τις «φυλές»9 (tribe εκ του λατινικού tribus) ή «πατριές» (clan). 

∆ηµιουργήθηκαν δηλαδή οι «µέγιστοι όµιλοι» µε άνω όριο τα 500 άτοµα, διότι τόση 

φαίνεται ότι είναι και η µέγιστη δυνατότητά µας για µια ουσιαστική µεταξύ µας, 

επικοινωνία. Τα µέλη της φυλής συνδέονταν συνήθως µε παραδόσεις ή µύθους 

κοινής καταγωγής, (τον πατριάρχη), είχαν το ίδιο γλωσσικό ιδίωµα και κοινή 

ιδεολογία.  

Στις εύφορες γεωργικές γαίες10 οι ανθρώπινες συγκεντρώσεις και τα πλεονάσµατα 

τροφίµων αυξήθηκαν. Συνακόλουθα χτίστηκαν οχυρωµένες κατασκευές και 

συγκροτήθηκαν ειδικές οµάδες που προστάτευαν τα αγαθά αλλά και τους κατόχους 

τους. Αντίθετα σε περιοχές µικρής γεωργικής απόδοσης, σε εκτεταµένες 

                                                      
8 Όταν το έδαφος εξαντλούσε τη γονιµότητά του από τη συνήθως εντατική καλλιέργεια µικρών 
εκτάσεων µε ξύλινα χειροκίνητα εργαλεία, ο πρόχειρος οικισµός µετακόµιζε σε άλλο έδαφος. Το ξύλινο 
άροτρο έκανε την εµφάνισή του την 5ηπ.Χ. χιλιετία και από τότε η χωρική µονιµότητα αυξήθηκε µε το 
βαθύτερο σκάψιµο του εδάφους από ζωοκίνητα άροτρα. 
9 Στην αρχαία Αθήνα οι φυλές ονοµάστηκαν «φρατρίες» και είχαν δικά τους ιερά, (γόνοι κοινωνικών 
οµάδων µε σχέσεις αδελφότητας, εκ της αρχαίας δωρικής λέξης «φράτηρ», εννοιολογικά σχεδόν 
ταυτόσηµης της λέξης «αδελφός». Η λέξη «φράτηρ» αποδεικνύει και την αδελφική σχέση µεταξύ των 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, (frater στα λατινικά, frére στα γαλλικά, brathor στα κέλτικα, brat στα 
ρώσικα, κλπ).  
Κατ’ επέκταση ο όρος φυλή χρησιµοποιείται και για πολύ ευρύτερες ενότητες ανθρώπων, π.χ. για τις 
λειτουργικές και ουσιαστικές ανάγκες της δηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, ο Κλεισθένης περιόρισε 
τους ρόλους των φρατριών και χώρισε τον πληθυσµό σε δέκα «φυλές» και 141 ∆ήµους. Αντίστοιχα 
διακρίνουµε σε φυλές  τα ανθρώπινα σύνολα µε κοινά γενετικά χαρακτηριστικά (χρώµα, διάπλαση, 
π.χ. λευκή φυλή, κίτρινη φυλή κλπ).  
10 Τα δύο κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα των πρώτων γεωργικών κοινωνιών θα αναπτυχθούν στο 
επόµενο κεφάλαιο 3. 
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χορτολιβαδικές εκτάσεις και ψυχρότερα κλίµατα, η κτηνοτροφία κυριαρχούσε στην 

παραγωγική διαδικασία και οι συνεχώς µετακινούµενες ολιγαριθµότερες φυλές, δεν 

είχαν ανάγκη τις σοβαρές µόνιµες οχυρώσεις.  

Για τις ανάγκες του παρόντος δοκιµίου, θα ονοµάσουµε, προς διάκριση, «φύλα», τα 

αθροίσµατα των «µέγιστων οµίλων», δηλαδή των φυλών µιας σηµαντικής εδαφικής 

έκτασης. Π.χ. στον χώρο της αρχαίας Ελλάδας διακρίνουµε τέσσερα ελληνικά φύλα 

των Ιώνων, Αχαιών, Αιολών και ∆ωριέων. Αντίστοιχα, στον βορειοδυτικό ευρωπαϊκό 

χώρο διακρίνουµε τα γερµανικά φύλα των Φράγκων, Βησιγότθων, Οστρογότθων, 

κλπ. 

Οι πρόγονοί µας κέρδισαν την ασφάλεια της προγραµµατισµένης διατροφής, 

ορισµένοι οικειοποιήθηκαν τη γη και τα εξουσιαστικά οφέλη της ιδιοκτησίας της, τον 

πλούτο από το προς διανοµή και ανταλλαγή πλεόνασµα αγαθών. Ανέδειξαν δηλαδή 

και την εγωπαθή τάση απληστίας-αλαζονείας και από πρακτική σκοπιά 

«εγκλωβίστηκαν» χωρικά και κοινωνικά: Έχασαν την ελευθερία της αλλαγής φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι λίγοι, οι ιδιοκτήτες, δέθηκαν µε τις ευθύνες της 

επένδυσης στη γη και το ζωικό κεφάλαιο, οι πολλοί βέβαια φορτώθηκαν τα 

εργασιακά βάρη και τα δεσµά της υποτέλειας στους ιδιοκτήτες. Όλοι πάντως 

µπλεχτήκαµε στις κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις για την παραγωγή και ανταλλαγή των 

αγαθών. Η ισορροπία µεταξύ φυτικής και ζωικής διατροφής διαταράχθηκε, οι ώρες 

δουλειάς αυξήθηκαν, τα πολιτικά, στρατιωτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά11 δρώµενα 

ξεκίνησαν.  

Από παραγωγική και οικονοµική άποψη µπήκαµε στην εποχή κυριαρχίας της 

γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της ιδιοκτησίας και της δουλείας. Ξεκίνησε το 

10.000π.Χ. στην Μεσοποταµία12, διαδόθηκε σταδιακά ανά τον κόσµο και άρχισε να 

χάνει την οικονοµική της πρωτοκαθεδρία πρώτα στην Ευρώπη, µε το τέλος της 

µεσαιωνικής περιόδου. Θεώρησα χρήσιµο να σκιαγραφήσω αυτή τη µακριά και 

συναρπαστική περίοδο των ανθρωπίνων κοινωνιών στο επόµενο κεφάλαιο 3, µε 

αναφορές στην οικονοµική συνιστώσα των εξουσιών τους και στις κατά εποχές 

επιπτώσεις τους στη ζωή µας13.  

  

                                                      
11  Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της έννοιας «πολιτισµός» παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο. 
12  Πιθανόν να υπήρξαν και άλλα µεταγενέστερα και ανεξάρτητα σηµεία εκκίνησης. 
13  Ευελπιστώ ότι το σχετικό δοκίµιο θα τεθεί υπόψη σας στο τέλος Απριλίου.  
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 Η εµφάνιση της «Ιστορίας»  

Το αρχαιότερο σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα γνώσεις µας γραπτό κείµενο, είναι 

ηλικίας 5.000 ετών τουλάχιστον και προέρχεται από την αρχαιότερη αστική δοµή14, 

την πόλη Ουρούκ που ίδρυσαν κατά το δεύτερο µισό της 4ης π.Χ χιλιετίας οι 

Σουµέριοι, στο νότιο τµήµα της Μεσοποταµίας. Ήταν ένας κατάλογος γραµµένος σε 

πηλό15 µε την σφηνοειδή γραφή τους, που διέθετε τόσο συµβολικά όσο και φωνητικά 

χαρακτηριστικά. Η πρώτη αυτή γραφή, εκπληκτικό εργαλείο υλικής και πνευµατικής 

προόδου, εφευρέθηκε για την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών (καταγραφή των 

εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών) αλλά και της διοίκησης αυτής της πρώιµης 

αστικής κοινωνίας.  

Ορίσαµε ότι η «Ιστορία» αρχίζει µε το γραπτό λόγο, µέσω του οποίου αποµονώνουµε 

και αποκρυσταλλώνουµε από το ρέοντα χρόνο το σηµείο «παρόν». Μπορούµε 

λοιπόν να ισχυριστούµε ότι εδώ και 5.000 χρόνια αρχίζει και η ζωή της ιστορίας µας, 

η διάρκεια της οποίας µέχρι σήµερα είναι µόλις µισό εκατοστό της ζωής του κλάδου 

µας. Η κρατούσα άποψη, οι εµπειρίες και τα γεγονότα του παρόντος άρχισαν να 

µεταφέρονται αναλλοίωτα στον χρόνο, στη ροή της ιστορίας ο άνθρωπος διδάσκεται 

µε ντοκουµέντα από το παρελθόν και τα αξιοποιεί τόσο για το παρόν όσο και για να 

υλοποιήσει τα σχέδιά του στο µέλλον.  

Χάνεται βέβαια, η ευεργετική πολλές φορές, φυσική φθορά των γεγονότων του 

παρελθόντος και κυρίως η ισορροπία και αντικειµενικότητα αυτής της φθοράς. Η 

προφορική παράδοση είναι πηγαία και λαϊκή, ξεχνάει, ωραιοποιεί αλλά δε 

µεροληπτεί. Η ιστορία γράφεται συνήθως από ένα εκπρόσωπο του εκάστοτε νικητή 

στην αέναη εξωτερική και εσωτερική µάχη µεταξύ εξουσιών, ισχύει δηλαδή και γι’ 

αυτήν σε κάποιο βαθµό το «ουαί τοις ηττηµένοις16». ∆ε µπορούµε όµως να τα έχουµε 

όλα, η µεγάλη πνευµατική κατάκτηση της γραφής έχει και το τίµηµά της.  

 

                                                      
14 Η χωρική «συµπύκνωση» πολλών φυλών δηµιούργησε το «άστυ», λέξη που γεννήθηκε στην αρχαία 
µυκηναϊκή γλώσσα. Η δοµική µετεξέλιξη των δραστηριοτήτων και των πολιτικών, κυρίως, εξουσιών σ’ 
αυτό το µεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο αποδόθηκε µε τη λέξη «πόλις» που τελικά έγινε συνώνυµη και 
κυριάρχησε της λέξης «άστυ», χωρίς όµως να υποκαταστήσει και τα παράγωγά της, (αστός, αστικός, 
αστικοποίηση, προάστιο, αστυφιλία κλπ).  
15  Για την καταγραφή µιας κτηνοτροφικής περιουσίας. 
16 Υπάρχουν ευτυχώς πολλά λαµπρά παραδείγµατα αντικειµενικών ιστορικών. «Πρώτος τη τάξει» 
θεωρείται ο Θουκυδίδης, που κατέγραψε µε αµεροληψία τον πελοποννησιακό πόλεµο και επισήµανε 
διορατικά τις καταστροφικές για µια δηµοκρατία, κατακτητικές περιπέτειες. 
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β. Ανθρώπινες κοινωνίες: Εξειδίκευση, διαβάθµιση και      
διαστρωµάτωση 

Θεώρησα αναγκαίο να παρεµβάλω εδώ λίγα επιπλέον για την εννοιολογική 

προσέγγιση των ανθρωπίνων κοινωνιών και της δοµικής τους εξέλιξης, σε συνέχεια 

των όσων αναφέρθηκαν περί κοινωνιών και αδρανών πλειοψηφιών, ανίσχυρων 

µειοψηφιών και κρίσιµης µάζας στις παραγράφους α και γ των εισαγωγικών 

δεδοµένων. 

 

 Οι κοινωνίες ως δίκτυα εξουσιών, φιλοδοξιών, ακολούθων 
αλλά και άδολης επικοινωνίας  

Κατά το συνήθη ορισµό, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι οργανωµένα σύνολα ατόµων 

που συνδέονται µε πολιτικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς κ.α. δεσµούς 

και συµβιώνουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο. Ας µου επιτραπεί όµως η συµπλήρωση 

µε τον βαθύτερο δοµικό προσδιορισµό του Michael Mann17: «Οι κοινωνίες 

αποτελούνται από πολλαπλά αλληλοεπικαλυπτόµενα και διασταυρούµενα κοινωνιο-

χωρικά δίκτυα εξουσιών». Εποµένως, κατά τον γνωστό κοινωνιολόγο, οι κοινωνίες 

δεν είναι ενιαίες, δεν αποτελούν περίκλειστες ολότητες, δεν ταυτίζονται µε τα κράτη 

που είναι µόνον µια από τις εξασκούµενες στα χωρικά τους όρια, µορφές εξουσίας.  

Επισηµαίνεται εξ άλλου ότι οι κοινωνίες µας, όπως εύστοχα τεκµηριώνει ο Mann, 

είναι πολύ πιο πολύπλοκες και ακατάστατες από τις µέχρι σήµερα θεωρίες µας γι’ 

αυτές18. Αυτό βέβαια ισχύει και για κάθε κύριο υποσύνολο της λειτουργίας των 

κοινωνιών, π.χ. για την οικονοµική ζωή τους, επιβεβαιώνοντας την αδυναµία των 

σοφών να συνθέσουν αξιόπιστες οικονοµικές θεωρίες. Όπως ήδη αναφέρθηκε στις 

παραγράφους δ και στ του πρώτου κεφαλαίου, (Εισαγωγικά ∆εδοµένα), οι 

ανθρώπινες κοινωνίες, αυτό το ασυναγώνιστο σε πολυπλοκότητα υποσύνολο του 

φυσικού µας κόσµου, είναι θεµελιωδώς απρόβλεπτες. Κυριαρχούνται από µικρά και 

µεγάλα ιστορικά «συµβάντα». Σύµφωνα και µε τις σκέψεις των Ilya Prigogine και 

Milan Kuntera για την αβεβαιότητα, που ως τίµηµα της ελευθερίας καθιστά τη ζωή 
                                                      
17 Βλέπε και το ογκώδες τρίτοµο έργο του, «The Sources of Social Power». Οι δύο πρώτοι τόµοι 
εκδόθηκαν σε προσεγµένη µετάφραση και στα ελληνικά, µε τίτλο «Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας», 
εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2008) 
18 Στηριζόµενος και στην άποψη διακεκριµένων ειδικών, εκτιµώ ότι παρά τις θεαµατικές προόδους των 
µαθηµατικών και των υπολογιστικών µέσων, δεν διαφαίνεται στο ορατό µέλλον η δυνατότητα 
ικανοποιητικής θεωρητικής απεικόνισης της πολύπλοκης υφής των κοινωνιών. 
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µας συναρπαστική και παράγει σοφία, τολµώ να ισχυριστώ ότι η ζωή µας θα έχανε το 

βαθύτερο ενδιαφέρον της, θα καταντούσε ψυχολογικά καταθλιπτική και δυναµικά 

ανούσια αν η εξέλιξή της ήταν µαθηµατικά προβλέψιµη. 

Ο άνθρωπος κατά τον Mann, είναι κοινωνικό ζώο υπό την έννοια ότι είναι ικανός να 

επιτύχει τους διάφορους φιλόδοξους στόχους που επιδιώκει, µόνο σε συνεργασία µε 

άλλους. Με απλά λόγια ο άνθρωπος από φιλοδοξία ή και ανάγκη, υπάγεται στα 

δίκτυα εξουσίας, δηλαδή συνάπτει τις κατάλληλες κοινωνικές σχέσεις για δύο και 

µόνον λόγους: Κατ’ αρχάς για να αποκτήσει εξουσία, βοηθούµενος στην αναρρίχηση 

προς τις κυρίαρχες τάξεις της κοινωνίας που διαστρωµατώθηκε µε τη συµβολή ή την 

ανοχή του και δεύτερον για να προστατευτεί από την εξουσία των τάξεων αυτών, 

δηλαδή για να διασφαλίσει την αµερόληπτη και πάντως όχι την εις βάρος του 

εφαρµογή του θεσµοθετηµένου «κοινωνικού συµβολαίου». ∆ηλαδή «ο άνθρωπος 

είναι κοινωνικό αλλά όχι κοινωνιακό ζώο».  

Τολµώ να ισχυριστώ ότι βρίσκω την άποψη αυτή υπερβολική, η πολύχρονη πείρα 

µου δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά βέβαια όχι όλοι, επιζητούν και την 

άδολη παρέα, δηµιουργούν κοινωνικές σχέσεις και για συναισθηµατικούς, 

διανοητικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Επιλέγουµε δηλαδή και πρόσωπα για φίλους 

από τα οποία δεν µπορούµε να περιµένουµε οποιοδήποτε εξουσιαστικό ή 

προστατευτικό όφελος. Το πραγµατικό αυτό γεγονός δείχνει ότι σε προσωπικό 

επίπεδο, είναι ανεκτίµητη για την ποιότητα της ζωής µας, την ψυχολογική µας 

ισορροπία και η χωρίς συµφέροντα µεταξύ µας επικοινωνία. 

Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι η λέξη «κοινωνία» στις σύγχρονες νεολατινικές 

γλώσσες (societe, society, κλπ) προέρχονται από τη λατινική λέξη «societas» που 

παράγεται από το «socius», δηλαδή τον µη Ρωµαίο σύµµαχο που ακολουθούσε τη 

Ρώµη στον πόλεµο. Προϋπήρχε στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες η ρίζα «sekw» που 

σήµαινε «ακολουθώ». Μήπως λοιπόν οι διαστρωµατωµένες κοινωνίες µας, γνήσια 

µετεξέλιξη των ρωµαϊκών προτύπων, είναι σε τελευταία ανάλυση τάξεις ανθρώπων 

που ακολουθούν ή αναγκάζονται να ακολουθήσουν  τον εκάστοτε φιλόδοξο 

κατακτητή-εκπρόσωπο της άρχουσας τάξης στις επιθετικές του περιπέτειες; 
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 Καταµερισµός εργασίας, εξειδικεύσεις και διαβαθµίσεις 

Με δεδοµένη την προφανή αλήθεια για το πολύπλοκο και µη ενιαίο της κοινωνίας, 

δηλαδή λόγω των πολλών και σηµαντικών έως ακραίων διαφορών µεταξύ των 

υποσυνόλων της, είναι αναγκαία η διερεύνηση των αιτίων δηµιουργίας 

διαβαθµισµένων και διαστρωµατωµένων κοινωνιών και των ουσιωδών δοµικών και 

λειτουργικών αλλαγών κατά τη µετάβαση από τις πρώτες στις δεύτερες. 

Ο καταµερισµός εργασίας για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής 

αγαθών, µέσων διαβίωσης και πολεµικών υπηρεσιών, δηµιούργησε τους πρώτους 

οµίλους ή φυλές γεωργοκτηνοτρόφων και κυνηγών, των 150 έως 500 ατόµων19. 

Εγκατεστηµένοι σε οικισµούς ή νοµάδες, οι πρόγονοι αυτοί οδηγήθηκαν σε µια 

πρώτη εξειδίκευση των ρόλων και των θέσεων , που αυξανόταν όσο ο πληθυσµός 

πλησίαζε προς το άνω όριο. Η ανάγκη συνδυασµένης και οργανωµένης λειτουργίας 

κάθε εξειδικευµένης οµάδας µέσα στον οικισµό δηµιούργησε δύο ειδών διαβαθµίσεις: 

Των προτεραιοτήτων στον αγώνα της επιβίωσης και συνακόλουθα των οµάδων που 

τις κάλυπταν αλλά και των ατοµικών ρόλων µέσα σε κάθε οµάδα.  

∆ηµιουργήθηκαν δηλαδή διαβαθµισµένες κοινωνίες σε επίπεδο οµάδων αλλά και 

ατόµων, λόγω εξειδικεύσεων και προτεραιοτήτων  για την παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών, χωρίς όµως την εκχώρηση καταχρηστικών εξουσιών και µάλιστα 

µόνιµων σε κάποιες οµάδες ή άτοµα. Με την εξειδίκευση αυτή και τη συνακόλουθη 

διαβάθµιση, πέραν της καλύτερης άµεσης απόδοσης της γεωργίας και κτηνοτροφίας, 

οι κοινωνίες αυτές προχώρησαν και σε επενδύσεις εργασίας µε µακροπρόθεσµη 

απόδοση, όπως είναι η δηµιουργία χώρων φύλαξης και προστασίας των αγαθών, τα 

αποθέµατα εργαλείων και όπλων, η έρευνα για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

τεχνολογίας, η κατασκευή κοινωφελών εγγειοβελτιωτικών έργων (κανάλια, ποτίστρες, 

φράγµατα) κλπ.  

Είναι εποµένως προφανές ότι η εξειδίκευση και η συνακόλουθη διαβάθµιση των 

οµαδικών και ατοµικών ρόλων και θέσεων σε µια αγωνιζόµενη για την επιβίωση 

κοινωνία, τοποθέτησε κάποιες οµάδες και άτοµα σε θέσεις µεγάλης ευθύνης, π.χ. για 

την δίκαια διανοµή των αγαθών στα µέλη της κοινωνίας, για την φύλαξη και 

προστασία πλεονασµάτων και χώρων παραγωγής και κατοικίας, για την οργάνωση 

                                                      
19  Βλέπε και «Τα προλεγόµενα της Ιστορίας» στην προηγούµενη παράγραφο α.  
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και διοίκηση αµυντικής ή επιθετικής δράσης, κ.λπ., όπως άλλωστε συµβαίνει και 

σήµερα.  

Πως όµως αυτή η κατ’ ανάθεση κοινωνική αποστολή µετασχηµατίστηκε20 σε 

καταχρηστική άσκηση εξουσίας, σε µόνιµη διαστρωµάτωση της κοινωνίας, µε την 

κατοχή από µειοψηφίες όχι µόνο του δικαιώµατος των αποφάσεων ερήµην της 

πλειοψηφίας αλλά και ακίνητης και κινητής ιδιοκτησίας πολλαπλάσιας των 

ανθρώπινων αναγκών; Συνακόλουθα πως οδήγησε σε στέρηση των πολλών από το 

µερίδιό τους στον καθορισµό της πορείας της κοινωνίας τους αλλά και από την 

παραγωγή, δηλαδή από το προφανές δικαίωµα της υλικής τους -και όχι µόνο- 

επιβίωσης;  

 

 Από τη διαβάθµιση στη διαστρωµάτωση 

Οι περισσότερες ανθρώπινες κοινωνίες, πληρώνοντας το τίµηµα της αύξησης των 

εξουσιών τους επί του φυσικού και του ανθρωπογενούς µας περιβάλλοντος και 

εξαρτηµένες από την παραγωγική ανάγκη της εξειδίκευσης και της διαβάθµισης των 

προτεραιοτήτων κάθε συλλογικής ή ατοµικής ειδικότητας, επέτρεψαν, όπως 

προκύπτει εκ του αποτελέσµατος, τη διαστρωµάτωση: ∆ιαχώρισαν δηλαδή τα µέλη 

τους σε άνισα, από πλευράς κοινωνικής δύναµης και τρόπου ζωής, στρώµατα, 

εκχωρώντας µόνιµες εξουσίες σε µια ή και περισσότερες διαβαθµισµένες, (λόγω της 

αρχικής εξειδίκευσης) οµάδες αλλά και εντός των οµάδων, σε άτοµα.  

Κύρια οικονοµική αλλά και κοινωνική κατάχρηση αυτής της µόνιµης εκχώρησης 

εξουσίας σε προνοµιούχα στρώµατα και άτοµα του πληθυσµού, σε βάρος των 

υποκείµενων στρωµάτων και ατόµων, είναι η υπέρµετρη (µε µέτρο τις ανθρώπινες 

ανάγκες) ιδιοκτησία ακίνητων ή κινητών αγαθών. Η κατάχρηση αυτή αφαιρεί από τα 

άτοµα των κατώτερων στρωµάτων την ισοτιµία στο κοινωνικό κύρος και στη λήψη 

αποφάσεων, φτάνει δε µέχρι τη στέρηση των µέσων αξιοπρεπούς διαβίωσης, 

δηλαδή τα καθιστά υποτελή -µέχρι πλήρους υποδούλωσης- στους ιδιοκτήτες.  

Όταν παγιοποιηθεί η κοινωνική διαστρωµάτωση, δηλαδή ο διαχωρισµός της 

κοινωνίας σε στρώµατα ή «τάξεις21», η κυρίαρχη τάξη ως «έχουσα τις εξουσίες» τις 

ασκεί συγκεντρωτικά έως και εξαναγκαστικά: Συνακόλουθα ελέγχει πλήρως και ως 

                                                      
20  Μετασχηµατίζεται δυστυχώς και σήµερα, ακόµα και στις δικές µας αντιπροσωπευτικές δηµοκρατίες. 
21  Όπως συνηθέστερα λέγονται τα κοινωνικά στρώµατα. 
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«κρατούσα τις εξουσίες τάξη», µέσω της πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος, το 

χωρικό και διαδραστικό γίγνεσθαι της κοινωνίας. ∆ηµιουργώντας και την έννοια του 

κράτους, µε καθορισµένα πλέον και από το σύνολο των ιδιωτικών και κοινόχρηστων 

ιδιοκτησιών τα χωρικά όρια της πολιτικής εξουσίας τους, «οι έχοντες» της κυρίαρχης 

τάξης γίνονται και «κατέχοντες», νοµιµοποιώντας µε ένα κρατικό προϊόν, τη 

συνταγµατική συνιστώσα του κοινωνικού συµβολαίου, τη µονιµότητα των προνοµίων 

τους. 

Υπάρχουν διάφορες αποκλίνουσες θεωρίες που επιχειρούν να απαντήσουν στο 

τεθέν στην προηγούµενη ενότητα θεµελιώδες ιστορικό ερώτηµα, «πως από 

διαβαθµισµένες κοινωνίες σχετικής ισότητας, καταλήξαµε σε διαστρωµατωµένες 

κοινωνίες ακραίας ανισότητας;» Οι ειδικοί επιχειρούν να τεκµηριώσουν µε 

προϊστορικά και ιστορικά ευρήµατα τους λόγους που οδήγησαν στο ξεκίνηµα και 

στην εγκαθίδρυση της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και του κράτους. Ο Mann 

αναγνωρίζει τέσσερις βασικές θεωρίες, τη φιλελεύθερη, τη λειτουργιστική, τη 

µαρξιστική και τη στρατιωτική. Η κριτική ανάλυση αυτών των θεωριών εκφεύγει των 

δυνατοτήτων του παρόντος δοκιµίου, θεώρησα όµως χρήσιµο να καταθέσω µερικές 

εµπειρικές απόψεις που ίσως βοηθήσουν τις προσεγγίσεις ορισµένων, δίκαια 

εξοργισµένων από τις σηµερινές κοινωνικές ανισότητες αλλά, όπως και εγώ, µη 

ειδικών. 

 

 Εµπειρικές προσεγγίσεις της µετάπτωσης και λογικά κενά 

Υπήρξε κατ’ αρχάς, όπως προαναφέρθηκε, η φυσική ανάγκη προστασίας του 

πλεονάσµατος των αγαθών και των άλλων επενδύσεων εργασίας από την επιβουλή 

άλλων, συνήθως γειτονικών, κοινωνιών. Χτίστηκαν οι οχυρώσεις για τις αποθήκες 

των αγαθών και τα καταλύµατα του ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή 

περιχαρακώθηκε το οικιστικό και οικονοµικό κέντρο της κοινωνίας. Οργανώθηκε η 

φύλαξη αυτού του οχυρού αλλά και των εξωτερικών ζωτικών χώρων παραγωγής 

αγαθών, µέσω της ανάδειξης του «προστάτη - πολεµιστή» µε τα όπλα του. Σε 

περιόδους συχνών αµυντικών ή επιθετικών συγκρούσεων, µονιµοποιήθηκε αυτή η 
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προστασία µέσω της ανάληψης από την οµάδα των εχόντων τα όπλα, µιας 

συγκεντρωτικής-εξαναγκαστικής στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας22.  

Οι φύλακες-προστάτες έγιναν οι εγγυητές της κυριαρχίας των ζωτικών αυτών χώρων 

της κοινωνίας, οριοθετώντας και τα σύνορά τους, δηλαδή το κράτος, καταχρώµενοι 

παράλληλα ποικιλοτρόπως την ισχυρή αυτή θέση τους. Τα ίδια ισχύουν κατ’ 

αναλογία και για τις νοµαδικές κοινωνίες µε χαλαρότερα βέβαια τα όρια και τις έννοιες 

της ιδιοκτησίας, αλλά µε την ιδιαιτερότητα της δηµιουργίας πολεµιστών µε επιθετικά 

συνήθως χαρακτηριστικά. Ο πειρασµός των πλούσιων αλλότριων γεωργικών 

αγαθών ήταν µεγάλος.  

Αυτή είναι σε γενικές γραµµές και η ευλογοφανής λειτουργιστική και στρατιωτική 

άποψη πολλών ερευνητών, που υποστηρίζουν ότι µε τον τρόπο αυτό από τη 

διαβαθµισµένη κοινωνία των σχετικά ισότιµων οµάδων, περάσαµε στο 

διαστρωµατωµένο κράτος των αποφασιζόντων και κατεχόντων «πατρικίων»23 και 

των χωρίς πολιτικά και εµπράγµατα δικαιώµατα «πληβείων». Η κοινή λογική δεν 

εξηγεί όµως επαρκώς τη συνήθως παθητική αποδοχή από την πλειοψηφία της 

κοινωνίας αυτής της εκχώρησης των ζωτικών για κάθε µέλος της δικαιωµάτων. Γιατί 

παραδίδουν οι πολλοί, την πορεία της κοινωνίας και µια υπέρµετρη µόνιµη 

(κληρονοµική) ιδιοκτησία, στους λίγους κρατούντες την εξουσία; Ποια είναι τα 

ποσοστά της οικειοθελούς εκχώρησης λόγω ανασφάλειας, του πειθαναγκασµού 

λόγω αδυναµίας και της άσκησης φυσικής βίας σε αυτή τη διαδικασία παράδοσης 

ουσιωδών δικαιωµάτων και αποδοχής εξουσιαστικών καταχρήσεων; 

Οι διαφορές ικανοτήτων από άτοµο σε άτοµο π.χ. στην εργατικότητα, 

παραγωγικότητα, εφευρετικότητα, οργάνωση της συλλογικής εργασίας κ.λπ., 

δικαιολογούν µέχρι κάποιο σηµείο την ανισότητα στην κατανοµή των παραγοµένων 

αγαθών, είναι άλλωστε και κίνητρο για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ατοµικών 

προσόντων. Η «φιλελεύθερη» αυτή άποψη, δε δικαιολογεί όµως µε τίποτε την 

«κληρονοµικώ δικαίω» κατοχή και διαχείριση µεγάλης ιδιοκτησίας και εξουσίας. 

Υπάρχει δηλαδή και εδώ λογικό κενό, διότι εκτός του αµφισβητούµενου ηθικού 

σκέλους της κληρονοµικής µεταφοράς µεγάλων εξουσιών, χωλαίνει κατάφωρα και η 

                                                      
22  Βλέπε την περιγραφή αυτών των εννοιών στην επόµενη παράγραφο γ. 
23 Χαρακτηρίζονται έτσι, µέχρι σήµερα, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Η ενδιαφέρουσα ιστορία αυτών των 
δύο κοινωνικών στρωµάτων παρουσιάζεται στα περί Ρωµαϊκής κυριαρχίας του εποµένου κεφαλαίου. 
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κεφαλαιακή τους απόδοση, που είναι και το ανταγωνιστικό ζητούµενο σε κάθε 

παραγωγική διαδικασία.  

Οι µεγαλοϊδιοκτήτες, µε την εξαίρεση των αυτοδηµιούργητων της πρώτης γενιάς, δεν 

έχουν συνήθως τα αναδεικνυόµενα από τον αγώνα της ζωής φυσικά ηγετικά 

προσόντα για την διαχείριση και ανάπτυξη των επενδύσεων εντάσεως-κεφαλαίου 

που κληρονόµησαν. Όταν δε γνωρίζουν σε βάθος τη δουλειά, διοικούν αφ’ υψηλού, 

στηριζόµενοι σε υποτελείς που δεν ελέγχουν και συχνά σπαταλούν σηµαντικό µέρος 

του παραγωγικού χρόνου τους αλλά και του πλεονάσµατος της παραγωγής, για την 

αντιπαραγωγική απόλαυση των προνοµίων τους. Το χειρότερο δε είναι ότι στην 

περίπτωση ορατής χρεωκοπίας από την κακή τους διαχείριση, συνήθως αποµυζούν 

µέχρις εξαντλήσεως το ανθρώπινο δυναµικό τους.  

Για τους ίδιους λόγους είναι αδικαιολόγητη αλλά και κοινωνικά επιζήµια η 

κληρονοµικώ δικαίω εκχώρηση της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Ευτυχώς 

καταργήθηκε σχεδόν συνολικά στην Ευρώπη, µε τη Γαλλική επανάσταση να 

επιβάλλει διά πυρός και σιδήρου το πρώτο επιτυχηµένο παράδειγµα και το 

Ναπολέοντα-Βοναπάρτη να δίνει στις αρχές του 19ου αιώνα, το τελευταίο λάκτισµα. 

 

γ.  Μορφές και πηγές της κοινωνικής εξουσίας 

 Συνήθης διάκριση και µορφολογία 

Η καλύτερη γενική ανάλυση των κοινωνιών κατά τον Mann, κυρίως της δοµής και της 

ιστορίας τους, µπορεί να επιτευχθεί µε βάση τους συσχετισµούς των πηγών της 

κοινωνικής εξουσίας, τις οποίες διακρίνει σε τέσσερις: Ιδεολογικές, οικονοµικές, 

στρατιωτικές και πολιτικές. Σκιαγραφούµε λοιπόν στη συνέχεια αυτή τη χρήσιµη αλλά 

και ενδιαφέρουσα για εµάς τους µη ειδικούς διάκριση των παραπάνω τεσσάρων 

κύριων και αλληλοεµπλεκόµενων πηγών της κοινωνικής εξουσίας, αλλά και τις 

συνήθεις µορφές µε τις οποίες ασκούνται.  

Σχηµατοποιώντας πρώτα το απλούστερο, δηλαδή τις συνήθεις µορφές άσκησης της 

εξουσίας που δηµιουργήθηκε από οποιαδήποτε πηγή, διακρίνουµε:  

• τη συλλογική µορφή (κυριαρχία ηγεσίας επί των µελών µιας οµάδας),  

• την επιµεριστική µορφή, που έπεται χρονικά της συλλογικής και δηµιουργεί τις 

ακραίες ανισότητες, (κυριαρχία του Α ατόµου επί του Β),  
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• τη συγκεντρωτική ή αποκεντρωτική µορφή (ασκείται από ένα κέντρο ή από 

πολλά κέντρα π.χ., η λήψη αποφάσεων και τα όργανα για την εφαρµογή τους 

λογοδοτούν στο ένα κέντρο ή στα αντίστοιχα επιµέρους κέντρα) και  

• την περισσότερο ή λιγότερο επιτακτική-εξαναγκαστική µορφή, (οι αποφάσεις 

λαµβάνονται και εφαρµόζονται µε ανύπαρκτη, περιορισµένη, ή ευρύτερη 

κοινωνική συναίνεση). 

 

 Οι θρησκευτικές και κοσµικές ιδεολογικές πηγές 

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οι ιδεολογικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας και 

συγκεκριµένα, οι θρησκευτικές (οι µεγάλες θρησκείες) και οι κοσµικές (σοσιαλισµός, 

φιλελευθερισµός κλπ), διαδόθηκαν και επικράτησαν σε περιοχές πολύ ευρύτερες 

από τα πεδία επιρροής των άλλων τριών πηγών. Θρησκείες και κοσµικές ιδεολογίες 

ερµηνεύουν αφαιρετικά και απλά τις πολύπλοκες όψεις της κοινωνικής ζωής, τις 

ανθρώπινες ανασφάλειες και αγωνίες µας, κυρίως αυτές που δεν αντιµετωπίζονται 

πειστικά και αποτελεσµατικά από τις άλλες τρεις πηγές εξουσίας. Κηρύσσουν δηλαδή 

την επίλυση των προβληµάτων µας µέσω της πίστης στον θεό ή σε κάποιο κοινωνικό 

ιδεώδες και του συνακόλουθου αγώνα για µια υπερβατική ή αυθεντική αλήθεια, που 

ενσαρκώνεται από µια εξουσία δογµατική και εποµένως ανώτερη των τρεχουσών 

οικονοµικών, στρατιωτικών και πολιτικών εξουσιών.  

Ζητούν µάλιστα οι οπαδοί των ιδεολογιών να υποταχθούν όλες οι άλλες εξουσίες σ’ 

αυτήν την αυθεντική αλήθεια, ή τουλάχιστον να συµπορευθούν µε τα δόγµατά της και 

συχνά οι κοσµικοί άρχοντες έχουν εκµεταλλευτεί αυτή τη λαϊκή δύναµη. Για το λόγο 

αυτό οι µορφές άσκησης των ιδεολογικών εξουσιών, είναι πλούσιες σε ανάµικτα 

χαρακτηριστικά: Επιµεριστικά και συλλογικά, συγκεντρωτικά αλλά και 

αποκεντρωτικά, έως και επιτακτικά-εξαναγκαστικά που έχουν φτάσει και σε ακραίες 

µορφές.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τις θρησκευτικές πηγές, ο συνηθισµένος άνθρωπος, 

διαπιστώνοντας το πεπερασµένο και ρευστό των υλικών και πνευµατικών αγαθών, 

αλλά και της ίδιας της ζωής του, διαισθάνεται τη µαταιότητα των εγκοσµίων και 

χρειάζεται µία στήριξη στην έσχατη γνώση, στο τελικό νόηµα της ζωής και στο 

επέκεινα. Για την ατοµική του ισορροπία και την κοινωνική του ασφάλεια αναζητεί 
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εποµένως κάλυψη από έναν πειστικό εσχατολογικό φορέα και το θείο αποδεικνύεται 

ιστορικά το ασφαλέστερο καταφύγιο.  

Ακόµα και σε εποχές ακµής των κοσµικών ιδεολογιών, όπως π.χ. κατά την πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο στην τότε Σοβιετική Ένωση, το θρησκευτικό αίσθηµα όχι µόνο 

δεν εξαλείφθηκε αλλά υπέβοσκε ακµαίο στους απλούς ανθρώπους. Θυµάµαι ότι 

επισκεπτόµενος µε κρατικό ξεναγό κάποιο απόγευµα ένα ωραίο δείγµα 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 15ου αιώνα στα περίχωρα της Μόσχας, 

διαπίστωσα µε έκπληξη στο χειµωνιάτικο µισοσκόταδο τη βιαστική φυγή πολλών 

«σκιών» από µια µικρή πίσω πόρτα. Σε δύσκολη θέση, ο ξεναγός αγανάκτησε: ∆εν 

ξεριζώνεται µε τίποτε, φώναξε. Τους χτίσαµε σχολεία, σπίτια, τους δώσαµε σίγουρη 

δουλειά, τι παραπάνω περιµένουν επί τέλους από τον θεό τους; Θα σκιαγραφήσουµε 

λοιπόν αναλυτικότερα αυτήν την βαθειά ανθρώπινη ανάγκη, σε ένα επόµενο 

κεφάλαιο. 

 

 Ανάγκες διαβίωσης και οικονοµικές πηγές εξουσίας 

Οι οικονοµικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας, έχουν ως προαιώνια σταθερή 

προέλευση την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, γι’ αυτό και δεν «ανάβλυζαν» 

καθόλη τη µακριά περίοδο των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών προγόνων µας. Με την 

ανακάλυψη της γεωργοκτηνοτροφίας, δηµιουργήθηκε η κεφαλαιακή αξία της γόνιµης 

γης και των πλεονασµάτων από την παραγωγή προϊόντων, συνήθως αλλά δυστυχώς 

όχι πάντα, µετά την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των παραγωγών.  

Η αποθήκευση και φύλαξη των πλεονασµάτων, η µεταφορά, διανοµή και ανταλλαγή 

τους µε άλλα προϊόντα ή κάποιο νόµισµα και η κατανάλωσή τους ολοκλήρωσαν τις 

επιµέρους δράσεις ή φάσεις του οικονοµικού κύκλου παραγωγής-κατανάλωσης. Ο 

χώρος αυτών των φάσεων έγινε και το πεδίο µάχης για την κατάκτηση των 

αντίστοιχων οικονοµικών πηγών της κοινωνικής εξουσίας.  

Όσοι ελέγχουν τις παραγωγικές πηγές, αναδεικνύονται σε κυρίαρχη τάξη και ασκούν 

όλες τις µορφές εξουσίας, συνήθως τη συγκεντρωτική, τη συλλογική και την 

επιµεριστική, στους χώρους της δουλειάς. Αποκτούν όµως και αποκεντρωτική 

εξουσία στους χώρους αποθήκευσης και διανοµής των προϊόντων και κυρίως, µέσω 

της έκδοσης του ανταλλακτικού τιµήµατος, δηλαδή των νοµισµάτων και των 

παραγώγων τους, (χρηµατοπιστωτικά κέντρα).   
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∆εδοµένου ότι όλος ο προαναφερθείς κύκλος δράσεων για την κάλυψη των αναγκών 

διαβίωσης στηρίζεται στην εργασία, ο έλεγχος επί της εργασίας αποτελεί το µόνιµο 

στόχο όχι µόνον της οικονοµικής, αλλά και των άλλων τριών πηγών της κοινωνικής 

εξουσίας. Έχει ασκηθεί, συνήθως καταχρηστικά, από όλους τους φορείς της 

εξουσίας. Στα σηµερινά δηµοκρατικά καθεστώτα οι µορφές αυτού του ελέγχου 

περιορίζονται συνήθως –αλλά όχι πάντα- στη συλλογική και την επιµεριστική.  

 

 Η στρατιωτική εξουσία 

Ως κύρια στρατιωτική πηγή της κοινωνικής εξουσίας προβάλλεται η ανάγκη της 

κοινωνίας, να προστατευτεί οργανωµένα και αποτελεσµατικά από την έξωθεν 

επιβουλή και απληστία. ∆υστυχώς ισχύει κυρίως το αντίστροφο, δηλαδή η πηγή αυτή 

εξυπηρετεί τις επιθετικές, ατοµικές και κοινωνικές φιλοδοξίες, την ανθρώπινη 

απληστία, σε βάρος των άλλων κοινωνιών. Η στρατιωτική εξουσία από τη φύση της 

στηρίζεται στη βία, είναι συγκεντρωτική και επιτακτική-εξαναγκαστική, διότι η 

συγκεντρωτική δύναµη και η απόλυτη υπακοή αποτελούν τα κύρια στοιχεία επιτυχίας 

των στόχων µιας ένοπλης δύναµης.  

Είναι επίσης προφανές ότι η µονοπωλιακή χρήση αυτής της δύναµης από τους 

ηγήτορές της, όχι µόνο προσθέτει µεγάλη επιµεριστική και συλλογική εξουσία, αλλά 

και µπορεί να υποτάσσει κατά διαστήµατα και τις άλλες τρεις πηγές της κοινωνικής 

εξουσίας: Την πολιτική κατ’ αρχάς, ο στρατηγός στέφεται µόνος του και πολιτικός 

αρχηγός, την ιδεολογική στην συνέχεια, οι θρησκείες έχουν συνήθως υποταχθεί και 

µερικές φορές συνεργήσει µε στρατοκρατούµενα καθεστώτα. Αλλά υποτάσσει και την 

οικονοµική, στις κλειστές βέβαια οικονοµίες, µε την επιβολή όχι µόνο αναγκαστικής 

εργασίας στις δύσκολες δουλειές, αλλά και κανόνων ή και µεθόδων παραγωγής στην 

γεωργία και τη βιοτεχνία-βιοµηχανία.  

Η στρατιωτικής προέλευσης κοινωνική εξουσία κυριάρχησε δυστυχώς της πολιτικής 

εξουσίας στο µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας µας, απέτυχε όµως συστηµατικά στον 

ουσιαστικό έλεγχο των ιδεολογικών και οικονοµικών πηγών της κοινωνικής εξουσίας. 
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 Κοινωνικά δοµηµένες ή δεσποτικές πολιτικές εξουσίες 

Η πολιτική πηγή της κοινωνικής εξουσίας αναπτύσσεται σε οριοθετηµένο χώρο, για 

να διασφαλίσει τους βασικούς κανόνες µιας θεσµοθετηµένης κοινωνικής λειτουργίας, 

δηλαδή το συµβόλαιο συνύπαρξης των µελών µιας κοινωνίας. Εποµένως είναι από 

τη φύση της συγκεντρωτική24, διότι ασκείται από το οργανωµένο κέντρο της 

άρχουσας οµάδας αλλά και εδαφική, δηλαδή το πεδίο επιρροής της είναι µια χωρική 

επικράτεια µε καθορισµένα σύνορα.  

Τα µέλη της άρχουσας οµάδας αποκτούν και ασκούν τόσο την επιµεριστική όσο και 

τη συλλογική εξουσία, εφαρµόζοντας τεχνικές της επιτακτικής εξουσίας σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό έντασης και αυθαιρεσίας. Επί πλέον, η πολιτική 

εξουσία διαχειρίζεται τις «εξωτερικές» σχέσεις σε επίπεδο κρατών -και όχι µόνο-, 

δηλαδή ασκεί εξουσία και εκτός της επικράτειάς της, πολιτική κυρίως αλλά και 

ιδεολογική και οικονοµική, µε ειρηνικά ή στρατιωτικά µέσα. 

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί η βασική διάκριση των πολιτικών εξουσιών σε 

«κοινωνικά δοµηµένες» και «δεσποτικές». Οι πρώτες είναι η δύσκολη επιλογή25, 

διαθέτουν ευρεία κοινωνική βάση συµµετεχόντων στην ανάδειξη της άρχουσας 

οµάδας, η οποία και ανανεώνεται από τα µέλη αυτής της βάσης και έχουν µειωµένη 

ένταση και περιορισµένη αυθαιρεσία επιτακτικής εξουσίας. Αντιστοιχούν σήµερα στο 

σπάνιο πολίτευµα µιας ουσιαστικά συµµετοχικής δηµοκρατίας. Οι δεύτερες 

αποτελούν τη συνήθη εύκολη λύση: Αναπαράγονται αποµονωµένες από το 

κοινωνικό αίσθηµα, το οποίο καταπνίγουν συνεργώντας µε τη στρατιωτική εξουσία, ή 

το υποτάσσουν, µε τη συνέργεια της οικονοµικής εξουσίας. Υποβαθµίζουν δηλαδή 

εντατικά και αυθαίρετα σε άφωνους υποτελείς τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών 

της κοινωνίας τους.  

Οι τέσσερις συνήθεις πρακτικές άσκησης της πολιτικής εξουσίας και οι αντίστοιχοι 

συντάκτες και θεσµοθέτες του κοινωνικού συµβολαίου, σκιαγραφήθηκαν ήδη στα 

περί ανθρώπων, κοινωνίας και δηµοκρατίας των εισαγωγικών δεδοµένων, (κεφ. 1, 

παρ. α).  

 

                                                      
24  Όχι όµως όσο η στρατιωτική. 
25  Υπήρξαν όµως και λειτούργησαν µε διάφορες δοµές, στη µεγαλύτερη διάρκεια της προϊστορίας µας 
κατά κύριο λόγο αλλά και σε µικρό διάστηµα της ιστορίας µας. 
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 Ανατρεπτικά ιστορικά παραδείγµατα 

Θα δούµε στη συνέχεια µε δύο ιστορικά παραδείγµατα, ένα γενικό και ένα 

εξειδικευµένο, κάποιες σύνθετες αναδράσεις και τις ευρύτερες ανατροπές από την 

επιλογή της εύκολης ή της δύσκολης λύσης άσκησης της πολιτικής εξουσίας, 

επισηµαίνοντας ότι όλες οι πηγές είναι µεν αρχικά προϊόντα της ανθρώπινης φύσης, 

δηλαδή των ορµών µας, η ανάπτυξή τους όµως επηρεάζεται απρόβλεπτα από το 

φυσικό και το ανθρωπογενές µας περιβάλλον. ∆ηλαδή οι περιορισµοί και οι ευκαιρίες 

που το εκάστοτε περιβάλλον µας επιβάλλει ή µας προσφέρει, επηρεάζουν 

αποφασιστικά και ανατρεπτικά τις εξελίξεις και τις ποσοστώσεις κάθε πηγής εξουσίας 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Ως γενικό παράδειγµα αναφέρεται ότι σε σηµαντικό µέρος της µακριάς εποχής 

κυριαρχίας της γεωργοκτηνοτροφίας, εξαιρουµένων των περιόδων ακµής ορισµένων 

πόλεων-κρατών ή αυτοκρατοριών26, η αδυναµία ικανοποιητικού ελέγχου του 

ευρύτερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (κακές συγκοινωνίες, έλλειψη 

αξιόλογων εγγειοβελτιωτικών και υδρευτικών έργων, συνεχείς συρράξεις), σε 

συνδυασµό µε τη δογµατική και µοιρολατρική πίστη στην κρατούσα ιδεολογική-

θεολογική τάξη πραγµάτων, ενίσχυσαν υπέρµετρα το συγκεντρωτικό και επιτακτικό 

πολιτικό-στρατιωτικό σκέλος της κοινωνικής εξουσίας, σε βάρος του κατανεµηµένου 

στο σύνολο της κοινωνίας, αποκεντρωτικού πολιτικού και οικονοµικού σκέλους: 

Ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ περίσσευε για αναδιανοµή σε κοινωφελή έργα, η 

κοινωνικά δοµηµένη πολιτική εξουσία, αντί να ενισχυθεί ως φορέας των πολλών και 

εξαθλιωµένων, συρρικνώθηκε. Κυριάρχησε δε η ένοπλη δεσποτική πολιτική εξουσία, 

στηριζόµενη στο συνεχή φόβο, στην αδιαφιλονίκητη υποταγή, στην άκαµπτη 

διαστρωµάτωση και στη θανάτωση κάθε εξεγερµένου υπηκόου.  

Αντίθετα, σε περιόδους ασφαλέστερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

το αποκεντρωµένο πολιτικό και οικονοµικό σκέλος της κοινωνικής εξουσίας 

ενισχύονται αποφασιστικά και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών διαχέεται σε 

πολλούς πολίτες µε κατοχυρωµένα κοινωνικά δικαιώµατα. Συνακόλουθα, η 

αναδιανοµή σηµαντικού µέρους του ΑΕΠ επ’ ωφελεία του συνόλου της κοινωνίας, 

συρρίκνωνε την ολιγαρχία και καθιστούσε την πολιτική και οικονοµική αποκέντρωση 

                                                      
26  Η ιστορική αυτή διαδροµή θα σκιαγραφηθεί στο επόµενο κεφ. 3. 
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σηµαντικό έως και κυρίαρχο παράγοντα στην κατάκτηση και διατήρηση της πολιτικής 

εξουσίας. 

Ένα δεύτερο, ειδικότερο αλλά µεγάλης ιστορικής σηµασίας «ανατρεπτικό» 

παράδειγµα, εµφανίζεται στην περίοδο των απολυταρχικών και αυστηρά 

διαστρωµατωµένων κοινωνιών της αρχαιότητας και της ευρωπαϊκής φεουδαρχίας: Η 

ανάδειξη πολιτικών εξουσιών, που ξέφυγαν από τον κανόνα και επέτρεψαν την 

ισονοµία και κοινοτική αξιοπρέπεια σε σηµαντικό ποσοστό των πληθυσµών τους, 

δηλαδή ανέδειξαν ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, δηµιούργησε µια νέα και 

ισχυρή πολεµική µηχανή, που κατανίκησε τις πολυαριθµότερες αλλά αριστοκρατικά 

δοµηµένες δυνάµεις27 των επιτιθέµενων κατακτητών:   

• Οι πυκνές φάλαγγες πεζικού των βαριά οπλισµένων, ελεύθερων Ελλήνων 

πολιτών µε το υψηλό ατοµικό και κοινωνικό τους φρόνηµα, τη βαθειά συνείδηση 

της αποστολής τους και την άριστη εκπαίδευση και µεταξύ τους συνεργασία, 

νίκησαν κατ’ επανάληψη τους Πέρσες, διασώζοντας µέσω του στρατιωτικού 

σκέλους της κοινωνικής εξουσίας και το πολιτικό σκέλος της αρχαίας Ελλάδας, 

του οποίου δηµιούργηµα υπήρξε το στρατιωτικό σκέλος.  

• Το ίδιο φαινόµενο επαναλήφθηκε 1700 χρόνια αργότερα: Οι αστοί και 

µικροκτηµατίες λογχοφόροι πεζικάριοι των Φλαµανδών και των Ελβετών, 

έχοντας κερδίσει, κατ΄εξαίρεση για την εποχή τους, την ισονοµία και κοινωνική 

αξιοπρέπεια, νίκησαν αµυνόµενοι σε πυκνή και πειθαρχηµένη φάλαγγα –αντί να 

τραπούν όπως συνηθιζόταν σε φυγή- την κυρίαρχη έως τότε φεουδαρχική 

πολεµική µηχανή, τους φοβερούς στην όψη θωρακισµένους έφιππους ιππότες 

µε τους δουλοπάροικους ακολούθους τους. Συνακόλουθα, το πολιτικό σκέλος 

της κοινωνικής εξουσίας, ο τρόπος ζωής των ελεύθερων αστών και αγροτών, 

υπερίσχυσε του κυρίαρχου φεουδαρχικού, αφού πρώτα νίκησε µε το 

στρατιωτικό του δηµιούργηµα, στο πεδίο της µάχης. 

 

 

 

 

                                                      
27  Του  άρχοντα ιππέα και των πολλών ακολούθων υποτελών. 



24 
 

δ.    Έρευνα και Επιστήµες, Τεχνικές και Τεχνολογία   

 Από το υπάρχειν στο κυριαρχείν 

Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας τα πρώτα µυστικά του θαυµαστού αλλά και 

φοβερού υλικού και νοητικού τους περιβάλλοντος, κάποιοι ανήσυχοι προϊστορικοί 

πρόγονοί µας δεν αρκέστηκαν στην πρακτική αξιοποίησή τους. Θέλησαν να 

διασφαλίσουν τα ευρήµατά τους, τη γνώση που παρήγαγαν και να προβάλλουν µαζί 

της την ατοµική ασηµαντότητά τους, στο µέλλον. ∆ίδαξαν τα µυστικά της έρευνάς 

τους σε προσεκτικά διαλεγµένους νεότερους συντρόφους τους, τους µύησαν στη 

διαδικασία και την πειθαρχία της αέναης αναζήτησης και τους παρέδωσαν τη 

σκυτάλη.  

Έτσι γεννήθηκαν οι χώροι των ερευνητών-δασκάλων και των µαθητών-συνεχιστών, 

της επιθετικής ανθρώπινης εξέλιξης από το υπάρχειν στο κυριαρχείν. Μυστικοπαθείς 

και συνωµοτικοί στην αρχή οι ανήσυχοι πρόγονοι, ελευθερώθηκαν και από τα δικά 

τους δεσµά κάτω από το δυνατό µεσογειακό φως της Αρχαίας Ελλάδας. Τότε 

γιγαντώθηκαν οι ερευνητές και τα δρώµενα: Από κρυφά σχολειά, έγιναν προνοµιακοί 

χώροι διδασκαλίας του ∆ήµου, προϋπόθεση και κυριότερη πηγή της δηµόσιας 

διάκρισης, πολλαπλασιάζοντας και διαδίδοντας στον κόσµο τους επάλληλους 

κύκλους της ανθρώπινης πνευµατικής –αλλά όχι µόνο– κυριαρχίας και δηµιουργίας.  

Οι οµάδες εξουσίας των ανθρώπινων κοινωνιών, οικειοποιήθηκαν συστηµατικά την 

πρακτική κυρίως αξία του ερευνητή-παραγωγού γνώσης και την αναπαραγωγική και 

βελτιωτική της γνώσης προσφορά του δασκάλου και της παιδείας, για την ανάπτυξη 

της δύναµής τους. Έδωσαν την αυταρχική ή και ασφυκτική προστασία τους, 

εξανάγκασαν αλλά και βοήθησαν. Το τελικό συνιστάµενο αποτέλεσµα ήταν από 

αναπτυξιακής πλευράς µέχρι υπερβολής θετικό. Παρόλα τα πισωγυρίσµατα, 

συνδεδεµένα πάντοτε µε σκοταδιστικές ιδεοληψίες, η ανθρωπότητα µαθαίνει 

γρήγορα, προχωρεί και πολλαπλασιάζει πολλά θετικά αλλά και ορισµένα αρνητικά 

µεγέθη της: Πληθυσµιακά και ανισοκατανεµηµένα οικονοµικά, συνήθως ευεργετικά 

και κατ’ εξαίρεση επικίνδυνα τεχνολογικά, πολύ ενδιαφέροντα αλλά και εγκλωβιστικά 

µερικές φορές, πολιτιστικά. 
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 Επιστήµες, Τεχνικές και Τεχνολογία 

Συνοψίζοντας και κατ’ ανάγκην απλουστεύοντας τους περί την έρευνα ορισµούς 

φωτισµένων διανοητών, µπορούµε προσεγγιστικά να θεωρήσουµε ως έρευνα28, το 

σύνολο των συστηµατικών εργασιών που δηµιουργούν γνώση, εντελώς νέα ή 

βελτιωτική-προσθετική της υπάρχουσας.    

Η ορθολογικοποίηση και οργάνωση των προϊόντων της έρευνας κατά διάφορες 

γνωστικές περιοχές, οδήγησε στις επιστήµες: «Θεωρητικά σύνολα, δοµηµένα σε 

συστήµατα, δηλαδή σε σύνολα γνώσεων, ταξινοµηµένων βάσει συγκεκριµένων 

αρχών», σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό του Καντ. Προηγήθηκε µε ολιστική 

πληρότητα και λακωνική διατύπωση ο Πλάτωνας, προσδιορίζοντας µέσω ενός 

συνοµιλητή του, του ιδιοφυούς µαθηµατικού Θεαίτητου, ότι «έστιν ουν επιστήµη δόξα 

αληθής µετά λόγου»29.  

Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν περίµεναν βέβαια τη συγκρότηση των επιστηµών για να 

εφεύρουν και να βελτιώσουν τη ροή και τα προϊόντα των διαφόρων παραγωγικών 

διαδικασιών. Με κοινή λογική και πρακτική έρευνα οδηγήθηκαν σε επαναστατικές 

«τεχνικές» καινοτοµίες και παράλληλα τις συστηµατοποίησαν, βρήκαν δηλαδή 

εµπειρικά τη µεθοδολογία εφαρµογής επάλληλων τεχνικών για την παραγωγή 

συγκεκριµένων και πολύπλοκων δηµιουργηµάτων.  

Οι συνεχείς εφαρµογές της παραγωγικής διαδικασίας οδήγησαν σε νέες θαυµαστές 

βελτιώσεις και επεκτάσεις αυτών των τεχνικών, κυρίως στην παραγωγή προϊόντων. 

Οι µάστορες, κάτοχοι της αντίστοιχης εµπειρικής γνώσης, συµβάλλουν καθοριστικά, 

µέχρι και σήµερα στην κατασκευή του πολύπλοκου σταθερού και κινητού 

ανθρωπογενούς µας περιβάλλοντος.  

Η θεαµατική ανάπτυξη αυτών των τεχνικών και η βελτίωσή τους µε επιστηµονικά 

ευρήµατα, δηµιούργησε το σύνολο και τους κλάδους της «τεχνολογίας»30 που 

αυτονοµήθηκε ως η περιοχή των τεχνικών επιστηµών. Το ίδιο συνέβη και µε τη 

                                                      
28  Κατά την τελευταία εικοσαετία έγιναν στη χώρα µας και νοµοθετικοί προσδιορισµοί της έρευνας, µε 
καλές προθέσεις αλλά µέτρια ως ατυχή αποτελέσµατα, διότι η φύση της έρευνας δεν επιτρέπει 
καλούπια µε στεγανό περίβληµα. 
29  Επιστήµη είναι η άποψη που επαληθεύεται µε λογικά επιχειρήµατα.  
30  Ο πολυχρησιµοποιηµένος σήµερα όρος Τεχνολογία δε φαίνεται να έχει ξεκάθαρο επιστηµονικό 
ορισµό. Από τη χρήση του µπορούµε να συµπεράνουµε ότι συνθέτει επιστηµονικές γνώσεις και 
τεχνικές µεθόδους για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της παραγωγικής διαδικασίας και 
από την άποψη αυτή η Τεχνολογία αποτελεί το συνδετήριο κρίκο ανάµεσα στην Επιστήµη και τις 
Τεχνικές. 
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µετεξέλιξη των τεχνικών της οικονοµικής λειτουργίας ατόµων και κοινωνιών, σε 

περιοχή των οικονοµικών επιστηµών. 

 

 Ιδεολογία και πρακτική της έρευνας 

Κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, σύµφωνα και µε τις δύο ιστορικά θεµελιωµένες 

και συνδεδεµένες λειτουργικές ενότητες των επιστηµών και της τεχνολογίας, η 

επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα είναι δυσδιάκριτες. Αξίζει όµως τον κόπο να 

διαφυλάξουµε την πηγαία αγνότητα κάθε ανήσυχου ερευνητικού πνεύµατος, αλλά και 

το ανεκτίµητο µακροπρόθεσµο επιστηµονικό όφελος από τη δηµιουργική αφοσίωση 

αυτών των ερευνητών, διακρίνοντας την έρευνα σε «Βασική» και «Εφαρµοσµένη».  

Η βασική έρευνα ορίζεται από τον κύριο στόχο της, τη συµβολή της στη βάση, στα 

θεµέλια της επιστήµης, µε τη δηµιουργία εντελώς νέας γνώσης ή την αύξηση ή 

βελτίωση της υπάρχουσας. Ταυτίζεται σε σηµαντικό ποσοστό, ως προς τα κίνητρα, 

µε τον ορισµό «επιστηµονική έρευνα ελεύθερης επιλογής», διότι πράγµατι επιχειρεί 

τη δηµιουργία γνώσης ανεξαρτήτως της χρησιµοθηρικής δυνατότητας άµεσης 

πρακτικής εφαρµογής της. Προάγει παράλληλα τη δηµιουργική ικανότητα και την 

πνευµατική αποστολή των ώριµων επιστηµόνων και των µαθητευόµενων νέων 

ερευνητών, που ονειρεύονται έναν κόσµο χωρίς το µονοπώλιο του κόστους-οφέλους.  

Η εφαρµοσµένη έρευνα, δηλαδή η βελτίωση των παλαιών τεχνικών και η ανακάλυψη 

νέων µε  επιστηµονική µεθοδολογία, ορίζεται από την προαγωγή της γνώσης στις 

εφαρµογές της επιστήµης, στην τεχνολογία και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες της 

παραγωγικής διαδικασίας, είτε εντελώς νέες είτε υπάρχουσες, τις οποίες και 

αναπτύσσει, µέσω και της αξιοποίησης της Βασικής Έρευνας. Ταυτίζεται σε 

σηµαντικό ποσοστό, ως προς τα κίνητρα, µε τον ορισµό της «Προσανατολισµένης 

Τεχνολογικής Έρευνας», κυρίως όσον αφορά στην κοινή επιθυµία χορηγού και 

ερευνητή να την οδηγήσουν σε εφαρµογές µε άµεσο όφελος για την παραγωγική 

οικονοµία ή/και τις υπηρεσίες. Η προσφορά της στα καθηµερινά προβλήµατα της 

πολύπλοκης ζωής µας είναι πολύτιµη και κυρίαρχη. Η αυξανόµενη εξάρτησή της από 

την αυτοκρατορία της αγοράς, επιβάλλει το συστηµατικό έλεγχο των στόχων και των 

αποτελεσµάτων της. 

 



27 
 

ε.    Πανεπιστήµια και Οικονοµική 

 Γενετικός κώδικας και ανανεωτικές δοµές 

Χώρος συγκεντρωµένης σπουδής των επιστηµών και προαγωγής της βασικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας, το Πανεπιστήµιο γεννήθηκε και µεγάλωσε µέσα από µια 

µεγάλη «τρισδιάστατη» Ιδέα. Την καταπολέµηση του ζυγού των δογµατιστών αλλά 

και του κλειστού µονοπωλίου της γνώσης, τη συστηµατική ανάπτυξη της 

διδασκαλίας, της έρευνας και της διακίνησης της ελεύθερης σκέψης, χωρίς 

προκαθορισµένους οικονοµικούς ή πολιτικούς στόχους και την µε ίσους όρους και 

χωρίς τίµηµα προσφορά, του ανεκτίµητου δηµόσιου αγαθού της Ανώτατης Παιδείας, 

σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη, ο οποίος αξιοκρατικά έχει εισαχθεί στο Πανεπιστήµιο.  

Ο γενετικός αυτός κώδικας, αρχική υπαρξιακή συνθήκη κάθε γνήσιου Πανεπιστηµίου, 

θα µπορούσε µέχρι πριν από τρεις δεκαετίες να θεωρηθεί κοινότοπος, δεδοµένου ότι 

όλοι µας είµαστε, θεωρητικά τουλάχιστον, υπέρµαχοι αυτής της ιδέας. Καθίσταται 

όµως σήµερα, δυστυχώς, αναγκαίος ο συνεχής αγώνας για τη διατήρησή του, επί του 

πεδίου µιας δύσκολης µάχης: Η διεθνής επικράτηση του δίδυµου «ατοµικισµός - 

θεοποίηση του οικονοµικού οφέλους», έχει ήδη επιτύχει µε συγκεκριµένες δράσεις να 

απαξιώσει όχι µόνο το Πανεπιστηµιακό ιδεώδες, δηλαδή τον κώδικα επί της ουσίας, 

αλλά και τις δοµές και την αποστολή του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου. 

Τα Πανεπιστήµια, λειτουργούν µέσω ενός οργανωµένου συστήµατος, µε το οποίο 

συνδέονται αναγκαστικά µε τα δεσµά ενός γάµου, προικισµένου µε το σπέρµα µιας 

υπαρξιακής αντίθεσης. Ο γάµος είναι απαραίτητος αφού κάθε ερευνητική διαδικασία 

«παραγωγής γνώσης» και διδακτική διαδικασία «µεταφοράς της γνώσης», αποδίδει 

µόνο όταν οργανωθούν συστηµατικά, όταν κωδικοποιηθούν και τακτοποιηθούν 

χωροχρονικά οι λειτουργίες του συστήµατος παραγωγής-µεταφοράς. Η αντίθεση 

όµως είναι αναγκαστική και ιδιαίτερα επιθυµητή (υπαρξιακή προϋπόθεση των 

συζευγµένων εννοιών ακαδηµαϊκές σπουδές-σύστηµα), γιατί ενώ δε νοούνται υγιείς 

σπουδές χωρίς τη διαρκή διάθεση αλλαγής µέχρι και ανατροπής του συστήµατος 

που τις στηρίζει, η ιστορία δείχνει ότι οι περισσότερες καλές πανεπιστηµιακές σχολές 

προσφέρουν σπουδές θεµελιωµένες πάνω σε κάποιο στερεά διαρθρωµένο και 

συνεπές προς το παρελθόν τους εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Ο δίαυλος διδασκόντων και διδασκοµένων διέρχεται από πανεπιστηµιακούς χώρους 

µε ποικίλα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που έχουν όµως κοινό γνώρισµα την 
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παραπάνω αντίθεση. Πρόκειται δηλαδή για εµπειρικό νόµο εσωτερικής 

συµπεριφοράς του διαύλου, αν θέλουµε να διατηρήσουµε την αποτελεσµατικότητα 

και την ποιότητά του, να παραµείνει δηλαδή ο δίαυλος δηµιουργικός και ανανεωτικός, 

χωρίς άσκοπες βερµπαλιστικές διαφυγές ή σκόπιµα κλειστούς λαβύρινθους. Στην 

αναζήτηση όµως της χρυσής τοµής ανάµεσα στη συνεχή αµφισβήτηση-ανανέωση και 

το στέρεο σύστηµα σπουδών, χρειάζεται συνεχής επιστηµονική αγωνία, βαθύς αλλά 

όχι δογµατικός ορθολογισµός, εφοδιασµένος µε ασφαλείς µηχανισµούς ανάδρασης 

και σοβαρή δουλειά χωρίς δουλεία, σε οποιεσδήποτε ευκαιριακές σκοπιµότητες ή 

στείρες αγκυλώσεις, προς τις βολικές συνήθειες του παρελθόντος. 

 

 Το πολύπλοκο των οικονοµικών επιστηµών 

Στο πλαίσιο των Πανεπιστηµιακών σπουδών που τιµούν την αποστολή τους, τον 18ο 

αιώνα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή επιστηµονική παράδοση ως αυτόνοµη περιοχή και 

η «πολιτική οικονοµία» ή «οικονοµική». Όµως η πανεπιστηµιακή παράδοση αλλά και 

η κοινή λογική δηλώνουν ότι κάθε επιστηµονικός κλάδος οφείλει να δοµήσει µια 

«θεωρία», δηλαδή ένα λογικό οικοδόµηµα αρχών και µεθόδων για την εξήγηση της 

συµπεριφοράς των σχετικών µε τον κλάδο πραγµατικών φαινοµένων. Η στιγµή της 

αλήθειας για την όποια θεωρία και το γενεσιουργό της επιστηµονικό κλάδο έρχεται µε 

την ορθή πρόβλεψη: Στηριζόµενη στις οριακές και αρχικές συνθήκες ενός φαινοµένου 

σε εξέλιξη, πρέπει η θεωρία να προβλέπει αυτή την εξέλιξη, τουλάχιστον τις 

σοβαρότερες συνιστώσες της στο άµεσο µέλλον31, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη την 

εγγενή φυσική ιδιότητα της αβεβαιότητας που εκφράζεται µε το βαθµό ακριβείας και 

το χωροχρονικό πεδίο κάθε πρόβλεψης.  

∆ιαπιστώνουν όµως και µεγάλοι οικονοµολόγοι ότι η στοιχειώδης σοβαρότητα 

επιβάλλει τη δυσπιστία στις όποιες ακριβοπληρωµένες προβλέψεις, διότι και οι 

καλύτεροι αναλυτές της αγοράς απλώς αγνοούν ή δεν οµολογούν δηµόσια, ότι πολλά 

                                                      
31 Π.χ. οι προβλέψεις της κλασικής ή Νευτώνειας µηχανικής καλύπτουν µέχρι σήµερα τις συνήθεις 
απαιτήσεις των πολύπλοκων διαστηµικών µας δραστηριοτήτων, στο περιορισµένο µέτρο της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο σωµάτων. Ο Henri Poincaré, (1854-1912), πατέρας της θεωρίας της 
χαοτικής συµπεριφοράς ενός ντετερµινιστικού συστήµατος (όπως οι κινήσεις των πλανητών στο 
ηλιακό µας σύστηµα), απέδειξε το ασταθές της λύσης του προβλήµατος των τριών σωµάτων: Μια 
µικρή διαταραχή στην αρχική θέση του ενός σώµατος, ενδεχοµένως µη ανιχνεύσιµη από τις 
παρατηρήσεις µας, µπορεί να οδηγήσει σε ριζικά διαφορετικές τελικές θέσεις τα τρία σώµατα 
ανατρέποντας πλήρως τις ακριβείς ντετερµινιστικές προβλέψεις µας. Παράλληλα, ήδη από το 1905 
γνωρίζουµε (Einstein), ότι ο βαθµός της ακρίβειας των προβλέψεων της κλασικής µηχανικής είναι 
πεπερασµένος. 
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από τα κρίσιµα δεδοµένα της εξέλιξης των οικονοµικών πραγµάτων, δεν τα 

γνωρίζουν ή δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουν. 

Τι «είδους» επιστήµες είναι λοιπόν οι Οικονοµικές; Είναι ένα πρώτο δύσκολο 

ερώτηµα, ας µου επιτραπεί να δανειστώ µια πρώτη στοιχειώδη προσέγγιση: Από τη 

φύση τους, τα οικονοµικά δρώµενα είναι πολύπλοκα, πολυπαραµετρικά και 

απρόβλεπτα όπως ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του. Ο καθηγητής Alfred Marshall, 

προσδιόριζε στις αρχές του 20ου αιώνα στο Cambridge ότι «Η Πολιτική Οικονοµία ή 

Οικονοµική, είναι µια µελέτη της ανθρωπότητας, που ασχολείται µε τη συνήθη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα που λέγεται ζωή». Ο δε καθηγητής της Οικονοµικής 

στο Harvard, John Galbraith32, δηλώνει: «Επιδιώκω να δω την Οικονοµική σαν µια 

απεικόνιση του κόσµου µέσα στον οποίο έχουν αναπτυχθεί ορισµένες οικονοµικές 

ιδέες».  

Επισηµαίνεται δηλαδή από τους οικονοµολόγους µια απλή φυσική αλήθεια: Η 

οικονοµική επιστήµη αντιµετωπίζει όλες τις δυσκολίες και αβεβαιότητες των 

κοινωνικών επιστηµών, δηλαδή της πολύπλοκης και απρόβλεπτης ατοµικής και 

συλλογικής συµπεριφοράς των συνανθρώπων µας. Προσπαθεί η επιστήµη αυτή να 

περιγράψει ένα σύνθετο φυσικό φαινόµενο στο οποίο όπως προαναφέρθηκε, 

ενυπάρχουν ως εσωτερικές ιδιότητες τόσο η προβλεψιµότητα όσο και η 

απροσδιοριστία, που εκδηλώνονται βέβαια σε διαφέρουσες µεταξύ τους χρονικές και 

χωρικές συντεταγµένες33, π.χ. η αξιόπιστη πρόβλεψη, όταν είναι δυνατή, έχει 

συνήθως περιορισµένο χωροχρονικό ορίζοντα.   

Είναι βέβαια βολική για τις ανασφάλειές µας, εξυπηρετική για τα σχέδια και τις 

διεκδικήσεις µας, ενισχυτική στην άσκηση εξουσίας και αφόρητα εγκλωβιστική η 

προσκόλληση στον ντετερµινισµό. Το ευτύχηµα είναι ότι η φύση έχει φροντίσει για το 

πολύτιµο αγαθό της απρόσµενης και δυσάρεστης, για τα ατοµικά και συλλογικά 

συστήµατα εξουσίας, ελεύθερης βούλησης, που εκδηλώνεται ενάντια στο ρεύµα, 

έστω και σπάνια και µας κρατάει ακόµα ζωντανούς επί της ουσίας…  

 

                                                      
32 Το µεταφρασµένο και στα Ελληνικά σύγγραµµά του «Μια σφαιρική άποψη για την Οικονοµία» 
(Εκδόσεις Παπαζήση, 2001) βοήθησε πολύ στην σύνθεση αυτού του κεφαλαίου. 
33 Σηµαντική είναι η συµβολή του καθηγητή ΕΜΠ ∆ηµήτρη Κουτσογιάννη στην κατανόηση της 
συνύπαρξης ντετερµινιστικής και στοχαστικής δοµής στα φυσικά φαινόµενα. 
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 Η οικονοµική των φτωχών και η παγίδα του 
χρηµατιστηριακού τζόγου 

∆ιατρέχοντας την οικονοµική µας ιστορία, ο Galbraith επισηµαίνει ότι «οι οικονοµικές 

ιδέες δεν είναι πολύ σηµαντικές όταν και όπου δεν υπάρχει οικονοµία». Είναι 

πράγµατι γεγονός ότι το συλλογικό και ατοµικό οικονοµικό γίγνεσθαι έχουν 

αντικείµενο αλλά και νόηµα, µόνο για τον οικονοµικά δραστήριο άνθρωπο που 

κινείται και ζει στις αναπτυγµένες κοινωνίες, διότι µόνον αυτές διαθέτουν 

εξειδικευµένο οικονοµικό ιστό, µεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και κεφάλαια 

κίνησης.  

Στις παλαιές και απλούστερες προ-καπιταλιστικές κοινωνίες, αλλά και στις σύγχρονες 

φτωχές κοινωνίες ή τις φτωχές νησίδες των αναπτυγµένων χωρών, οι υποτυπώδεις 

συνιστώσες της οικονοµικής ζωής θέτουν εκτός τόπου και χρόνου τις όποιες 

οικονοµικές θεωρίες και συνακόλουθες πρακτικές. Ο απλός άνθρωπος αγωνίζεται για 

τη βιολογική του επιβίωση, κρατιέται δέσµιος της αγωνιώδους καθηµερινότητάς του 

και είναι έρµαιο των επιθυµιών και αποφάσεων της εκάστοτε οικονοµικής και 

πολιτικής εξουσίας. Παρακολουθεί δε µε σκεπτικισµό τις αναλύσεις και προβλέψεις 

για την εξέλιξη και την αναδιανοµή µιας πίτας, στο κόψιµο της οποίας δεν ήταν και δε 

θα είναι ποτέ καλεσµένος.  

Ας πάρουµε παράδειγµα και από τη χώρα µας: Το ανεβοκατέβασµα του ελλείµµατος, 

του δηµοσίου χρέους και άλλων περισπούδαστων δεικτών, ουδόλως επηρεάζει την 

υποτυπώδη οικονοµική ζωή των µισών τουλάχιστον, ουσιαστικά φτωχών, 

συµπολιτών µας. ∆ικαίως λοιπόν αδιαφορούν για το θόρυβο που γίνεται γύρω από 

τέτοιου είδους οικονοµικά γεγονότα. Τροµοκρατούνται όµως από τα προβαλλόµενα 

οικονοµικά αποτελέσµατα µιας µακροχρόνια κακής διαχείρισης των εθνικών µας 

πόρων και τον αµοραλισµό που εµπεδώθηκε στο σύνολο της κοινωνίας. Αγανακτούν 

επίσης διότι γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν το µέγιστο µέρος του λογαριασµού. Το 

στηριζόµενο στα οικονοµικά γεγονότα παιγνίδι των εχόντων και των αγορών, γυρίζει 

πάντα σε βάρος τους. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαλλαγούµε από το µύθο και την φρούδα ελπίδα 

περί οικονοµικής θεωρίας, που εγγυάται την έγκαιρη και έγκυρη «οικονοµική 

πρόβλεψη». Όπως σε όλα τα πολυπαραµετρικά προβλήµατα µε ουσιώδεις µη 

προβλέψιµες και εµβόλιµες συνιστώσες, ο σίγουρα χαµένος είναι ο µοναχικός 
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παίκτης µε τις λίγες αλλά δήθεν «αξιόπιστες» πληροφορίες κάποιων ειδικών. ∆ιότι αν 

κάποιος ειδικός αναλυτής µπορούσε να προβλέψει µε σχετική ακρίβεια κάποιες τιµές 

της αγοράς, του χρηµατιστηρίου, π.χ., τότε θα κρατούσε την πρόβλεψη για τον εαυτό 

του και θα γινόταν σύντοµα ο πλουσιότερος και ισχυρότερος οικονοµικός 

παράγοντας στον πλανήτη µας.  

Εποµένως, κατά τη λογική της µαθηµατικής µου παιδείας, πρέπει να ισχύει και στο 

χρηµατιστηριακό τζόγο ο αµείλικτος νόµος των καζίνων, σε βάρος κάθε 

συνηθισµένου παίκτη: Το µόνιµο πλεονέκτηµα της καλύτερης εσωτερικής 

πληροφόρησης34 και τα τεράστια κεφάλαια των ιερέων και των ναών της αγοράς -των 

τραπεζιτών και των τραπεζών π.χ.- είναι σε θέση να νικήσουν κάθε επίµονο 

εξωτερικό παίκτη, όσο δυνατός και αν είναι. Είναι απλά θέµα χρόνου.  

 

στ.   Οι σπουδές της νέας γενιάς 

 Το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο 

Τους τελευταίους τρεις αιώνες της προηγούµενης χιλιετίας, η Ευρώπη µεγαλούργησε 

παρά τους µεγάλους εσωτερικούς της αλληλοσπαραγµούς: Η αποτίναξη του ζυγού 

των δογµατιστών από τους γενναίους καλλιεργητές του ευρωπαϊκού ορθολογισµού 

κατά το 18ο αιώνα και η θριαµβική δικαίωση της επιστηµονικής προσέγγισης εκ του 

φυσικού αποτελέσµατος, γκρέµισαν το γενικευµένο πνευµατικό εγκλωβισµό και 

στήριξαν την εµβάθυνση στα φυσικά φαινόµενα και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

∆ηµιουργήθηκε έτσι ο ζωτικός χώρος για την ελεύθερη σκέψη και τα δικαιώµατα του 

πολίτη κατά τον 19ο αιώνα.  

Με την ανατροπή των διαφόρων «ελέω θεού» και «κληρονοµικώ δικαίω» µοναρχών, 

η «Ευρώπη των Κοινωνιών», δηλαδή ο χώρος όπου αναπτύχθηκε η ∆ηµοκρατία, το 

Κοινωνικό Κράτος, και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, όλη η ιδεολογία των ατοµικών 

ελευθεριών και της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης, εδραιώθηκε και άνθησε κατά 

τον 20ό αιώνα. Αξιοποιήθηκαν µαζικά τα επιτεύγµατα των επιστηµών και της 

τεχνολογίας και έγιναν προσιτά στον απλό άνθρωπο. Αναβαθµίστηκε συνακόλουθα 

το επίπεδο και η ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και 

                                                      
34  Τουλάχιστον ισοδύναµο µε το πιθανολογικό πλεονέκτηµα του «τραπεζιού» κάθε τυχερού 
παιγνιδιού, (ρουλέτας, κλπ).  
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δηµιουργήθηκε για όλες τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και για τον κάθε πολίτη, το 

«Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο». 

Θεµέλιο του «Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου» υπήρξε η κοινή πολιτική των ευρωπαϊκών 

κρατών για την ∆ηµόσια Παιδεία, η θέσπιση της ισότητας των ευκαιριών εισόδου 

στην κοινωνική αρένα, µέσω ενός προσιτού σε όλους, ∆ηµόσιου Σχολείου, από το 

Νηπιαγωγείο έως και το Πανεπιστήµιο.  Το Σχολείο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρει όλα τα αναγκαία εφόδια για τη, χωρίς περιθωριοποίηση και έµµεσους 

αποκλεισµούς, διεκδίκηση της επιθυµητής από τον καθένα, επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας.  

Συνακόλουθα η ευρωπαϊκή ∆ηµόσια Παιδεία δοµήθηκε µε µέτρο τον άνθρωπο-

µαθητή ή φοιτητή και τελικούς µετασχολικούς στόχους, τη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής του και τη συνειδητοποίηση της αξίας αλλά και του αναγκαίου της συµβολής 

του στην προστασία των ατοµικών και συλλογικών δηµοκρατικών δικαιωµάτων και 

κατακτήσεων. Τρεις είναι -και λειτούργησαν στο παρελθόν- οι οφειλόµενες 

διαχρονικές δράσεις της ∆ηµόσιας Παιδείας προς όλους τους διδασκόµενους, για να 

µην παραµένουν τα παραπάνω ωραία λόγια στα χαρτιά: 

• Το χτίσιµο µιας πλατιάς, ανοικτής και ανθεκτικής στο χρόνο υποδοµής, ενός 

ισχυρού γνωσιολογικού υπόβαθρου στο ευρύτερο αντικείµενο της 

προσφερόµενης σε όλους τους µαθητές γενικής παιδείας και στη συνέχεια στα 

θέµατα των επαγγελµατικών ειδικεύσεων ή της επιστήµης που ο καθένας τους 

έχει επιλέξει. Στο γενικό αυτό υπόβαθρο προστίθενται τα αναγκαία για κάθε 

ενεργό πολίτη, βασικά εργαλεία της πληροφορικής, των υπολογιστών και των 

δικτύων,  

• Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων για την αυτοδύναµη πρόσβαση στις διαρκώς 

αναβλύζουσες πηγές γνώσης, τη σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη 

συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού και έργων, 

• Η ανάπτυξη των ευρύτερων προσωπικών και κοινωνικών αρετών για την 

ανάδειξη ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, που όχι µόνο διαθέτουν 

ανανεώσιµη επιστηµονική ή τεχνολογική γνώση, αλλά και γνωρίζουν να 

«ίστανται» ως υπεύθυνοι εργαζόµενοι και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί, 

ελεύθεροι πολίτες. 
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Στις θεµελιώδεις υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού κεκτηµένου είναι και η αξιοπρεπής 

απασχόληση: Η παροχή των ικανών και αναγκαίων ευκαιριών στους αποφοίτους για 

να µπορούν να προσφέρουν την αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή τους στην 

κάλυψη των επιστηµονικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και άλλων 

ευρύτερων κοινωνικών αναγκών της χώρας τους κατά προτεραιότητα, αλλά και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. 

Το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο στη ∆ηµόσια Παιδεία χάνεται, σιγά αλλά σταθερά, για τους 

µη έχοντες, τα τελευταία τριάντα χρόνια. Εµφανίζεται µια µόνιµη και καταφανής 

πολιτική απροθυµία των περισσοτέρων κρατών-µελών στην οικονοµική κάλυψη των 

παραπάνω τριών αναγκαίων δράσεων της ∆ηµόσιας Παιδείας. Το γεγονός αυτό35 

έχει ως συνέπεια να αισθάνονται, µαθητές και φοιτητές, παγιδευµένοι ανάµεσα σε 

ένα παρόν χωρίς τη γενναιόδωρη κρατική προσφορά στο ∆ηµόσιο Σχολείο, το µόνο 

που διασφαλίζει τη δηµοκρατική µας ισότητα και σε ένα µέλλον χωρίς αρχές, αξίες 

και στοιχειώδεις εγγυήσεις. Ας σκιαγραφήσουµε λοιπόν το ιστορικό αυτού του 

καταστροφικού κατήφορου.  

 

 Ο αφαιρετικός πολλαπλασιασµός της µεταλυκειακής 
εκπαίδευσης 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε σε όλο τον αναπτυγµένο κόσµο µια  

θεαµατική ποσοτική ανάπτυξη όλων των επιπέδων της  παιδείας, η οποία εξελίχθηκε 

σε διαρκώς αυξανόµενη έκρηξη στη µετα-λυκειακή εκπαίδευση: Σε µια 

χαρακτηριστική  κεντροευρωπαϊκή χώρα, τη Γαλλία, στο ξεκίνηµα του περασµένου 

αιώνα, (το 1900) οι «φοιτητές» δεν ξεπερνούσαν τις 30.000, έναντι 2,4 εκατοµµυρίων 

στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, (80 φορές περισσότεροι!!) και ανάλογες είναι οι 

θεαµατικές αυξήσεις και στις υπόλοιπες  ευρωπαϊκές χώρες. 

Η ποσοτική αυτή έκρηξη υπήρξε φωτεινή και ευεργετική για όλες τις ανθρώπινες 

επιδόσεις αλλά και αξίες, εφόσον δεν έθιγε την ποιότητα της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης. Πλην όµως από την τέταρτη µετά την Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δεκαετία, 

αρχίζουν να εµφανίζονται οι πρώτες «ατροφικές» περιοχές, κυρίως στα νέα 

Πανεπιστήµια λόγω της απροθυµίας των εκάστοτε κυβερνώντων να τα στηρίξουν και 

οικονοµικά. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, διορατικοί δάσκαλοι όπως η 
                                                      
35  Όπως έγραψα και στο προλογικό σηµείωµα. 
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Jacqueline de Romilly, επισηµαίνουν ότι οι «ναοί της επιστήµης και της παραγωγής 

γνώσης, τα Πανεπιστήµια, κινδυνεύουν να µεταβληθούν σε ρηχές επαγγελµατικές 

σχολές». 

Εστιάζοντας για τις ανάγκες αυτού του δοκιµίου την προσοχή µας, στα Πανεπιστήµια 

-µε την επισήµανση ότι ανάλογα φαινόµενα είναι σε όλους ορατά και για τις άλλες 

µεταλυκειακές σπουδές αλλά και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση- διαπιστώνουµε 

ότι,   

• η παρακµή των ιδεολογιών και η διεθνής επικράτηση του δίδυµου «ατοµικισµός-

θεοποίηση του οικονοµικού οφέλους», 

• η κρατική αδιαφορία στην ικανοποίηση οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων και 

• εσω-πανεπιστηµιακές αδυναµίες στην έγκαιρη διόρθωση κακώς κείµενων, στη 

διαχείριση κρίσεων και στην τήρηση του µέτρου,  

έχουν ήδη οδηγήσει, σε υποβάθµιση όχι µόνο το Πανεπιστηµιακό ιδεώδες, δηλαδή 

τον κώδικα επί της ουσίας, αλλά και το κύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το διεθνές εµπόριο «εκπαιδευτικών προϊόντων» και συνακόλουθων πτυχίων, 

δυσφηµίζοντας µε διάφορα επικοινωνιακά µέσα την ποιότητα και τη γνησιότητα της 

εκπαιδευτικής και ερευνητικής προσφοράς των ∆ηµόσιων Πανεπιστηµίων, αξιοποιεί 

το «φαίνεσθαι» και προσφέρει φανταχτερά αλλά συνήθως κίβδηλα υποκατάστατα, 

των πραγµατικών σπουδών. 

Επισηµαίνεται δηλαδή ένας µεγάλος κίνδυνος για τη νέα γενιά κατά τις επιλογές των 

σπουδών της: Με αφετηρία την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο Ηνωµένο Βασίλειο 

επί πρωθυπουργίας Θάτσερ, προωθείται και στην Ηπειρωτική Ευρώπη ο 

«αφαιρετικός πολλαπλασιασµός» των εκπαιδευτικών κέντρων όλων των επιπέδων, 

κυρίως όµως των Πανεπιστηµίων: Πολλαπλασιάζονται µε ταυτόχρονη αφαίρεση 

πολύτιµων αλλά δαπανηρών γνωστικών αντικειµένων και των αναγκαίων υποδοµών 

τους, έτσι ώστε µε τα ίδια ή και λιγότερα χρήµατα να παρέχονται πολύ περισσότερα 

αλλά υποδεέστερα διπλώµατα, υπαγορευόµενα από τις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς. Παράγεται προσωπικό εγκλωβισµένο στη στενή εξειδίκευση, δηλαδή 

περιορισµένης εµβέλειας, το οποίο υπο-εξοπλίζεται µέσα σε ένα περιβάλλον 

ευδαιµονικής σύγχυσης γύρω από τις πηγές και τους στόχους των διαφόρων 

επιστηµών.  
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Η αποστήθιση µοντέλων υποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό την απαραίτητη για τον 

επιστήµονα βαθιά γνώση της ουσίας των προβληµάτων, των στόχων και της 

ευαισθησίας των λύσεων στην εισαγωγή των πραγµατικών δεδοµένων. ∆ε γίνεται 

κατανοητό από τους αποφοίτους ότι ουσιώδεις παράµετροι του προβλήµατος έχουν 

υπεραπλουστευθεί ή και παραλειφθεί για τις ανάγκες της διδασκαλίας του απλού, 

φτηνού και αναξιόπιστου ντετερµινιστικού µοντέλου. ∆ε διδάσκονται δηλαδή οι 

αναγκαίες θεωρητικές βάσεις για την κατανόηση και απεικόνιση και της στοχαστικής 

δοµής ενός πολύπλοκου φαινοµένου όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα ε, 

και τα οικονοµικά φαινόµενα είναι κατ’ εξοχήν σύνθετα. Το ίδιο άλλωστε συµβαίνει και 

στις επιστήµες που χειρίζονται λιγότερο σύνθετα φυσικά φαινόµενα, π.χ. µε τους 

σεισµούς και τα ακραία καιρικά φαινόµενα που επηρεάζουν δραµατικά τη ζωή µας 

και το ανθρωπογενές περιβάλλον µας. 

∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι για την αντιµετώπιση αυτής της πολύτιµης για κάθε 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη µορφωτικής έκρηξης, η Ε.Ε. επέλεξε δυστυχώς την 

εύκολη, παρακµιακή λύση: Συρρίκνωση της γενικής παιδείας, υποβάθµιση του 

γνωστικού υπόβαθρου των θεµελιωδών επιστηµών, πολλαπλασιασµό των 

«ευέλικτων» επιλογών, δηλαδή των σπουδών χωρίς ουσιαστική υποδοµή και 

εποµένως χωρίς ανθεκτικό διαχρονικό περιεχόµενο. Οι Υπουργοί Παιδείας των 

ευρωπαϊκών χωρών ανανεώνουν συνεχώς τη δέσµευσή τους για καθολική εφαρµογή 

στο χώρο των Πανεπιστηµίων του συστήµατος των δύο κύκλων σπουδών, έτσι ώστε 

να υλοποιηθεί η βασική τοµή της ∆ιακήρυξης της Μπολώνια, το κατάπτυστο «κατά 

Μπολώνια ευαγγέλιο»36, του 1999.  

Η διαφορετική φύση των δύο κύκλων και η συνακόλουθη ουσιαστική διάσπαση της 

συνέχειας των σπουδών, επιβεβαιώνεται από τις ρητές αναφορές ότι ο πρώτος και ο 
                                                      
36  Στη Γερµανία π.χ., που εφαρµόστηκε αυτή η πανεπιστηµιακή µεταρρύθµιση για οικονοµικούς 
κυρίως λόγους, οµολογείται σήµερα η αποτυχία της: Σε πρόσφατο πρωτοσέλιδο άρθρο της µε τίτλο 
«Έσκασε η φούσκα της Μπολώνια», η συντηρητική εφηµερίδα «Frankfurter Allgemeine» που 
συνδέεται στενά µε την επιχειρηµατική ελίτ αυτής της παραγωγικά κυρίαρχης χώρας της Ευρώπης, 
αναφέρει: «∆έκα χρόνια µετά την εισαγωγή της µεταρρύθµισης της Μπολώνια στα πανεπιστήµια, η 
βαθύτερη µεταρρύθµιση του γερµανικού πανεπιστηµίου από τον 19ο αιώνα µπορεί να θεωρηθεί 
αποτυχούσα. Αυτό το παραδέχονται τώρα πλέον, ακόµη και οι υπεύθυνοι… Η µεταρρύθµιση της 
Μπολώνια είναι ένας αποµακρυσµένος από την επιστήµη καταναγκαστικός κορσές…, δεν είναι 
καθόλου σύµπτωση ότι η φούσκα της Μπολώνια έσκασε τόσο σύντοµα µετά τη χρηµατοπιστωτική 
φούσκα… Και στα δύο συστήµατα οι υπεύθυνοι έχουν χάσει κάθε σχέση µε την πραγµατικότητα. 
Τώρα ήρθε η ώρα να εξετάσουµε νηφάλια τι απέγινε µια επιστηµονική κουλτούρα που είχε θεµελιωθεί 
στην επιχειρηµατολογία, είχε θεσµοποιήσει την αµφιβολία, επιδίωκε να προάγει την ανεξάρτητη σκέψη 
και τη µακροπρόθεσµη γνωστική διαδικασία. Έχει αναπτυχθεί µια κενή σκηνοθεσία επιστήµης, στην 
οποία έχουν εκτοπίσει την επιστηµονική αντιπαράθεση τύποι άνευ ουσίας, νοµιµότητες διαδικασιών 
και συµφέροντα ισχύος. ∆ε διεξάγεται πλέον έρευνα επειδή ένα ερώτηµα χρήζει απαντήσεως, αλλά 
επειδή πρέπει να εισρεύσουν στα λογιστικά βιβλία χρηµατικοί πόροι». 
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δεύτερος κύκλος οφείλουν να έχουν διαφορετικούς προσανατολισµούς: Χωρίς 

επαρκή επιστηµονική θεµελίωση, οι σπουδές του πρώτου κύκλου είναι συνήθως 

ρηχές, σύντοµες και εξειδικευµένες προς κάποιες τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, 

δηλαδή µετασχηµατίζονται σε µεταλυκειακές επαγγελµατικές σχολές, µε περικάλυµµα 

πανεπιστηµιακού τίτλου. Γίνονται πράγµατι οικονοµίες στον κρατικό 

προϋπολογισµό37, πλην όµως η µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή ζηµιά είναι 

πολλαπλάσια διότι ο πρώτος αυτός κύκλος µόνο πανεπιστηµιακές σπουδές δεν είναι. 

Οι λίγοι που µπορούν να µην εργαστούν και επιπλέον να πληρώσουν δίδακτρα, 

συνεχίζουν στο δεύτερο κύκλο, όπου συνήθως είτε επιχειρείται πρωθύστερα, να 

διδαχθούν τις βάσεις της επιστήµης που δεν διδάχθηκαν στον πρώτο κύκλο, είτε 

συνεχίζεται η … εµβάθυνση των εξειδικεύσεων χωρίς τις βάσεις για την εµβάθυνση.   

Η Ευρώπη εγκαταλείπει εποµένως την καλή παραδοσιακή ποιότητα των 

πανεπιστηµιακών της σπουδών και τις µετασχηµατίζει µε την εξαίρεση ολίγων 

κέντρων αριστείας (τα οποία χρηµατοδοτούνται ικανοποιητικά και αδιαφορούν 

πλήρως για την «Μπολώνια των πληβείων», όπως εύστοχα ορισµένοι εκπρόσωποί 

τους την αποκαλούν στα παρασκήνια), σε ένα πολυκατάστηµα –supermarket– 

προµηθευτή µαζικών και φτηνών επιφανειακών και βραχυπρόθεσµων προσεγγίσεων 

στις Επιστήµες, την Τεχνολογία και τις εφαρµογές τους. Υποκρύπτεται η προφανής 

ευρωπαϊκή άρνηση της περαιτέρω οικονοµικής υποστήριξης του κυρίαρχου και 

ιστορικά επιτυχηµένου ηπειρωτικού της µοντέλου: του συστήµατος ενός ενιαίου 

κύκλου πανεπιστηµιακών σπουδών, ο οποίος στηρίζεται σε µια καλή γενική παιδεία, 

δοµείται µε ισχυρό και ορθολογικά διαρθρωµένο επιστηµονικό υπόβαθρο και οδηγεί 

απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master, µεγαλύτερης και διαρκέστερης εµβέλειας.  

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αγνοούν ότι το υπό κατάργηση παραδοσιακό µοντέλο 

εφαρµόζεται τελευταίως µε επιτυχία σε µερικά από τα καλύτερα Αγγλοσαξονικά 

Πανεπιστήµια, περιορίζονται σε ανέξοδα ωραία λόγια περί του δηµοσίου αγαθού και 

της δηµόσιας ευθύνης για τον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

προβάλλουν το φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης της Ευρώπης της γνώσης και της 

κοινωνικής συνοχής. Συνεχίζουν όµως να υποχρηµατοδοτούν τα Πανεπιστήµια και 
                                                      
37   Σπαταλώντας συνήθως αλλού τα ίδια ή και µεγαλύτερα ποσά. Π.χ. στη χώρα µας, 
 για αποτυχηµένες «άυλες δράσεις», π.χ. στο παρα-εκπαιδευτικό µας σύστηµα, όπως τα 2,5 δισ. 

ευρώ της περιόδου 2000-2006 σε ΚΕΚ και ΟΑΕ∆, που δεν ενίσχυσαν επί της ουσίας το 
εργατικό µας δυναµικό, 

 για ορισµένους πανάκριβους και αµφίβολης αναγκαιότητας εξοπλισµούς, 
 για όσες ενισχύσεις δεν είναι πράγµατι αναγκαίες και ελεγχόµενης αποτελεσµατικότητας, στο 

συνένοχο για την τελευταία οικονοµική κατάρρευση, τραπεζικό µας σύστηµα.  
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την Έρευνα, διευρύνοντας το χάσµα µε τους αντίστοιχους ανταγωνιστικούς χώρους 

των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και των αναδυόµενων νέων δυνάµεων της 

Κίνας και των Ινδιών. Αναλώνονται δηλαδή στην προσφορά ενός χειµάρρου εύηχων 

λέξεων και προθέσεων, χωρίς ουσιαστικό δοµικό και οικονοµικό αντίκρισµα38. 

 

 Το κοινωνικοοικονοµικό λάθος και η εξελικτική ζηµιά 

Ένα πρώτο οικονοµικό συµπέρασµα είναι ότι η πραγµατική Παιδεία απαιτεί 

επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, αλλά και εξειδικευµένης εργασίας υψηλών 

προδιαγραφών. Οι επενδύσεις αυτές έχουν τεράστιο µεν, µακροπρόθεσµο όµως 

κοινωνικό και οικονοµικό όφελος, το οποίο αποδίδει πλήρως στη χρονική κλίµακα 

µιας, κατ’ ελάχιστο, γενεάς. Από την άλλη, η οικονοµία της αγοράς εκ της δοµής της 

αδυνατεί να αποφασίσει θετικά για δαπανηρές επενδύσεις που αποδίδουν σε 

διάστηµα µεγαλύτερο των 8 έως 10 χρόνων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και όχι, 

εγγυηµένα, στην τσέπη των επενδυτών. Στην προφανή αυτή αδυναµία του 

καπιταλισµού, ο οποίος όµως για να επιβιώσει έχει απόλυτη ανάγκη και από 

ορισµένες µακροπρόθεσµες επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε άλλα βασικά αγαθά, 

χρειάζεται γενναία παρέµβαση και ενίσχυση από την εκάστοτε κρατική εξουσία. 

Η παραπάνω αυτονόητη πραγµατικότητα που επαναλαµβάνεται ρητά και σήµερα 

από κορυφαίους υποστηρικτές της οικονοµίας της αγοράς39, εφαρµόστηκε µε 

επιτυχία κατά τους αιώνες της ακµής των ευρωπαϊκών κρατών και συνεχίζει να 

εφαρµόζεται και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία από ορισµένες σηµερινές υπερδυνάµεις. 

Η Ευρώπη σταδιακά το εγκαταλείπει και η ιστορία διδάσκει ότι η οικονοµική στήριξη 

της ∆ηµόσιας και δωρεάν Παιδείας, ατονεί πάντοτε σε περιόδους πολιτικής και 

οικονοµικής παρακµής. Είναι λοιπόν απόλυτα δικαιολογηµένες οι µαζικές 

κινητοποιήσεις των φοιτητών στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσµο για την ανέχεια 

και συνακόλουθη υποβάθµιση των δηµοσίων Πανεπιστηµίων, των µόνων που 

διασφαλίζουν τη στοιχειώδη ισότητα ευκαιριών στο ξεκίνηµα κάθε νέας γενιάς.  

Και γιατί να µην καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση Πανεπιστηµιακών σπουδών από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία; Θα µε ρωτήσετε. Ως παλαιός πανεπιστηµιακός δάσκαλος 
                                                      
38Το όλο θέµα παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 του βιβλίου µου «Ελληνική Παιδεία», εκδόσεις 
Gutenberg, 2005. 
39  Βλέπε και το µεταφρασµένο στα Ελληνικά βιβλίο του Lester Thurow, κοσµήτορα στο Sloan School 
of Management του ΜΙΤ και καθηγητή Οικονοµικής, µε τίτλο «Το µέλλον του καπιταλισµού», εκδόσεις 
Λιβάνη, 1997.  
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είµαι επί της «∆ηµοκρατικής Αρχής», ριζικά αντίθετος µε την ίδρυση Ιδιωτικών 

Πανεπιστηµίων, όχι µόνο για τους λόγους που προανέφερα, αλλά και για την 

αποφυγή της εξελικτικής µας συρρίκνωσης, όπως θα δείξω στη συνέχεια. Ας δεχθώ 

όµως ότι µε έχει ξεπεράσει η σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα της Ε.Ε., την 

οποία βέβαια θεωρώ αναγκαίο κακό για τη χώρα µας. Αλλοίµονο τότε αν δεν 

προστατεύσουµε την ίδια την οικογένεια από τις συνέπειες της εναγώνιας 

αναζήτησης πανεπιστηµιακών πτυχίων για τα παιδιά της, αλλά  και τον παραγωγικό 

ιστό κάθε χώρας από κατόχους πτυχίων και συνακόλουθων επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα.  

Το ελάχιστο καθήκον κάθε κράτους είναι προφανές:  

• Θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών για τις βασικές υποδοµές, τον εξοπλισµό 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών των Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, των καθ’ ηµάς 

Κολεγίων, ως προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους. 

• Εφαρµογή συστήµατος αυστηρών τακτικών ελέγχων καθόλη την περίοδο 

λειτουργίας τους, µε τη δηµιουργία του κατάλληλα εξοπλισµένου και στελεχωµένου 

κρατικού µηχανισµού. 

• Καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων, µε βάση το 

περιεχόµενο και τη διάρκεια των σπουδών τους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

έγιναν αυτές οι σπουδές. 

Χωρίς τη σχολαστική εφαρµογή των παραπάνω, απλά θα επιτρέψουµε την 

ολοκλήρωση του απόλυτου ευτελισµού της Πανεπιστηµιακής Παιδείας και την 

καταστροφική για την κοινωνία εκχώρηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σε 

απόφοιτους που δεν έχουν τα στοιχειώδη προσόντα. Θα ευλογήσουµε δηλαδή,  

• την απρόσκοπτη και ανεξέλεγκτη πώληση «εκπαιδευτικών πακέτων» και 

συνακόλουθα πτυχίων χωρίς την πεµπτουσία της απόκτησης επιστηµονικής 

γνώσης, χωρίς τη σχέση ∆άσκαλου – Ερευνητή – Φοιτητή,  

• την εκχώρηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων όχι µε βάση τα προσόντα για την 

άσκησή τους, αλλά σύµφωνα µε το τι νοµίζει ή τι δηλώνει ότι πουλάει ένα 

κερδοσκοπικό ίδρυµα παροχής γνώσεων.  

Αλλά ακόµα και αν προστατεύσουµε την ποιότητα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων η 

µεγάλη ζηµιά για το µέλλον µας δεν είναι µόνο δηµοκρατικής υφής είναι και βιολογική: 
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Τα καλύτερα νέα µυαλά κατανέµονται ισοµερώς σε όλες τις οικονοµικές διαβαθµίσεις 

της κοινωνίας και επί πλέον οι φτωχότερες τάξεις, δεν παραχαϊδεύουν αλλά αντίθετα 

δηµιουργούν ισχυρότερα κίνητρα «προκοπής» στα παιδιά τους. Εποµένως ο 

αποκλεισµός των παιδιών των «µη εχόντων» από τις καλές αλλά δαπανηρές 

Πανεπιστηµιακές σπουδές, ισοδυναµεί µε ευνουχισµό της ακµής της κοινωνικής 

πλειοψηφίας. Ευνουχίζουµε  δηλαδή ισόποσα το µέλλον µας στο διεθνές 

ανταγωνιστικό γίγνεσθαι, απεµπολούµε της πηγαίες εξελικτικές µας δυνατότητες 

αφήνοντας στο σκοτάδι µεγάλο µέρος της νέας γενιάς. 

Σε τελευταία ανάλυση, ο σκοταδισµός έχει πολλές όψεις, ας θυµηθούµε δύο 

χαρακτηριστικές: 

• Συρρίκνωση των πόρων για τη ∆ηµόσια Παιδεία, που στραγγαλίζει την εγκύκλια 

και την µετα-λυκειακή µόρφωση του µη έχοντος πολίτη. 

• Συσκότιση της αλήθειας, κάτω από οµοβροντίες ύβρεων εναντίον επιλεγµένων 

στόχων, π.χ. οµάδων της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας ή δηµόσιων συµβόλων, 

ταλαιπωρηµένων συνήθως από ασυγχώρητες αµέλειες, ανεπάρκειες αλλά και 

λάθη όλων µας. 

 

 Οι επιλογές της νέας γενιάς στις οικονοµικές επιστήµες και 
το τελικό πολιτικό ερώτηµα 

Οι ιστορικές συγκυρίες µε τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι, 

επηρεάζουν όπως είναι φυσικό τις νέες γενιές στις επιλογές των σπουδών τους. Η 

χώρα µας αποτελεί ένα τυπικό µεταπολεµικό παράδειγµα: Η Ελλάδα της δεκαετίας 

του 50, κατεστραµµένη από την κατοχή και τον εµφύλιο πέτυχε εδώ και µισό αιώνα, 

µε ελάχιστη εξωτερική βοήθεια και παρόλα τα σηµαντικά λάθη και τις παραλείψεις 

µας, το δικό της θαύµα ανοικοδόµησης. Έχτισε µε ταχύτατους ρυθµούς και σε πολύ 

καλή ποιότητα τις πρώτες µεταπολεµικές κοινωνικές υποδοµές της. Το δύσκολο αυτό 

εγχείρηµα στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στους µηχανικούς και τους γιατρούς, για το 

λόγο αυτό τα καλύτερα µυαλά διαγωνίζονταν τότε για µια θέση στα πολυτεχνεία και 

τις ιατρικές σχολές. Οι οικονοµικές σπουδές ήταν σε δεύτερη ζήτηση.  

Εδώ και λίγες δεκαετίες όµως τα πράγµατα έχουν αλλάξει: Η κίνηση των κεφαλαίων 

έγινε σηµαντικότερη από την παραγωγή αγαθών. Αλλά και στις κατασκευές 

σηµαντικών έργων, κυρίως των κοινωφελών υποδοµών, επιβάλλεται πλέον η 
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πλήρης και τεκµηριωµένη σε βάθος χρόνου συγκριτική οικονοµική αξιολόγηση των 

δυνατών τεχνικών και λειτουργικών λύσεων, στην οποία περιλαµβάνεται και η 

αξιόπιστη εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους του έργου, έτσι ώστε να επιλεγεί η 

βέλτιστη. Συνακόλουθα η ζήτηση οικονοµολόγων και οι αποδοχές ανέβηκαν, τα 

οικονοµικά πέρασαν στην αιχµή του ενδιαφέροντος της νέας γενιάς. Ακόµα και 

απόφοιτοι άλλων σηµαντικών επιστηµονικών περιοχών, όπως µαθηµατικοί και 

µηχανικοί, µετεκπαιδεύονται σε διάφορους τοµείς των Οικονοµικών Επιστηµών. 

Ας µου επιτραπεί εδώ να επαναλάβω την άποψη ότι οι οικονοµικές σπουδές, που 

εντάχθηκαν κατ’ αρχάς στην κατηγορία των κοινωνικών επιστηµών και στη συνέχεια 

όχι µόνο ανασυγκροτήθηκαν σε ξεχωριστό κλάδο αλλά και σε ολότητες που 

δηµιούργησαν διακεκριµένα Πανεπιστήµια, ισχυροποιούνται µε την εµβάθυνση στο 

µαθηµατικό τους υπόβαθρο: Πρέπει να γίνουν κατανοητές στο φοιτητή, τόσο η 

πολύπλοκη δοµή των στοχαστικών διαδικασιών προσέγγισης των οικονοµικών 

γεγονότων και των µοντέλων που τα εκφράζουν, όσο και το χονδροειδές και 

αναξιόπιστο των σχηµατικών ντετερµινιστικών απεικονίσεων. Ο επιστήµονας 

οικονοµολόγος πρέπει να κατέχει τις θεωρίες σύνθεσης των δυναµικών στοχαστικών 

συστηµάτων και τις τεχνικές της επίλυσής τους για την απόκτηση κάποιων 

αποτελεσµάτων, αναδεικνύοντας και τους βαθµούς αβεβαιότητας των δυνατών 

λύσεων.   

Η ορθολογικά δοµηµένη, πολυδιάστατη και απεγκλωβισµένη από τις 

υπεραπλουστεύσεις και πρώιµες εξειδικεύσεις, ∆ηµόσια Εκπαίδευση, είναι το 

πρακτικό όπλο και δώρο του ∆ιαφωτισµού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενάντια στον 

σκοταδισµό: Εφοδιάζει µε τα αναγκαία για την επιβίωση και την ισονοµία του απλού 

πολίτη, στη δύσκολη καθηµερινή του ζωή,  ανθεκτικά στο χρόνο, ειρηνικά όπλα, 

στηρίζει την ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης ανάδειξη των καλύτερων στελεχών της 

νέας γενιάς για την παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών, πολιτικής και πολιτισµού.  

Εποµένως οι σηµερινές  ευρωπαϊκές ηγεσίες  επιβάλλεται να απαντήσουν µε 

ξεκάθαρη γλώσσα στο θεµελιώδες πολιτικό ερώτηµα: Στη σηµερινή εποχή  της 

κυριαρχίας µιας παγκόσµιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, εξακολουθεί να 

ισχύει η υποχρέωση της παροχής  από το «∆ήµο» προς τους πολίτες ορισµένων 

θεµελιωδών για την ένταξη στον κοινωνικό ιστό και την επιβίωση µε στοιχειώδη 

αξιοπρέπεια αγαθών, όπως είναι η Παιδεία; Με άλλα λόγια, ισχύει ακόµα για την 

Παιδεία η έννοια του «∆ηµόσιου Αγαθού», το οποίο πρέπει να προσφέρεται χωρίς 
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τίµηµα αλλά και να είναι προσιτό στους οικονοµικά και κοινωνικά  ασθενέστερους 

πολίτες, έτσι ώστε να αποφεύγεται τουλάχιστον η αρχική  περιθωριοποίηση τους;  

Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι µοιραία τα λάθη της χρόνιας 

υποχρηµατοδότησης και της υπεραπλουστευµένης ισοπέδωσης της ποιότητας στην 

Παιδεία, της συρρίκνωσης των πρότυπων δηµόσιων σχολείων, του άκριτου και χωρίς 

υποδοµές πολλαπλασιασµού των Πανεπιστηµίων; Αν οι πολιτικοί ηγέτες πιστεύουν 

πράγµατι ότι το δηµόσιο σχολείο, από νηπιαγωγείο έως πανεπιστήµιο, παραµένει ο 

κύριος  φορέας του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, της κοινωνικής, οικονοµικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης, της εθνικής µνήµης και δηµοκρατικής συνείδησης, 

καλλιεργώντας εκ της δοµής του την ισότητα, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, 

µε ποιες συγκεκριµένες οδηγίες και νέους πόρους προτίθεται να το στηρίζει; 

∆εν πρέπει τέλος να µας διαφεύγει ή να ξεχνάµε ηθεληµένα, ότι η θεµελιώδης 

αποστολή της Παιδείας  προς το «∆ήµο», η δηµιουργία µορφωµένων αλλά και 

υπεύθυνων δηµοκρατικών πολιτών, πρέπει να στηρίζει ηθικά και διδακτικά την 

διαρκή αµφισβήτηση των δεδοµένων της «Καθεστηκυίας Τάξης», άλλως εµπεριέχει 

µια ριζική αντίφαση. Τα λόγια του  Bertrand Russell στο έργο του Εκπαίδευση και 

Κοινωνική Τάξη είναι χαρακτηριστικά: «Οι πολίτες, όπως τους αντιλαµβάνονται οι 

κυβερνήσεις, είναι πρόσωπα που θαυµάζουν το status quo και είναι προετοιµασµένα 

να αγωνίζονται για τη διατήρησή του. Κι ενώ οι κυβερνήσεις  επιδιώκουν να 

παράγουν ανθρώπους αυτού του τύπου, οι ήρωες που επικαλούνται από το 

παρελθόν ανήκουν ακριβώς στο είδος εκείνο που οι ίδιες επιδιώκουν να 

παρεµποδίσουν! 

Όλα τα δυτικά έθνη θαυµάζουν το Χριστό, που ασφαλώς η Σκότλαντ Γυάρντ θα τον 

θεωρούσε ύποπτο αν αυτός ζούσε σήµερα,….» 

 


