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Στην πρώτη σειρά του νέου ΚΒ΄ Κύκλου των Σεµιναρίων
ΙστορικοΦιλοσοφικού Λόγου ασχολούµαστε µε το Νεοελληνικό Νέκρωµα και
τη δυνατότητα ανάστασης της χώρας από τη σήψη του θανάτου του
Νεοελληνισµού. Ένας τέτοιος αγώνας ανάστασης αναγκαία θα χρειαστεί να
στηριχθεί στην αείζωο δύναµη του Ελληνισµού και να συντονιστεί µε το
Ανυσµα της Ιστορίας στο παρόν. Ο Λόγος του Οντος είναι πυρ αείζωον που
καθορίζει την κοσµική τάξη και τον ρυθµό της πραγµατικότητας (Ηράκλειτος).
Αυτός ρυθµίζει το γίγνεσθαι της ύπαρξης και την ροή της ιστορίας, ιδιαίτερα στις
µεγάλες µεταβατικές περιόδους όπως η κοσµοιστορική δική µας. Θα κερδίσουµε
το µέλλον αν οικειοποιηθούµε (στην πραγµατικότητα επιτέλους, και όχι στην
ονείρωξη όπως µέχρι τώρα) το παρελθόν. Η αληθινή Μεγάλη Ιδέα είναι η
αναγέννηση του ενεργού Ελληνισµού του Κλασσικού. Ευτυχής συγκυρία κάνει
το πνεύµα του Ανύσµατος της Ιστορίας στις ηµέρες µας να πνέει κλασσική πνοή
ως τρόπο σκέψης και ιεραρχία αξιών. Αν λοιπόν σκοπεύσουµε σωστά, θα
έχουµε «µε ένα σµπάρο δυο τρυγόνια». Αν όµως ξανασκοπεύσουµε λάθος,
όπως ακόµη και τώρα πέφτοντας στον γκρεµό κάνουµε, τότε από τα
απόνερα της ιστορίας στα οποία βρισκόµαστε θα πάµε όχι στην αιχµή αλλά
στα απόβλητα της ιστορίας: η κόπρος του νεοελληνικού παραµορφώµατος
θα πνίξει αηδιαστικά και τελειωτικά τη χώρα. Η συστηµατική και παντοειδής
ασχηµία είναι πολύ σοβαρό αµάρτηµα, µε βαρύτατες πρακτικές συνέπειες,
όπως θα έπρεπε να ξέρουµε από τον κλασσικισµό του Ελληνισµού.
Έχοντας σε προηγούµενες συναντήσεις µας (α) αποκαλύψει τη φύση και
την αιτιολογία του νεοελληνικού παραµορφώµατος και ήδη πια νεκρώµατος,
αφενός. Και έχοντας (β) προσανατολιστεί σωστά για τις γεωπολιτικές και
πολιτιστικές διαστάσεις του Ανύσµατος της Ιστορίας στο Νυν, αφετέρου.
Ερευνήσαµε την προηγούµενη Πέµπτη τις γενικές συνθήκες και όρους για τη
δυνατότητα ανάστασης της χώρας και της κοινωνίας µας, για τη δυνατότητα
µετάταξής της από τα Απόνερα προς την Αιχµή της Ιστορίας, για την δυνατότητα
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µετατόπισης της από στείρα, µάταια και καταστροφική αντίδραση προς την
Ιστορία, σε γόνιµη, τελεσφορούσα και δηµιουργική συνέργεια µε αυτην και µε την
βαρύνουσα ροπή του παρόντος. Μελετήσαµε δηλαδή θεωρητικά αλλά και µε βάση
την ιστορική πραγµατικότητα του παρελθόντος τη µορφή και τον τρόπο κάθε
αποτελεσµατικού αγώνα αναζωογόνησης ενός συστήµατος ευρισκόµενου σε
βαθύτατη κρίση, απειλούσα την τερµατική του κατάληξη.
Τέσσερις γενικούς όρους είναι απαραίτητο να πληροί κάθε τέτοια
απόπειρα ανάταξης ενός θνήσκοντος συστήµατος:
1) Η στρατηγική αναβίωσης πρέπει να είναι συνολική. Όλες οι
διαστάσεις της κοινωνικής ύπαρξης και της θεσµικής συγκρότησής της καθώς και
της πολιτιστικής της ζωής πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε ένα ενιαίο πλάνο
που θα περιέχει τις δράσεις αναζωογόνησης σε όλα τα πεδία. Σκοπός, δοµή και
λειτουργία του κράτους, πολιτειακή συγκρότηση και λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, πολιτιστικός χαρακτήρας και παραγωγή, παιδεία, οικονοµία και
εξωτερική πολιτική – όλα πρέπει να είναι αντικείµενο συνδυασµένης αναθεώρησης
και ριζοσπαστικών τοµών υπό ένα και το αυτό πνεύµα και υπό τις ίδιες αρχές.
Κάθε απόπειρα µερικής προσέγγισης του µέγιστου προβλήµατος είναι
καταδικασµένη να αποτύχει θρυµατιζόµενη µεταξύ της σφύρας του πνεύµατος των
καιρών και του άκµονος της αντίστασης του status quo.
2) Η στρατηγική αναβίωσης πρέπει να είναι ριζοσπαστική.
Χρειάζονται σε κάθε τοµέα βαθιές και ευρείες τοµές για την αποµάκρυνση
νεκρωµάτων και την εξυγίανση του κοινωνικού σώµατος υπό νέο καθεστώς
συσχετισµών και συλλειτουργίας υγιών µερών, ιστών και οργάνων. Απαιτείται
δηλαδή γενική ελλεβορική κρίση και όχι συντηρητική θεραπευτική αγωγή.
Απαιτείται καινούργια χάραξη και όχι βελτίωση της παλιάς. Το µικρό και λίγο δεν
θα βοηθήσει – αντιθέτως µάλιστα (φαινοµενικά παραδόξως) θα επιδεινώσει την
κατάσταση. Μηχανισµοί βελτίωσης εκεί που χρειάζονται συγκλονισµοί µετάλλαξης
του συστήµατος επαληθεύουν απλώς την πεποίθηση της θανατηφόρας ακινησίας
που ούτως ή άλλως επικρατεί (µάλιστα καλλιεργείται µε τη µεθόδευση των
ηγετικών αναξιοκρατιών ενός αποτυχηµένου κράτους, όπως είναι η Ελλάδα) στις
καταληκτικές φάσεις του διαλυόµενου συστήµατος. Στην κατάρρευση οι ηγετικές
οµάδες προσπαθούν να επιβάλουν µε διάφορες τεχνικές τη συσπείρωση γύρω
τους ευρέων κοινωνικών οµάδων και στρωµάτων για να συντηρήσουν το status
quo και να απεµπολήσουν τις ευθύνες τους. Οι έξυπνες κοινωνίες τις
περιθωριοποιούν και τις αλλάζουν – πράγµα εύκολο κατά βάθος γιατί παρά την
προβαλλόµενη σκληρότητά τους οι ηγετικές αναξιοκρατίες της παρακµής
βρίσκονται στην πραγµατικότητα στο ναδίρ της δύναµής τους. Οι ριζοσπαστικές
τοµές αναδοµούν κατ’ ακολουθία και κατ’ ανάγκη το σύστηµα εξουσιών και
ηγετικών elites, και έτσι διευκολύνουν και ως προς αυτό την επιδιωκόµενη
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αναγέννηση. Κυρίως όµως δρουν καταλυτικά στο επίπεδο των κοινωνικών
µηχανισµών µε την δηµιουργία και ενίσχυση καινούριων συµφερόντων και νέων
συσχετισµών συµφερόντων. Τα συµφέροντα που θα δράσουν σε συντονισµό µε
την ροπή του Ανύσµατος της Ιστορίας χρειάζεται να πεισθούν ότι δεν θα υπάρξει
πισογύρισµα για να εκτεθούν και να αναλάβουν τις ηγετικές ευθύνες που πρέπει
να επωµισθούν αντικαθιστώντας την αποτυχηµένη ηγετική αναξιοκρατία. Κιαυτο
θα γίνει όταν η Μεταρρύθµιση είναι τοσο ριζική ώστε να µην είναι συµβατη µε το
παληο σύστηµα του status quo κατά κανένα τρόπο.
3) Η στρατηγική αναβίωσης πρέπει απαραιτήτως να είναι όχι απλά
και µόνο ριζοσπαστική, αλλά Ειδωλοκλαστική. Τα είδωλα του συστήµατος
της αποτυχίας χρειάζεται να συντριβούν, έστω µε πολύ πόνο – καλύτερα µε αυτόν
τον σωτήριο πόνο της ανάρρωσης παρά µε τον µακάβριο πόνο του θανάτου.
Μεγάλος πόνος θα υπάρξει, γιατί τα είδωλα του συστήµατος, σαν µέρος της
ιδεολογίας του, έχουν συντραφεί µε τους ανθρώπους και έχουν γίνει κοµµάτι της
ταυτότητας της κοινωνίας, έχουν καταστεί ασυνείδητες νόρµες µε τις οποίες η
κοινωνία σκέπτεται, αισθάνεται, συµπεριφέρεται και πορεύεται. Αλλά τα Είδωλα
του status quo της αποτυχίας είναι ψευδής ταυτότητα, µη γνήσιο κοµµάτι της
κοινωνίας. Και πρέπει γι’ αυτό να αποκριθούν και αποβληθούν βιαίως αλλά
αυτοµάτως. Ο λόγος γι’ αυτή την καλώς εσκεµµένη Ειδωλοκλασία είναι ότι η
προκαλούµενη µ’ αυτόν τον τρόπο συγκλονιστική εµπειρία θα βοηθήσει να
ανακρυσταλλωθεί η κοινωνία, αποβαλλοµένων των δυσαρµονιών και δυσχυµιών
του παραµορφωµένου και παραµορφωτικού νεκρώµατος. Πέρα από τον αναγκαίο
οστρακισµό της αναξιοκρατίας, την κατάλυση του καθεστώτος των ανίκανων elites,
και την εµπέδωση αξιοκρατικού συστήµατος οργάνωσης της κοινωνίας στις
συλλογικές (όπως και στις ιδιωτικές) λειτουργίες της, απολύτως απαραίτητη
προϋπόθεση για την αναβίωση είναι και η κατάργηση των ιδεολογιών της
παρακµής και της αποτυχίας. Τα είδωλα πρέπει να κυλιστούν κάτω και να
ποδοπατηθούν ώστε να µην υπάρξει πιθανότητα το αποτυχηµένο κατεστηµένο να
αρπαχτεί από αυτά για να χαυνώσει και διαβουκολήσει και πάλι τον λαό.
Αναγέννηση θα πει γκρέµισµα του παλιού και σωστό στήσιµο εκ βάθρων του
καινούργιου, πρωτίστως στο πεδίο του πολιτισµού, του πνεύµατος και της
ιδεολογίας, και επίσης βεβαίως και σε όλες τις δοµές της κοινωνίας.
4) Η στρατηγική αναβίωσης πρέπει να βασίζεται στην αρχή της
ελευθερίας και να συνίσταται στη ριζική απελευθέρωση όλων των
συστηµάτων της κοινωνίας. Η αποτυχία ενός συστήµατος έχει ως προσεχή αιτία
τη διαδοχικώς επιδεινούµενη αναποτελεσµατικότητά του. Βέβαια, οι βαθύτερες
αιτίες της αποτυχίας του είναι ακριβώς τα αίτια που προκαλούν τη συνεχώς
ελαττούµενη απόδοσή του, όπως η αναξιοκρατία και η παρακµιακή ιδεολογία του.
Και ακόµη βαθύτερα κείνται οι παραµορφώσεις των φυσικών συσχετισµών που
παράγουν συστηµατική δυσλειτουργία µέσω της αναδυόµενης σε ένα
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παραµόρφωµα συγγενούς και εγγενούς αναξιοκρατίας. Αλλά γενικώτερα υπό µια
αντικειµενική θεώρηση, η παραµόρφωση ενός φυσικού συστήµατος (και η
ανθρώπινη κοινωνία είναι ένα φυσικό σύστηµα) µπορεί να συσταθεί και να
συντηρηθεί µόνο υπό το κράτος αυξανόµενων περιορισµών στην ελευθερία
κίνησής του. Το παραµόρφωµα χρειάζεται βιασµό των φυσικών δοµών για να
υπάρξει. Άλλως κάθε φυσικό σύστηµα, µετά την άσκηση πάνω του εφάπαξ
κάποιου βαθµού βίας και συνεπακόλουθης παραµόρφωσης, έχει την τάση από
µόνο του να επανέρχεται στην κατάσταση φυσικής ισορροπίας. Το ον είναι
ευσταθές από µόνο του και αυθυπόστατο. Η συνεχής και αυξανόµενη πίεση
βιασµού που απαιτείται για να διατηρηθεί ένα σύστηµα εκτός φυσικής τάξης
αυτόµατης αυτοδιευθέτησης, δηµιουργεί δοµές και ροπές συνεχώς αυξανόµενης
παραµόρφωσης. Έτσι εγκαθιδρύεται ένας φαύλος κύκλος µεγεθυνόµενης
παραµόρφωσης – αυξανόµενου καταναγκασµού – µειούµενης απόδοσης.
Γιατί όσο επιβαρύνεται το σύστηµα µε περιορισµούς της ελευθερίας κίνησής του
(όσο δηλαδή αποµακρύνεται από την κατάσταση γενικευµένης ισορροπίας του
πέριξ του σηµείου απόλυτα φυσικής κατάστασής του), τόσο µεγαλύτερο ποσοστό
από το παραγόµενο έργο του καταναλώνεται σε εσωτερικές τριβές υπερνίκησης
της εγγενούς ροπής του επανόδου στη φυσική του ισορροπία. Έτσι το
συστηµατικά παραµορφωµένο σύστηµα όχι µόνο παράγει συνεχώς λιγότερο
έργο, αλλά και συνεχώς µεγαλύτερο µέρος από αυτό αφαιρείται από τη θετική
χρήση του. Και όχι µόνο πάσχει αυτή τη διπλή εξουθένωση, αλλά και την πάσχει
κατά συνεχώς επιβαρυνόµενο τρόπο µέχρις τελειωτικής εξάντλησης, µέχρις ότου η
συνεχής διπλή εξουθένωση καταστεί καθολική εξουδένιση και εκµηδένιση (όπως
στη νέα Ελλάδα). Αυτή είναι η αηδής µα αναπόφευκτη µοίρα της
ανελευθερίας. Και αντιθέτως, το λαµπρό
πεπρωµενο της ελευθερίας
προορίζει τον άνθρωπο για την οικεία ευεστώ και ευδαιµονία του, για την
ικανοποίηση της βαθύτερης επιθυµίας του και την εκπλήρωση του τελικού
σκοπού του: την µέγιστη και βέλτιστη αυτοπραγµάτωσή του.
Για να λειτουργήσει η δυναµική της ανάταξης χρειάζεται λοιπόν µια
Στρατηγική Αναγέννησης, Συνολική, Ριζοσπαστική, Ειδωλοκλαστική και
βασισµένη στην αρχή της Ελευθερίας και στη λογική και αξιολογία του
φυσικού συστήµατος.
Τη θεωρητική ανάλυση επαληθεύσαµε µε καίρια ιστορικά παραδείγµατα.
Η αρχαία Αθήνα στο τέλος του 7ου αιώνα αντιµετώπιζε βαθύτατα
εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα. ∆εν ανήκε στις πρωτοπόρες, πιο
ανεπτυγµένες και ισχυρότερες ελληνικές δυνάµεις, αλλά ίστατο στο περιθώριο των
αρχαϊκών εξελίξεων. Επιέζετο και περιωρίζετο από την παρουσία ισχυρών
γειτόνων πρώτου µεγέθους τότε, της Αίγινας, των Μεγάρων και λίγο µακρύτερα
της Κορίνθου και των Θηβών. Η ίδια η Σαλαµίνα διεµφισβητείτο και είχε de facto
εκχωρηθεί. Είχε χρησιµοποιήσει την έλλειψη προβολής ισχύος στο εξωτερικό για
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να εµπεδώσει την κυριαρχία της στην Αττική. Αλλά το αδιέξοδο της µεγάλης
συσσώρευσης γαιών στο τέλος της προηγούµενης περιόδου της αγροτικής
οικονοµίας, οι ιστορικές αναπτύξεις από την εν εξελίξει Επανάσταση του Λόγου, η
νέα οικονοµία και η ανεπάρκεια της Αθήνας να ευρίσκεται στην αιχµή της ιστορίας,
είχαν προκαλέσει υψηλή εσωτερική ένταση µεταξύ της ολιγαρχίας της µεγάλης
γαιοκτηµοσύνης και του υπόλοιπου πληθυσµού, ένταση που ειχε καταλήξει στη
διαµόρφωση τριών οµάδων ευρισκόµενων σε συνεχή και ασυνδύαστη
αντιπαλότητα. Η πρώτη οµάδα (οι Πεδιείς ή Πεδιακοί) αποτελείτο από τους
µεγάλους γαιοκτήµονες, τους υποτακτικούς και τους πελάτες τους. Γεωγραφικά
είχαν ισχυρή παρουσία και υποστήριξη στην πόλη ως κέντρο εξουσίας, στο
λεκανοπέδιό της και στην πεδιάδα της Ελευσίνας. Η δεύτερη οµάδα (οι Παράλιοι)
συνεκροτείτο από την ανερχόµενη τάξη των µικρότερων και πιο δηµιουργικών
γαιοκτηµόνων που επιδίδονταν συστηµατικά στη νέα οικονοµία της βιοτεχνίας και
του εµπορίου, µε τους εργαζόµενους γι’ αυτούς – µε τοπική βάση στα νότια
παράλια της Αττικής περί το Σούνιο, περίπου από τις Αλές στα δυτικά µέχρι τις
Πρασιές στα ανατολικά. Τέλος η τρίτη οµάδα (οι ∆ιάκριοι) είχαν γαίες στα
υπερόρια του Αθηναϊκού λεκανοπεδίου, πέρα από τα βουνά που το ορίζουν, στην
πεδιάδα του Μαραθώνα και νότιά της, στηρίζονταν δε κυρίως στη συµπάθεια των
ορεινών αγροτικών πληθυσµών της γύρω περιοχής της Αττικής.
Έντονη κοινωνική αναταραχή, απόπειρα τυραννίας από τον Κύλωνα
µε δραµατικές συνέπειες, και ήττες στο εγγύς εξωτερικό, έφθασαν στο
απροχώρητο, όταν στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. ορίστηκε ο σοφός Σόλων
ως διαλλακτής των αντιτιθέµενων µερίδων και ενοποιός του διασπαζόµενου
σώµατος της κοινωνίας. Ο Σόλων συνέθεσε ένα συνολικό πρόγραµµα
ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων χωρίς να αφήνει τίποτε εκτός του
βεληνεκούς του. Έτσι:
1) Άλλαξε άρδην τον πολιτειακό χάρτη της Αθήνας.
2) Αντιµετώπισε τις συνέπειες της εισαγωγής του νοµίσµατος στην
οικονοµία, σταθεροποιώντας τη σχέση µεταξύ µονάδας βάρους για όλα τα αγαθά
γενικά και µονάδας βάρους για το νοµισµατικό αγαθό ειδικά (τον άργυρο).
3) Προσάρµοσε την Αθηναϊκή νοµισµατοκοπία και το σύστηµα µονάδων
βάρους προς τον Ευβοϊκό µετρητικό κανόνα, αποµακρύνοντάς την από το ΑργείοΑιγινητικό.
4) Προσανατόλισε την Αθήνα προς το εµπόριο και ειδικά το εµπόριο µε το
Αιγαίο και την Ανατολή, σε ανταγωνισµό και αντίθεση προς το Αιγινητικό και
Μεγαρικό.
5) Επίσης προσανατόλισε την Αθήνα προς τη βιοτεχνία.
6) Υιοθέτησε πολιτική ανοικτών θυρών για τη µετανάστευση προς την
Αθήνα, ειδικά την είσοδο τεχνιτών που έρχονται να κατοικήσουν και εργασθούν
στην πόλη. Ο περίφηµος θεσµός των ξένων Μετοίκων έχει την αρχή του εδώ. Οι
πολυάριθµοι Μέτοικοι, χωρίς να είναι πολίτες, έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην
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οικονοµία της χώρας, πολλοί από αυτούς συγκεντρώνοντας µεγάλο πλούτο και
επιρροή. Η Αθήνα παρείχε στην συνέχεια το κατάλληλο έδαφος για την κερδοφόρα
επιχειρηµατική πρωτοβουλία και ανάπτυξη, και κέρδιζε από την προσέλκυση του
ικανώτερου ανθρώπινου κεφαλαίου, στην οικονοµία όπως και στο πνεύµα, την
γνώση και τον πολιτισµό.
7) Έδωσε θέση στην ανερχόµενη οικονοµική τάξη µέσα στο Αθηναϊκό
σύστηµα εξουσίας, ενώ προστάτευσε θεσµικά τους πολλούς, κατακυρώνοντας
ταυτόχρονα δύο αρχές, την Τιµοκρατία στη διοίκηση (ρόλος του πλούτου, άσχετα
από τη βάση του – βιοτεχνικό και εµπορικό κεφάλαιο όσο και γαιοκτηµονικό) και τη
∆ηµοκρατία στον έλεγχο και την κύρωση (νόµος των µεγάλων αριθµών, στην
εκκλησία, στη νέα βουλή και στα δικαστήρια).
8) Συνέγραψε νέους κώδικες νόµων, αστικούς, ποινικούς και δικονοµικούς
και µεταρρύθµισε το δικαστικό σύστηµα, εισάγοντας και δικαστήρια πολυπληθών
ενόρκων – δικαστών. Ελάφρυνε τις παλαιότερες ρήτρες. ∆ιατύπωσε καθαρά την
αρχή της οικονοµικής ελευθερίας του συµβάλλεσθαι. Ό,τι συµφωνήσουν οι
συµβαλλόµενοι έχει κύρος (µε την εξαίρεση παραβίασης των δηµόσιων κανόνων).
9) Προέβη σε ρυθµίσεις που ανακούφιζαν τα βάρη των πολιτών στην
τρέχουσα τότε οικονοµική κρίση, ενώ ταυτόχρονα µεριµνούσε για συναφείς
διαρθρωτικές αλλαγές που θα εµπόδιζαν την επανεµφάνιση υστερότερα του ίδιου
προβλήµατος. Κατάργησε τον δανεισµό επί σώµατι. Εξαγόρασε τους τελούντες
υπό καθεστώς ιδιότυπης δουλείας λόγω χρεών. Ήρε τις υποθήκες γης. Απέκοψε
τα χρέη κατά περίπου 30% µέσω νοµισµατικής αλλαγής.
10) Ακολούθησε δυναµική εξωτερική και αµυντική πολιτική, ιδίως στο εγγύς
περιβάλλον, προκαλώντας πόλεµο για τη Σαλαµίνα.
Αρκετές από τις Σολώνειες ρυθµίσεις δεν κατέστη δυνατόν να εφαρµοσθούν
άµεσα, αλλά παρέµειναν οδηγοί µελλοντικών πραγµατώσεων. Η τυραννία του
Πεισίστρατου και των Πεισιστρατιδών κινήθηκε στα ίδια πλαίσια εµπεδώνοντας τις
µεταβολές και de facto προετοιµάζοντας το έδαφος για τις Μεταρρυθµίσεις του
Κλεισθένη την τελευταία δεκαετία του 6ου αιώνα π.Χ. Κατά την Πεισιστράτειο
περίοδο περιορίσθηκε η εξουσία και επιρροή της µεγάλης γαιοκτηµοσύνης,
τονίστηκε η σηµασία της νέας οικονοµίας ενώ προστατεύθηκε ο µικρός αγροτικός
κλήρος, δόθηκε έµφαση σε πολιτιστικές δράσεις υψηλού επιπέδου (συναγωγή σε
corpus και έκδοση των Οµηρικών και των Ορφικών επών, καλλιέργεια της
ποίησης, πολιτική µεγάλων εορτών συνοχής της πόλης, θέσπιση των
Παναθηναίων σε µείζονα κλίµακα και πολιτιστική τους διάσταση, στήριξη της
τραγικής µούσας), υιοθετήθηκε ενεργός εξωτερική πολιτική µε προβολή ισχύος
στη Βόρεια Ελλάδα και τα Στενά, ενώ υλοποιήθηκε σηµαντικό πρόγραµµα
δηµόσιων έργων ωφελιµότητας και καλλωπισµού της πόλης και ίδρυσης µεγάλων
ναών.
Οι Μεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη µετά την πτώση της τυραννίας, έγιναν
πάλι υπό την διπλή πίεση εσωτερικών εντάσεων (αντίδραση της ολιγαρχικής
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παράταξης των µεγάλων γαιοκτηµόνων) και εξωτερικών παρεµβάσεων (εκ µέρους
της πανίσχυρης Σπάρτης που κατέλυσε την τυραννία και ήθελε να παίξει ρόλο στη
συγκρότηση του Αθηναϊκού Κράτους εν συνεχεία). Οι Μεταρρυθµίσεις συνέχιζαν
την προηγούµενη κατεύθυνση, µε το ίδιο πνεύµα και τις ίδιες αρχές. Ο
Ειδωλοκλαστικός σκοπός τους αποκαλύπτεται από τις διοικητικές και δοµικές
αλλαγές της Αθηναϊκής κοινωνίας που εισήγαγε ο Κλεισθένης. Οι σχέσεις µεταξύ
των ανθρώπων καθορίζονταν στο παλαιό σύστηµα µε βάση οικογένειες, γένη,
τριττύες και φυλές. Ήταν ένα πυκνό πλέγµα πραγµατικής ή υποτιθέµενης
συγγένειας αίµατος διαφόρων βαθµών (στις φυλές µέσω ενός κοινού ηρωικού
αρχηγέτη). Πρακτικότερα, κοινές συνήθειες, δοξασίες, εορτές και, το περισσότερο
και σπουδαιότερο, κοινές λατρείες, ένωναν τα µέλη αυτών των οµάδων µεταξύ
τους. Το άτοµο ήταν πρώτα µέλος σε τέτοια οµάδα και µετά, και µέσω αυτής, ήταν
πολίτης της πόλεως-κράτους. Ετσι η συνοχή της πολιτείας ηταν βαθειά, πολλαπλη
και σθεναρή.
Ο Κλεισθένης υιοθέτησε ένα νέο σύστηµα διοικητικής διαίρεσης των
Αθηναίων. Εθεσµοθέτησε µια γεωγραφική οντότητα, τον τοπικό δήµο. Κατά την
παλαιά διάκριση των τριών περιοχών της Αττικής που αντιστοιχούσαν στις τρεις
διαφορετικές οµάδες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές (Πεδινοί, Παράλιοι,
Υπεράκριοι ή ∆ιάκριοι), πήρε έναν δήµο από κάθε µια από αυτές τις µεγάλες
γεωγραφικές περιοχές, και έκανε από τρεις δήµους µια νέα φυλή. Οι νέες φυλές
ήσαν 10, ασύµβατες προς τις παλαιές 4. Στο µέλλον οι σχέσεις του πολίτη προς το
Κράτος εξηρτώντο από τις νέες αυτές διοικητικές διαιρέσεις. Η µεταρρύθµιση
αυτή του Κλεισθένη είναι από τα σηµαντικότερα Ειδωλοκλαστικά
παραδείγµατα στην ιστορία. Στράφηκε κατά βαθιά ριζωµένων βιωµάτων και
αντιλήψεων για τη φύση της κοινωνικής συνοχής και τη θρησκευτική
κύρωσή της. Και αντικατέστησε το πλέγµα κοινωνικών, θρησκευτικών και
πολιτικών δοµών που θεµελιωνόταν σε αυτά τα βιώµατα και αντιλήψεις µε
άλλο, φορέα της Αρχής της Ελευθερίας, της αποδέσµευσης του ατόµου από
τον νόµο του αίµατος και της απελευθέρωσης της πολιτικής εξουσίας από
τη µακραίωνη και µέχρι τότε ισχύουσα αρχή νοµιµοποίησής της.
Σηµειώσαµε περιληπτικότερα και άλλα παραδείγµατα στην Ιστορία
ανάλογης δραµατικής ανάκαµψης από µια διαλυτική πορεία, διαφόρων βαθµών
επιτυχίας.
Η Ρώµη, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της, είχε να αντιµετωπίσει τέτοιες
έσχατες προκλήσεις ζωής ή θανάτου. Είδαµε την ανανέωση του κόσµου
(Renovatio Mundi) µε την παγκοσµιοποίηση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και το
ιδρυτικό πρόγραµµα του Αυγούστου. Επισηµάναµε τις µεταρρυθµίσεις του
∆ιοκλητιανού στο τέλος του 3ου αιώνα µ.Χ. Η ειδωλοκλασία της Αναγέννησης είναι
από τις µεγαλύτερες και χαρακτηριστικότερες στην ιστορία, Αναγέννηση όνοµα και
πράγµα. Ο ∆ιαφωτισµός, το τέλος του ancien regime, η Γαλλική Επανάσταση και η
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Γαλλική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Ναπολέοντος, είναι µια ενδεικτική ανεπιτυχής
προσπάθεια ανανέωσης. Οι µεταρρυθµίσεις στην Πρωσσία µετά την ήττα της από
τον Ναπολέοντα το 1806 αποτελούν ένα άλλο ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο φαινόµενο,
αφού έθεσαν τη βάση για την εκπληκτική προβολή γερµανικής καθολικής ισχύος
(1806-1945). Σπουδαιότερο για την ανθρώπινη ιστορία εν γένει και εντέλει
απεδείχθη το γεγονός της Αµερικανικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας, το
αµερικανικό εγχείρηµα να θεµελιωθεί εκ βάθρων, από τα ερείπια ενός αποικιακού
χώρου, ένα νέο σύστηµα που επέπρωτο να γίνει παγκόσµια ηγεµονία στις ηµέρες
µας. Ολες οι περιπτώσεις εχουν διδάγµατα για την δική µας κατάσταση.
Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαµε, πληρούνται οι όροι που
θεωρητικά συνηγάγαµε στην αρχή της ανάλυσής µας. Μάλιστα τόσο
επιτυχέστερες είναι οι αναβιώσεις, όσο τα πλάνα πραγµατοποίησής τους
ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές. Κάθε παρέκκλιση άγει εις αποτυχία και
τελική καταβύθιση. Βέβαια χρειάζεται το πακέτο των µεταρρυθµίσεων να
εκφράζει σωστά και αρµονικά το πνεύµα των γενικών όρων και αρχών.
Και αυτό ακριβώς θα κάνουµε στις επόµενες πολλές συναντήσεις µας – θα
εξειδικεύσουµε την απαραίτητη συνολική, ριζοσπαστική, ειδωλοκλαστική και
απελευθερωτική επανάσταση που χρειάζεται η χώρα µας για να αναγεννηθεί από
τη σήψη του Νεοελληνισµού και του Νεοελληνικού τέως καρκινώµατος και νυν
νεκρώµατος. Θα την εξειδικεύσουµε στους διάφορους τοµείς του κοινωνικού βίου,
(α) κράτος και διοίκηση, (β) πολιτειακή θέσµιση και λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, (γ) πολιτιστική αναγέννηση, (δ) ανάταξη παιδείας, (ε) απελευθέρωση
οικονοµίας και (στ) εξωτερική και αµυντική πολιτική σε συντονισµό προς το
Ανυσµα της Ιστορίας.

Την Πέµπτη 11 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ θα
αρχίσουµε αυτή την περιπλάνηση δηµιουργικής
καταστροφής µε τη µελέτη του Κράτους. Ο τίτλος είναι:

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:
ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ∆ΑΡΧΙΑΣ
ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Θα αρχίσουµε από το έδαφος και τα θεµέλια, εγείροντας το
οικοδόµηµα ενός φυσικού κράτους που εξασφαλίζει στο άτοµο την
αυτοπραγµάτωσή του και έτσι µεγιστοποιεί τη δράση της κοινωνίας. Ποια
είναι η αιτία ύπαρξης του κράτους, ποια η φύση και ποιος ο σκοπός (τέλος)

9

του, και ποια η κατάλληλη µορφή για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.
Ποια η δοµική συγκρότηση και λειτουργικότητά του, αν είναι να εκφράζει
παντού τη µορφή του και να επιτυγχάνει το τέλος (σκοπό) του. Πόσο µεγάλο
η µικρό και πόσο ισχυρό η ανίσχυρο πρέπει να είναι και που το ένα και που
το άλλο. Και πώς θα µεταβάλλουµε το νεοελληνικό Κράτος-Εξάµβλωµα (µια
πελατειακή γραφειοκρατία εις εξυπηρέτηση της Νεοελληνικής φεουδαρχίας)
σε Κράτος σύγχρονο και κλασσικό ταυτόχρονα. Για τον τελευταίο µοναδικό
συνδυασµό θα ανατρέξουµε στην κλασσική διατύπωση του κλασσικού
ιδεώδους ενός κράτους – ιδεώδους πραγµατοποιηµένου στην Αθήνα του
Χρυσού Αιώνα, στην Αθήνα που παρήγαγε τον Χρυσούν Αιώνα. Θα δούµε
το γιατί και πώς του Θαύµατος εκείνου. Και θα καταλάβουµε καλύτερα το
γιατί και πώς του Νεοελληνικού µοναδικού Αντιθαύµατος. Οπότε και θα
ξέρουµε τι να κάνουµε.

Οι εκδηλώσεις της Σειράς Α γίνονται στην Αίθουσα
∆ιαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία
Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος.
Μετά την
συζήτηση.

οµιλία

ακολουθεί

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

διεξοδική

ανοικτή

