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Λίγα Λόγια για το Περιοδικό 
 

Γεώργιος Ζουριδάκης 

 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό κυκλοφόρησε κατά πρώτον 

την 25η Μαρτίου 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας των  μελών του 

Αθηναϊκού Ιδρύματος Παιδείας και  Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξώντας 

να καλύψει το κενό που δημιουργούσε η (χρόνια) έλλειψη 

ελληνόφωνου ακαδημαϊκής εκδόσεως φιλοξενούσας (πόσο μάλλον 

προωθούσας) τον διεπιστημονικό διάλογο. Πρόδηλος εκ της 

ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας του ήταν τόσο η αφορμή της 

(συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821), 

όσο και η ελληνοκεντρική (υπό την ευρεία έννοια) γενικότερη 

στόχευση και η θεματολογία του.  

Με το παρόν τεύχος συμπληρώνεται πλέον ένα έτος κυκλοφορίας 

και, εν είδει απολογισμού, θεωρούμε ότι το περιοδικό επετέλεσε και 

επιτελεί τους σκοπούς του, έχοντας παράλληλα διαμορφώσει τα δικά 

του χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τις λοιπές περιοδικές 

εκδόσεις. Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό είναι η δεξαμενή 

ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο του ΑΙΠΕ, καλύπτουσα το σύνολο 

των επιστημών και όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, διασφαλίζουσα 

τόσο την χρηστή επιμέλεια της εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα 

απήχηση αυτού. Τόσο στο παρόν, όσο και κατά τα παρελθόντα τεύχη, 

το περιοδικό φιλοξενεί σε σταθερή βάση τα προϊόντα της έρευνας 

Από τον Διευθυντή Σύνταξης 
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ακαδημαϊκών ανά την υφήλιο, καλύπτοντα το όλο φάσμα των 

επιστημών (από την παιδαγωγική στα οικονομικά και από την νομική 

στην ιατρική κ.ο.κ) πάνω σε διαχρονικά αλλά και επίκαιρα θέματα- 

πάντα στα ελληνικά.  

Οι δε -καθόλα πρωτοφανείς για γενιές ολόκληρες ανθρώπων- 

παγκόσμιες συγκυρίες που επεσυνέβησαν κατά την χρονική περίοδο 

αυτή κυκλοφορίας του, πέραν από τις πολυεπίπεδες (πρακτικές, 

οργανωτικές κλπ) προκλήσεις που έθεσαν, απετέλεσαν το αντικείμενο 

ακαδημαϊκής ενασχόλησης και, κατ’ ακολουθίαν, πλείστων 

συνεισφορών σε αυτό ποιοτικής αρθρογραφίας. Δεν θα μπορούσε, 

ούτε θα έπρεπε, άλλωστε, η ακαδημαϊκή έρευνα να αδιαφορήσει- και 

η απροκατάληπτη διεπιστημονική προσέγγιση, την οποία και το 

περιοδικό προκρίνει και υπηρετεί, έχει πολλά να προσφέρει: καίριους 

προβληματισμούς, πολυσχιδή ανάλυση, αλλά και (σημαντικότατα) 

καινοτόμες λύσεις.    
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Ελλάδα και Τουρκία Έχουν Κοινό Μέλλον 
 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 
 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του μία 

επιφυλλίδα, δηλαδή ένα κείμενο δοκιμιακού χαρακτήρα με κριτικό και 

επιστημονικό περιεχόμενο. Την επιμέλεια της επιφυλλίδας έχει ο Γρηγόριος Θ. 

Παπανίκος. Το περιοδικό δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών επί των θεμάτων 

που θίγονται στις επιφυλλίδες έτσι ώστε να δημιουργείται ένας δημόσιος 

επιστημονικός διάλογος. Στα προηγούμενα δύο τεύχη, η επιφυλλίδα ήταν 

αφιερωμένη στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και στον Αδαμάντιο 

Κοραή. Στο παρόν τεύχος η επιφυλλίδα εξετάζει το κοινό μέλλον της Ελλάδος και 

της Τουρκίας. 

 

 

Η Ιστορία  

 

Έχω γράψει πολλά για την Τουρκία και τις σχέσεις της με την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που δεν παραθέτω εδώ1. Επίσης, έχω οργανώσει 

αρκετές συναντήσεις και ομιλίες περί Τουρκίας και Ελλάδος, στο πλαίσιο 

θεσμικών εκπροσωπήσεων. Οδηγός μου σε όλα αυτά ήταν η επιστήμη της 

ιστορίας.  

Η ιστορία δεν ασχολείται με το παρελθόν αλλά με το μέλλον. Λίγη έως 

καθόλου σημασία έχουν τα γεγονότα του  παρελθόντος –αυτά που πολλοί 

αποκαλούν ιστορικά γεγονότα–, αν δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του παρόντος 

που πάντοτε έχουν σχέση με το αύριο και γενικότερα τη μελλοντική πορεία των 

πραγμάτων.  

Η ιστορία βοηθάει τους ανθρώπους να διαμορφώσουν το μέλλον, 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες του παρόντος. Από τις ανάγκες του παρόντος θα 

πρέπει να ξεκινήσει μία ανάλυση της σχέσης Ελλάδος και Τουρκίας. Με άλλα 

λόγια τι θέλουν οι δύο λαοί σήμερα.  

 

 

Τι Θέλει η Ελλάδα και τι Θέλει η Τουρκία Σήμερα; 

 

Αν ρωτήσεις τον μέσο Έλληνα σήμερα τι θέλει για την Ελλάδα του, με 

δεδομένο ότι δεν θα είχε κανένα κόστος για τον ίδιο, θα σου έλεγε την αναβίωση 

του αρχαίου μεγαλείου της. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική διάσταση του 

ζητήματος θα ερχόταν στο μυαλό του οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου Γ’. Κατ’ 

ελάχιστο αυτό θα περιλάμβανε την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, 

κυρίως διότι εκεί υπήρχε ακμάζων ελληνισμός. Κατά ένα περίεργο και 

 
1Βλ. https://www.researchgate.net/profile/Gregory-T-Papanikos.  

Επιφυλλίδα 

http://www.atiner.gr/gtp/Pap-Pub.htm
https://www.researchgate.net/profile/Gregory-T-Papanikos
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ακατανόητο για μένα λόγο δεν περιλαμβάνει ούτε την Κάτω Ιταλία ούτε τη 

Μασσαλία, που και εκεί υπήρχε ακμάζων ελληνισμός. Ίσως και περισσότερος που 

ωστόσο εξαφανίστηκε. Εν συντομία, ο μέσος Έλληνας θέλει την Ελλάδα 

μεγαλύτερη. Γεωγραφικά μεγαλύτερη. Δυστυχώς, δεν αφήνει και ο Διονύσιος 

Σολωμός να ξεχαστεί το θέμα με τους λυρικούς του στίχους «Δυστυχής! 

Παρηγορία μόνη σου έμενε να λες περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να 

κλαις». 

Μαζί με τον μέσο Έλληνα κλαίει και ο μέσος Τούρκος, διότι αυτός και αν 

θέλει την Τουρκία του μεγαλύτερη. Διακαώς επιθυμεί και αυτός την αναβίωση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει και αυτός να γίνει η χώρα του μεγάλη 

ξανά σε γεωγραφικούς όρους. Μάλιστα, επειδή η πτώση της ήταν σχετικά 

πρόσφατη, η επιθυμία των Τούρκων να γίνει μεγάλη ξανά είναι μεγαλύτερης 

έντασης από την επιθυμία των Ελλήνων να κάνουν τη χώρα τους μεγάλη ξανά.  

Θεμιτές θα ήταν και οι δύο επιθυμίες –τα θέλω των δύο χωρών–, αν δεν 

υπήρχε το πρόβλημα ότι η ικανοποίηση του «θέλω» της μιας χώρας μπορεί να 

γίνει μόνο σε βάρος του «θέλω» της άλλης χώρας. Και αυτό θα ήταν εύκολο αν 

μπορούσε να γίνει ένας πόλεμος όπου ο νικητής θα τα έπαιρνε όλα και ο 

ηττημένος θα τα έχανε όλα. Κάπως έτσι έγινε το 1453. Η Τουρκία τα κέρδισε όλα 

και η Ελλάδα ή καλύτερα το Βυζάντιο τα έχασε όλα. Μπορεί να ξανασυμβεί; 

Μάλλον δύσκολο, διότι και οι δύο χώρες δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα ήθελαν. 

Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι μεγαλύτερες και κυρίως μία, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Οπότε το ερώτημα πλέον γίνεται, «τι θέλουν οι 

ΗΠΑ;». 

 

 

Τι Θέλουν οι ΗΠΑ; 

 

 Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ ξέρουν τι θέλουν, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι θέλουν και την Ελλάδα και την Τουρκία. Θέλουν να μείνουν τα 

πράγματα όπως έχουν. Δεν φαίνεται να έχουν κανένα προφανή λόγο να αλλάξουν 

την υπάρχουσα κατάσταση. Και όσο δεν θέλουν οι ΗΠΑ, δεν πρόκειται να 

αλλάξει η κατάσταση. Η ρητορική των δύο χωρών θα συνεχιστεί αλλά αν οι ΗΠΑ 

δεν το επιτρέψουν κανείς δεν θα τολμήσει να επιβάλλει τα θέλω του.  

Αυτή η θουκυδίδειος προσέγγιση δεν είναι και τόσο περιοριστική όσο 

ακούγεται. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν με δεδομένα τα θέλω των 

ΗΠΑ. Και αυτό το σημαντικό ζήτημα εξετάζεται παρακάτω. 

 

 

Προς μία Κοινή Πορεία 

 

Με δεδομένο ότι τα μεγάλα «θέλω» των δύο χωρών δεν είναι εφικτά, η τέχνη 

του εφικτού επιβάλλει να διερευνηθεί αν οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν 

για να χαράξουν μία κοινή πορεία που αναγκαστικά θα πρέπει να είναι ειρηνική, 

δηλαδή να αποκλείεται η περίπτωση μερικής ή ολικής, στιγμιαίας ή διαρκούς 

πολεμικής σύρραξης. Δεν την αποκλείω αλλά δεν αποτελεί το αντικείμενο του 

παρόντος κειμένου.  Το θεωρώ το χειρότερο δυνατό σενάριο και για τις δύο χώρες 

και η ιστορία μας έχει διδάξει ποια θα είναι τα αποτελέσματα στο μέλλον. 
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Εξάλλου τα βλέπουν καθημερινά και οι δύο χώρες, διότι υποφέρουν και οι δύο 

από τους πρόσφυγες της Συρίας και άλλων εμπόλεμων χωρών. Εδώ να επισημάνω 

ότι το τεράστιο βάρος το φέρει η Τουρκία αλλά βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία να 

το ελαφρύνει όσο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η κοινή πορεία των δύο χωρών πρέπει να είναι ειρηνική και μετά να 

αναπτυχθεί μία ολοκληρωτική οικονομική συνεργασία. Και αυτό θα εξετάσω στο 

παρόν κείμενο δογματικής γνώμης που στηρίζεται, ωστόσο, σε κάποια γνώση. 

Η κοινή πορεία Τουρκίας και Ελλάδος απαιτεί την οικονομική συνεργασία σε 

όλους τους κλάδους. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει όσο η Ελλάδα είναι μέλος της 

ΕΕ και της Ευρωζώνης και η Τουρκία δεν είναι. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί δρόμοι 

αποκλίνουν και δεν συγκλίνουν σε μία κοινή πορεία.  

Δύο θεωρητικές λύσεις υπάρχουν. Πρώτη λύση είναι η Ελλάδα να βγει από 

την ΕΕ και την Ευρωζώνη. Αυτό μάλλον είναι δύσκολο ως αδύνατο. Για έναν 

απλό λόγο: η Ελλάδα δεν το θέλει και αυτό το θέλω της το αποδέχονται οι ΗΠΑ. 

Η λύση να μπει η Τουρκία στην ΕΕ και την Ευρωζώνη είναι πιο πιθανό, διότι (α) 

το θέλει μία σημαντική μερίδα Τούρκων και (β) το θέλουν οι ΗΠΑ.  

Παρεμπιπτόντως, η ΕΕ είναι μία σύγχρονη εκδοχή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, χωρίς να υπάρχει η κυριαρχία ενός μόνο λαού. Η ΕΕ είναι μία 

ένωση λαών με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, πολιτισμικές προσεγγίσεις κ.ά. 

Κάπως έτσι ήταν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε πολλούς λαούς, 

θρησκείες, γλώσσες και πολιτισμούς.   

Είμαι της γνώμης και υπάρχει σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση για να 

την στηρίξει ότι το οικονομικό μέλλον της κοινής πορείας των δύο λαών είναι 

μέσα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Η οικονομική επιστήμη το βροντοφωνάζει ότι 

αποτελεί μείζον οικονομικό συμφέρον της Ελλάδος να έχει έναν τόσο σημαντικό 

γείτονα, κυρίως λόγω του πληθυσμού της χώρας, πλήρες μέλος της ΕΕ και της 

Ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο στεντόρεια είναι και η φωνή της 

οικονομικής επιστήμης σε ό,τι αφορά τα τεράστια οικονομικά οφέλη που θα 

αποκομίσει η Τουρκία από τη συμμετοχή της στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. 

Αυτόματα με την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, η κοινή 

οικονομική πορεία Ελλάδος και Τουρκίας είναι προδιαγεγραμμένη. Θα είναι μόνο 

ανοδική για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, όπως και στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, οι δύο λαοί θα έχουν το ίδιο νόμισμα, το ευρώ στη συγκεκριμένη 

περίπτωση. Και ενώ τα γρόσια είχαν μία ευρεία κυκλοφορία, το ευρώ σήμερα έχει 

μεγαλύτερη. Δεύτερον, όπως και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έτσι και στην 

ΕΕ υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομίας, χωρίς εμπόδια 

στις συναλλαγές. Και οι δύο παράγοντες θα συντελέσουν σε μία μεγάλη 

οικονομική πρόοδο και στις δύο χώρες. Από οικονομικής άποψης οι δύο χώρες θα 

γίνουν μία μεγάλη και ισχυρή οικονομική περιοχή, όπως ήταν τα χρόνια της 

ακμής της η Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ (α) δεν ενισχύουν την απόσχιση της Ελλάδος από 

την ΕΕ και την Ευρωζώνη και (β) υποστηρίζουν τη συμμετοχή της Τουρκίας, ποια 

είναι τα εμπόδια; Νομίζω ότι τα οικονομικά κριτήρια είναι πολύ υποδεέστερα από 

τα πολιτικά και πολιτισμικά κριτήρια. Νομίζω ότι η τύχη της Τουρκίας είναι στα 

χέρια της, πάντοτε με τις ευλογίες των ΗΠΑ.  

Φυσικά οι ΗΠΑ δεν καίγονται και τόσο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην 

ΕΕ, την ελέγχουν εξίσου καλά και εκτός. Για τις ΗΠΑ δεν κάνει και μεγάλη 
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διαφορά, διότι είτε μέσα είτε έξω τη δουλειά τους την κάνουν μια χαρά. Απλά θα 

τους ήταν ελαφρά πιο εύκολο αν η Τουρκία ήταν και πλήρες μέλος της ΕΕ.  

 

 

Ποια Είναι τα Εμπόδια; 

 

Το μείζον ζήτημα είναι το Κυπριακό που το χρησιμοποιούν όλες οι άλλες 

χώρες ως πρόσχημα για να μην προχωρήσουν με την ένταξη της Τουρκίας στην 

ΕΕ και την Ευρωζώνη. Η Τουρκία έχει πέσει στην παγίδα που της έχουν στήσει οι 

μεγάλες χώρες της ΕΕ που δεν την θέλουν για πολιτικούς και πολιτισμικούς 

λόγους. Από τη δική μου 15χρονη πολιτική εμπειρία με τους θεσμούς της ΕΕ και 

τις χώρες-μέλη έχω αποκομίσει τη βεβαιότητα ότι ανησυχούν μην λυθεί το 

Κυπριακό, διότι τότε δεν θα έχουν κανένα πρόσχημα για να μην εντάξουν την 

Τουρκία στην ΕΕ. 

Η Τουρκία έχει αυτοπαγιδευθεί με το Κυπριακό. Ποιο είναι το επιχείρημα της 

Τουρκίας στην Κύπρο που αποτελεί βούτυρο στο ψωμί όλων εκείνων που 

διακατέχονται από αρνητικές διαθέσεις απέναντι στην Τουρκία; Λέει η Τουρκία 

ότι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν να συμβιώσουν. Γιατί, όμως; 

Προφανώς διότι έχουν διαφορετική θρησκεία. Ή έχουν διαφορετική γλώσσα. Ή 

έχουν διαφορετικές πολιτισμικές αξίες. Ή διαφορετική είναι η ιστορία τους. 

Μα, αν αυτά είναι τα επιχειρήματα, τότε οι κακόβουλοι Ευρωπαίοι, που δεν 

είναι και λίγοι, θα ξεφωνίσουν ότι ακριβώς για αυτούς τους ίδιους λόγους δεν 

θέλουμε τους Τούρκους στην ΕΕ. Έχουν διαφορετική θρησκεία και κυρίως 

διαφορετικές πολιτισμικές αξίες. Η δε ιστορία των Τούρκων είναι γεμάτη 

«βαρβαρότητες» ενώ των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης είναι γεμάτες 

«πολιτισμό». Αν οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να ζήσουν ενωμένοι με τους 

Ελληνοκύπριους, τότε πολύ περισσότερο δεν μπορούν να αντέξουν οι Ευρωπαίοι 

τους Τούρκους. Σε αυτή την περίπτωση, τα οικονομικά έρχονται σε δεύτερη 

μοίρα. 

Πολλοί Ευρωπαίοι δεν θέλουν την Τουρκία στην ΕΕ και για πολιτικούς 

λόγους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2020 η Τουρκία 

είχε πληθυσμό 84,34 εκατομμύρια και η Γερμανία 83,24 εκατομμύρια και οι 

προβλέψεις είναι ευνοϊκές για τον Τουρκικό πληθυσμό. Τι σημαίνει αυτό; Η 

Τουρκία θα κυριαρχήσει πολιτικά στα όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν αρέσει στους Ευρωπαίους όχι μόνο 

διότι δεν θέλουν τους Τούρκους, που δεν τους θέλουν, αλλά δεν θέλουν να 

ενδυναμωθεί η ομάδα χωρών του νότου. Στις τελευταίες ανήκει η Ελλάδα και η 

Κύπρος. Και ενώ το κοινό οικονομικό συμφέρον Τουρκίας, Ελλάδος και Κύπρου 

είναι η συνεργασία, οι διαφορές που έχουν στην επίλυση του Κυπριακού τις 

εμποδίζει να δουν το κοινό τους (οικονομικό) συμφέρον. 

Το Κυπριακό δεν είναι το μόνο εμπόδιο. Οι διαφορές Ελλάδος και Τουρκίας 

δεν είναι αμελητέες. Θέλει μεγάλη διπλωματική δεξιοτεχνία για να γεφυρωθούν οι 

διαφορές που από οικονομικής άποψης αν η Τουρκία ήταν πλήρες μέλος της ΕΕ 

και της Ευρωζώνης αυτές οι διαφορές θα είχαν μόνο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, 

δηλαδή θα αφορούσαν το παρελθόν και όχι το μέλλον. Φυσικά η μεγάλη διαμάχη 

αφορά την υφαλοκρηπίδα και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Η αντίθεση αυτή θα 

διαιωνίζεται όσο οι δύο χώρες δεν καταλάβουν ότι η λύση έστω και με αμοιβαίες 
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υποχωρήσεις είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Φυσικά μία λύση θα 

ήταν η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 

σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό όμως μπορεί να μην είναι τόσο «δίκαιο» 

αν δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στη μία ή στην άλλη χώρα. Η έννοια της 

«δυσκολίας» είναι θέμα ερμηνείας και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθεί μία 

κοινή συνισταμένη που θα οδηγούσε τις δύο χώρες σε μία κοινή πορεία. Αυτό μας 

φέρνει πίσω στη λύση που ανέφερα ότι δεν θα συζητήσω, της πολεμικής 

σύρραξης. Θα ήταν μία λύση, αλλά όσο οι ΗΠΑ έχουν άλλη άποψη, και φαίνεται 

ότι έχουν άλλη άποψη προς το παρόν, το πρόβλημα δεν θα λυθεί.  

 

  

Συμπέρασμα 

 

Πολύ δύσκολο το συμπέρασμα από την παραπάνω ανάλυση. Σε πολιτικό 

επίπεδο δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα. Η φετινή όπως και η περσινή χρονιά 

δεν βοηθούν, διότι αποτελούν ιστορικά ορόσημα και για τις δύο χώρες. Τα 

διακόσια χρόνια από το δοξασμένο 1821 για τους Έλληνες θα αντιπαρατεθεί 

φέτος με τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Στην πρώτη περίπτωση 

πανηγυρίζουν οι Έλληνες και κλαίνε οι Τούρκοι που δικαίως μιλάνε για σφαγές 

και αγριότητες των Ελλήνων, όπως αυτή που ακολούθησε την άλωση της 

Τριπολιτσάς· στη δε δεύτερη περίπτωση πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και κλαίνε οι 

Έλληνες, οι οποίοι δικαίως οι τελευταίοι μιλάνε για τις σφαγές και τις αγριότητες 

των Τούρκων, όπως συνέβη στη Σμύρνη.  

Η ιστορία μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των λαών σε ό,τι 

αφορά τις σφαγές και τις αγριότητες που πραγματοποιούν. Έλληνες και Τούρκοι 

είναι ίσοι σε αυτό. Περήφανοι όταν τις πραγματοποιούν οι ίδιοι αλλά 

καταγγελτικοί όταν τις πραγματοποιούν οι άλλοι. Στη μία περίπτωση είναι 

«πολιτισμός» και «απελευθέρωση» στη δε άλλη «βαρβαρότητα» και «σκλαβιά».  

Ίσως, αυτή η πολιτισμική συνάφεια στις σφαγές και τις αγριότητες αν 

συνειδητοποιηθεί ότι δεν οδηγεί σε κανένα όφελος και για τους δύο λαούς να 

αποτελέσει το έναυσμα για μία κοινή ειρηνική πορεία οικονομικής συνεργασίας 

και ευημερίας. Πάντως, ο Θεός (βλ. ΗΠΑ) είναι με το μέρος τους. Αλλά είναι 

γνωστό ότι «συν Αθηνά και χείρα κίνει». 
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Το Γλωσσικό Ζήτημα και οι Συνέπειές του στην 

Ελληνική Γλώσσα και Παιδεία 
 

Βασίλειος Καλοφορίδης 

Βιβλιοθηκονόμος 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
 

Το γλωσσικό πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα ξεκινά κατά τη διάρκεια της 

αρχαιότητας από την γνωστή τάση του αττικισμού. Στους νεότερους χρόνους, το 

γλωσσικό πρόβλημα εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για την εθνική γλώσσα, με 

αρνητικές συνέπειες που επηρέασαν όλους τους τομείς της κοινωνικής και 

πνευματικής ζωής της Ελλάδας. Η διαμάχη που προέκυψε στην Ελλάδα στις 

αρχές του 19ου αιώνα σχετικά με την επιλογή της επίσημης γλώσσας του έθνους, 

τη δημοτική ελληνική (ομιλούμενη γλώσσα) ή την καλλιεργημένη απομίμηση της 

αρχαίας ελληνικής (καθαρεύουσα) αποτέλεσε το γλωσσικό ζήτημα. Το γλωσσικό 

ζήτημα ταλάνισε τη νεότερη Ελλάδα από τα προεπαναστατικά ήδη χρόνια καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να προσεγγίσει τις 

κύριες πτυχές του γλωσσικού ζητήματος, εστιάζοντας σε τρεις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους: την αρχαιότητα, τη βυζαντινή (μεσαιωνική) εποχή και τη 

σύγχρονη Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της 

ιδιαίτερης διαμάχης στη γλώσσα και την εκπαίδευση. 

 
Λέξεις κλειδιά: νέα ελληνική γλώσσα, γλωσσικό ζήτημα, καθαρεύουσα,  

δημοτική ελληνική γλώσσα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η γλώσσα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου που τον 

διαφοροποιεί από τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται και κατανοεί τον κόσμο μέσα από τη γλώσσα η οποία, ως ένα 

διαρθρωμένο σύνολο δεσμών που συσχετίζει απτά και ιδεατά στοιχεία, του 

παρέχει τη δυνατότητα να αναλύει τα βιώματα του σε θεωρητικά στοιχεία και να 

υπερβαίνει το ατομικό του γίγνεσθαι. Η γλώσσα διαχωρίζεται σε γραπτό και 

προφορικό λόγο. Ο άνθρωπος με τη γραφή κατάφερε να ενδυναμώσει τη 

συλλογιστική του ικανότητα και να διαμορφώσει την πορεία του μέσα στον 

χρόνο. Η παράσταση με γράμματα και γραφικά σύμβολα μορφοποιείται σε πέντε 

εξελικτικές βαθμίδες που αποδίδονται αρχικά με το μετασχηματισμό των 

εικονογραμμάτων σε ιδεογράμματα, έπειτα σε σύμβολα λέξεων, σε 

συλλαβογράμματα και τέλος σε γράμματα του αλφαβήτου. Η μελέτη της 

ελληνικής γλώσσας μας οδηγεί στον εντοπισμό της ινδοευρωπαϊκής της 

Επιστημονικό Άρθρο 
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καταγωγής, τους αρχαϊσμούς και την ανάδειξη της στη μυκηναϊκή εποχή. Η 

εξελικτική της πορεία διακρίνεται σε πέντε στάδια, στη Γραμμική Β΄, στην 

αλφαβητική γραφή, στην κοινή ελληνιστική, στη γλώσσα των βυζαντινών χρόνων 

και τέλος στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα (Βούρτσης, 1999, σσ. 253-254, 264, 

Λιαπής, 1994, σ. 1, Τσοχατζίδης, 2017, σ. 107). 

Η γλώσσα αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρέχει τη δυνατότητα 

διαβίβασης  μηνυμάτων, πληροφοριών, σκέψεων και γνώσεων από έναν άνθρωπο 

σε έναν άλλον και συγχρόνως πρωταρχικό στοιχείο της παιδείας μιας κοινωνίας. 

Κατ’ επέκταση το γλωσσικό ζήτημα ανεξάρτητα από τις όποιες διαστάσεις και 

τους τομείς στους οποίους αναπτύχθηκε  αποτέλεσε ένα κοινωνικό φαινόμενο στο 

οποίο αντιπαρατέθηκαν δυο συγκρουόμενες αντιλήψεις: η λαϊκή που διατείνονταν 

ότι η γραπτή γλώσσα δεν απαιτούσε τη διαφοροποίηση της από τη 

καθομιλουμένη γλώσσα του λαού και μια ελιτίστικη που υποστήριζε ότι η γραπτή 

γλώσσα όφειλε να είναι λόγος ιδιόμορφης μεθοδικότητας και μορφοποίησης ώστε 

να μη παρουσιάζει ομοιότητες με τον προφορικό λόγο (Καλόμαλος-

Αθανασόπουλος, 2002, σ. 56). 

  

 

Η Ελληνική Γλώσσα και το Γλωσσικό Ζήτημα 

 

Η ελληνική γλωσσική πραγματικότητα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα διγλωσσίας, με την έννοια ότι στην ελληνική κοινωνία συμβιώνουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα όχι δυο εθνικές γλώσσες (όπως για παράδειγμα η 

αγγλική και η γαλλική στον Καναδά) αλλά δυο γλωσσικοί σχηματισμοί που 

εκπορεύονται από την ίδια γλώσσα. Η διάσταση για τη γλώσσα άρχισε την εποχή 

που διαπλάθονταν η ιδέα ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η διαμάχη 

εκδηλώθηκε τον  19ο αι. αναφορικά με τη γλώσσα καθομιλουμένη ή λόγια που 

έπρεπε να θεσμοποιηθεί ως «εθνική». Το γλωσσικό ζήτημα ταλαιπώρησε τον 

ελληνισμό για είκοσι περίπου αιώνες ως διαμάχη σχετικά με τη φιλολογική 

γλώσσα των λογίων στους αρχαιότερους χρόνους αλλά και όσον αφορά την 

επίσημη γλώσσα του κράτους στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στις επιστήμες 

στους νεότερους χρόνους. Το γλωσσικό ζήτημα διευθετήθηκε τελειωτικά το 1977 

με την υπερίσχυση της  Δημοτικής (Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 40, 

Μπαμπινιώτης, 2002, σ. 168 · Φραγκουδάκη, 1996, σ. 29, Ferguson, 1959, σσ. 

325-326). 

Το πρόβλημα ξεκίνησε τον 1ο  αι. π.Χ., όταν το ιδεολογικό ρεύμα που 

ονομάστηκε Αττικισμός εγκαινίασε τη διγλωσσία δηλαδή τη διαίρεση της ενιαίας 

ελληνικής γλώσσα σε δυο εκδοχές: στην δημώδη που αποτελούσε την αδιάλειπτη 

ροή της Ελληνιστικής Κοινής και σε μια νέα την αρχαΐζουσα ως αντιγραφή της 

Αττικής. Το φαινόμενο της διγλωσσίας έχει διερευνηθεί από τους γλωσσολόγους 

ως η συνύπαρξη ενός συνδυασμού δυο διαφορετικών μορφών της γλώσσας 

αφενός της «υψηλής» γλώσσας που προσδίδει πνευματική και κοινωνική υπεροχή 

και αφετέρου αυτή της «χαμηλής» που υιοθετείται σε περιστάσεις 

συμβατικότητας, οικειότητας και στενών δεσμών (Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 

40, Μπαμπινιώτης, 2002, σ. 168, Φραγκουδάκη, 1996, σ. 29, Ferguson, 1959, σσ. 

325-326). 
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Αρχαϊκή Εποχή: Το Κίνημα του Αττικισμού 

 

Με την επέκταση του μακεδονικού βασιλείου, μετά τον θάνατο του 

Αλεξάνδρου, το ελληνικό ιδεώδες εξαπλώθηκε παντού. Η ελληνική γλώσσα έγινε 

οικουμενικό αγαθό ενός υπερμεγέθους όσο και ποικιλόμορφου πληθυσμού. Η 

ανάγκη για μια κοινή γλώσσα που θα εξυπηρετούσε τις διοικητικές, διπλωματικές 

και εμπορικές ανάγκες του μεγάλου μακεδονικού βασιλείου οδήγησε στη 

μορφοποίηση της αττικής διαλέκτου σε μια νέα γλωσσική μορφή την Κοινή 

Ελληνιστική ή Αλεξανδρινή (Βούρτσης, 1999, σ. 288). 

Η έννοια του Αττικισμού χρησιμοποιήθηκε  προκειμένου να εκφράσει το 

ιδεολογικό ρεύμα  που από τον 1ο αι. π.Χ. επιδίωκε τη γλωσσική υποταγή  στην 

ιδιαιτερότητα των συγγραφέων της κλασσικής εποχής αναγνωρίζοντας την 

εξελικτική πορεία της γλώσσας ως παρακμή ενός αντιπροσωπευτικού κλασικού 

γλωσσικού ύφους. Το πρώτο στάδιο του κινήματος εκδηλώνεται λίγο πριν την 

εμφάνιση του Χριστού όταν ο αττικισμός με αφετηρία τις λογοτεχνικές του 

φιλοδοξίες και τις προσκείμενες ρητορικές σχολές, παρεμποδίζει το σύνολο της 

δημιουργικής πεζογραφίας. Κυρίαρχο ρόλο στην επικράτηση του αττικισμού 

αποτέλεσε η έγερση των διανοούμενων από το λήθαργο που επέβαλε η ρωμαϊκή 

κατοχή της χώρας και η επακόλουθη ύφεση της ρητορικής των «γραικύλων 

κολάκων» (Ανδριώτης, 2003, σ. 58, Βούρτσης, 1999, σσ. 286-287, Καζάζης, 2017, 

σ. 958, Τσαντσάνογλου, 1999, σ. 114). 

 Ο αττικισμός ως κίνημα παγιώθηκε λειτουργικά στη Ρώμη με την 

επιστημονική κατάρτιση των Ρωμαίων ευγενών  στις ελληνικές ρητορικές σχολές. 

Από τον 1ο αι. π.Χ. οι διανοούμενοι των ελληνιστικών κέντρων άρχισαν να 

αναδεικνύουν τη χρήση της αρχαϊκής γραφή, προβάλλοντας το επιχείρημα πως 

μόνο η άκριτη αναπαραγωγή του αττικού ιδιώματος θα συνέτεινε στη παραγωγή 

μεγάλων δημιουργημάτων παραπλήσιων της κλασικής εποχής. Η εκδοχή της 

μίμησης συγκρότησε τη θεμελιώδη αφετηρία της λογοτεχνικής ανάδυσης εκείνης 

της εποχής. Με την αποστασιοποίηση από την απλοποίηση της κοινής γλώσσας 

πίστευαν πως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια καινούρια κορύφωση των 

γραμμάτων, ισοδύναμη με αυτή του 5ου π.Χ. αιώνα. Η ιδεολογία του αρχαϊσμού 

δεν αποτείνονταν στο ευρύτερο λαϊκό πληθυσμό και δεν μπορούσε να  

προσδιορίσει την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Επενέργησε ωστόσο στους 

διδάσκοντες και στους διδασκόμενους των φιλοσοφικών σχολών. Η αντιπαράθεση 

ανάμεσα στον ανυπόστατο και κατασκευασμένο εκφραστικό τρόπο του 

αττικισμού, στον γραπτό και προφορικό λόγο, επιδεινώθηκε με την εμφάνιση μιας 

νέας θρησκείας, τον Χριστιανισμό. Οι χριστιανοί ως φορείς μιας εκ θεμελίων 

ετερόμορφης κοσμοαντίληψης μεταχειρίζονται την κοινή γλώσσα και μάχονται 

οτιδήποτε αρχαίο και ειδωλολατρικό (Ανδριώτης, 2003, σ. 58, Βούρτσης, 1999, 

σσ. 286-287, Καζάζης, 2017, σ. 958, Τσαντσάνογλου, 1999, σ. 114). 

 Η θρησκευτική και ιδεολογική αντίθεση που διακρίνει τις δυο ερίζουσες 

πλευρές πραγματώνεται ως γλωσσική. Ωστόσο τον 4ο  μ.Χ. αι. οι Τρείς Ιεράρχες 

της Εκκλησίας συμφιλιώνονται με τις συνέπειες του αττικισμού. Η υπαγωγή αυτή 

παραπλάνησε τη  βυζαντινή λόγια γραμματεία και οδήγησε στην καθιέρωση της 

διγλωσσίας και στην θέσπιση μιας επίσημης γλώσσας που δεν μιλήθηκε ποτέ έξω 

από τις ρητορικές εκδηλώσεις έχοντας ως επακόλουθο τη γλωσσική διαίρεση που 

σηματοδότησε την ελληνική γνωσιολογική συγκρότηση έως τη σύγχρονη 
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νεοελληνική εποχή (Ανδριώτης, 2003, σ. 58, Βούρτσης, 1999, σσ. 286-287, 

Καζάζης, 2017, σ. 958, Τσαντσάνογλου, 1999, σ. 114).  

 

 

Βυζαντινή Εποχή 

 

Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυριαρχούσαν δυο γλώσσες, η λατινική, που τη 

χρησιμοποιούσε το δυτικό τμήμα και η ελληνική που την μεταχειρίζονταν οι 

κάτοικοι του ανατολικού κράτους. Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

(Βυζάντιο), οι λόγιοι και χριστιανοί ιεράρχες υποτιμούσαν την λατινική ως 

απολίτιστη γλώσσα, διότι όπως διατείνονταν διακρίνονταν από «πενία και 

στενότητα». Η ελληνική γλώσσα με τη φυσιογνωμία της «κοινής» που 

δημιουργήθηκε λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

είχε υπερισχύσει στον γραπτό και προφορικό λόγο, μετατοπίζοντας την αρχαία 

Αττική. Η κοινή γλώσσα στο βυζαντινό κόσμο υπερτερούσε έναντι της 

αρχαΐζουσας και αυτό γιατί συνιστούσε τη γλώσσα του ευαγγελίου και απέτρεπε 

τη δυσχερή χρήση λέξεων και συντάξεων. Παρόλα αυτά από τους πρώτους 

μεταχριστιανικούς χρόνους οι κεκτημένοι της παιδείας επιχείρησαν να 

αναβιώσουν τουλάχιστον στο γραπτό λόγο την Αττική διάλεκτο. Το φαινόμενο 

της διγλωσσίας επέφερε τη συγκρότηση δυο διαλέκτων της «δοκίμου» ή «λογίας» 

και της «καθωμιλημένης» ή «δημώδους» (Beck, 2007, σ. 32, Γιαννόπουλος, 2000, 

σσ. 332-335 · Πλακογιαννάκης, 2002, σσ. 35-36). 

Η λόγια γλώσσα του γραπτού λόγου και των διανοούμενων προσδιορίστηκε 

από την Αττική διάλεκτο και συγκρότησε ένα εικονικό εργαλείο έκφρασης του 

οποίου η πρόσκτηση ήταν εφικτή μόνο στην ανώτερη εκπαίδευση. Η 

κατασκευασμένη αυτή γλώσσα δεν ικανοποιήθηκε μόνο με την άκριτη αντιγραφή 

της αττικής γλώσσας του κλασικισμού. Ιδιοποιήθηκε ομηρικές εκφράσεις αλλά 

και άντλησε στοιχεία από λόγιους, σοφιστές και ιεράρχες όπως ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός που αποτελούσε για αυτούς ιδανικό παράδειγμα εκφραστικού 

τρόπου. Σοφιστές όπως ο Αίλιος Αριστείδης ή ο Λιβάνιος είχαν το ίδιο κύρος με 

τον Δημοσθένη. Ακόμη και λογοτεχνικά έργα της κοινής γλώσσας με το πέρασμα 

του χρόνου κατέληγαν στην ανωτερότητα των κλασικών. Αντίθετα η 

καθομιλουμένη γλώσσα σχημάτιζε το ανυπέρβλητο και απτό είδος της ελληνικής 

γλώσσας η οποία λόγω της εξελικτικής της πορείας οδηγούσε σε μια μορφολογική 

και συντακτική αποξένωση από τη λόγια (Beck, 2007, σ. 32 · Γιαννόπουλος, 

2000, σσ. 332-335, Πλακογιαννάκης, 2002, σσ. 35-36). 

Παρά την διάσταση μεταξύ λόγιας και δημώδους γλώσσας ένα σημαντικό 

τμήμα της βυζαντινής γραμματείας συντάχθηκε στη δημώδη γλώσσα. Επειδή 

όμως στη βυζαντινή κοινωνία δεν σχηματίστηκε μια προσήλωση στην 

υπεράσπιση της βυζαντινής δημοτικής, τα λογοτεχνικά κείμενα αυτής της 

γραμματείας ήταν επιφορτισμένα με τα αποτυπώματα της λόγιας γλώσσας. Η 

βυζαντινή γλώσσα στοιχειοθέτησε μια μεικτή γλώσσα στην οποία 

διασταυρώθηκαν τα αρχαϊστικά και τα δημώδη στοιχεία της γλώσσας. Η ελληνική 

γλώσσα της βυζαντινής περιόδου καλλιέργησε γνωρίσματα και ιδιότητες που τη 

διαφοροποιούν τόσο από την αρχαία όσο και από τη νέα ελληνική που 

επακολούθησε (Γιαννόπουλος, 2000, σσ. 333-335). 
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Νεοελληνική Εποχή 

 

Η Περίοδος μετά την Πτώση της Πόλης 

 

Μετά την πτώση της Πόλης και την κατάρρευση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, η βυζαντινή τάξη των ευγενών διασπάστηκε και το Πατριαρχείο 

αναγνωρίστηκε ως η θρησκευτική κεφαλή των ραγιάδων. Οι υπόδουλοι 

πληθυσμοί ήταν συγκροτημένοι σε μιλέτια με βάση όχι τη γλώσσα αλλά την 

θρησκεία. Την περίοδο αυτή, τα δυο σημεία έλξης του Ελληνισμού ήταν, 

σχηματικά, δύο. Από τη μία το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και από την 

άλλη η αστική τάξη της ελληνικής διασποράς. Το Πατριαρχείο κατείχε μια 

αξιοσημείωτη ισχύ που ήταν επακόλουθο της δικαιοδοσίας που του είχε 

παραχωρήσει η Υψηλή Πύλη (όπως η άσκηση δικαιοσύνης και η οργάνωση της 

παιδείας) και η οποία αποτυπώνονταν στην θεοκρατική αντίληψη σύμφωνα με την 

οποία οι θρησκευτικοί άρχοντες ενός λαού ήταν και οι φυσικοί του ηγεμόνες, 

κυβερνήτες. Το Πατριαρχείο διαφύλαξε μέσω της ελληνικής γλώσσας και της 

θρησκείας την αυτογνωσία του ελληνισμού μέσα στο αλλογενές και πρέσβευσε 

την παλινόρθωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Horrocks, 2006, σσ. 533-535, 

Καλοφορίδης, 2014, σσ. 202-203, Κορδάτος, 1973, σσ. 28-29). 

 Η ηθική, πολιτική και κοινωνική κρίση που εκδηλώθηκε μέσα στο 

σκλαβωμένο γένος μορφοποίησε τις ανάλογες συνθήκες για την ανάπτυξη της 

δημοτικής παράδοσης. Ο ελληνισμός διαφύλαξε την πίστη και τη γλώσσα του 

αποκομίζοντας σθένος από τις παραδόσεις. Στο τουρκοκρατούμενο αυτό σκηνικό, 

ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στο χώρο της γλώσσας. 

Παρόλο, που στο εκπαιδευτικό σύστημα πρυτάνευε ο αναχρονισμός της 

εκκλησιαστικής διανόησης, υιοθετήθηκε μια πρότυπη γραπτή γλώσσα η οποία 

θεμελίωσε μια λόγια ομιλούμενη νόρμα και αναχαίτισε σε μεγάλο βαθμό τον 

διαμελισμό του ελληνισμού (Horrocks, 2006, σσ. 533-535, Καλοφορίδης, 2014, 

σσ. 202-203, Κορδάτος, 1973, σσ. 28-29). 

 

Η Περίοδος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

 

Ο Διαφωτισμός βασίστηκε στην προσδοκία της αποδέσμευσης της 

ανθρώπινης νόησης από το έρεβος της εξαπάτησης και της αμάθειας και 

ανατρέποντας τις φιλοσοφικές παραδοχές της μεσαιωνικής σκέψης, κληροδότησε 

ένα πρωτοποριακό όλον γνωστικών και αξιολογικών αρχών. Ο Νεοελληνικός 

Διαφωτισμός συνάπτεται άμεσα με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Την περίοδο 

αυτή στον ελληνικό χώρο σημειώθηκε ένα πλήθος οικονομικών και κοινωνικών  

μεταβολών. Η άνοδος αφενός των Φαναριωτών σε ανώτερες θέσεις της πολιτικής 

ιεραρχίας και αφετέρου η προβολή  της εμπορικής τάξης εισήγαγαν νέες 

ευρωπαϊκές ιδέες στην Ελλάδα. Το όραμα των Φαναριωτών επικεντρώνεται 

μεταξύ άλλων και στην διεύρυνση της εκπαίδευσης. Τα γλωσσικά θέσμια, τόσο 

στο Φανάρι, όσο και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες υπήρξαν αντιφατικά. Οι 

υφολογικοί τρόποι του προφορικού λόγου διείσδυσαν και στον γραπτό. Οι λόγιοι 

που ασπάστηκαν τη νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη, χρησιμοποίησαν την αττικίζουσα 

γλώσσα για να διατρανώσουν τις απόψεις τους (Babiniotis, 1979, σ. 3, Horrocks, 
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2006, σσ. 536-537, Pappageotes & Macris, 1964, σσ. 56, Κιτρομηλίδης, 2009, σ. 

13, Πεχλιβάνος, 1999, σ. 226, Σκούρα, 2012, σ. 2, Στέση & Ξούριας, 2015, σ. 63). 

 Η πολιτική αναγέννηση του ελληνικού έθνους έπρεπε να ακολουθείται από 

μια πολιτιστική αναγέννηση η οποία με τη σειρά της, θα έπρεπε να βασίζεται σε 

μια αναγεννημένη γλώσσα και όχι σε μια νοθευμένη και παρακμιακή αμόρφωτων 

Ελλήνων, που ζούσαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αττικίζουσα βρήκε ένα πιο εύφορο έδαφος στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης 

και στα άλλα ελληνικά κέντρα της Τουρκοκρατούμενης Ελλάδας παρά στα νησιά, 

αφού αυτά ήταν υπό την κυριαρχία των Φράγκων και των Βενετών. Ταυτόχρονα, 

ο λαός ικανοποίησε την ανάγκη του για μόρφωση, μέσα από τις λαϊκές 

λογοτεχνικές εκδόσεις,  σε απλή γλώσσα των τυπογραφείων της Βενετίας 

(Babiniotis, 1979, σ. 3, Horrocks, 2006, σσ. 536-537, Pappageotes & Macris, 

1964, σσ. 56, Κιτρομηλίδης, 2009, σ. 13, Πεχλιβάνος, 1999, σ. 226, Σκούρα, 

2012, σ. 2, Στέση & Ξούριας, 2015, σ. 63). 

 Η εισχώρηση νέων ιδεών από την Ευρώπη, η άνθηση της παιδείας και η 

ανάγκη παραγωγής νέων συγγραμμάτων οδήγησαν στην επιζήτηση μιας γλώσσας 

που έπρεπε να αποτυπώσει κατάλληλα τον επιστημονικό και φιλοσοφικό λόγο. 

Παράλληλα, η εκλαϊκευτική διάθεση, του αναγνωστικού κοινού, επέβαλε την 

αναζήτηση μιας γλώσσας κατανοητής στα ευρύτερα στρώματα. Η πνευματική 

ηγεσία βρέθηκε διχασμένη. Από τη μια πλευρά λόγιοι, όπως οι Άνθιμος Γαζής, 

Νεόφυτος Δούκας,  Α. Θεοτόκης, Παναγιώτης Κοδρικάς κ.ά. καλλιεργούν τον 

αρχαϊσμό, ενώ από το άλλη πλευρά λόγιοι και ποιητές, όπως οι Ρήγας Φεραίος,  

Γρηγ. Κωνσταντάς, Δ. Φιλιππίδης, Δ. Φωτιάδης, Δημήτριος Καταρτζής, Ιωάννης 

Βηλαράς, Διονύσιος Σολωμός κ.ά. μάχονται τον αρχαϊσμό και εισηγούνται να 

αναγνωρισθεί ως βασικό όργανο της παιδείας μια γλωσσική μορφή προσιτή στη 

γλώσσα του λαού. Ανάμεσα, στις διαμετρικά αντίθετες αυτές απόψεις, 

συμφιλιωτική λύση αποτέλεσε η «μέση οδός» του  Κοραή (Babiniotis, 1979, σ. 3, 

Horrocks, 2006, σσ. 536-537, Pappageotes & Macris, 1964, σσ. 56, Κιτρομηλίδης, 

2009, σ. 13, Πεχλιβάνος, 1999, σ. 226, Σκούρα, 2012, σ. 2, Στέση & Ξούριας, 

2015, σ. 63). 

Ο Κοραής αντιτίθεται στην επιστροφή στην αρχαία ελληνική και προτείνει 

ένα συμβιβασμό μεταξύ της σχεδόν ακατανόητης αττικής ελληνικής και της 

λαϊκής γλώσσας, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας νέας, καθαρής και 

συστηματικής γλώσσας, η οποία θα έφτανε σταδιακά πιο κοντά στην αττική, ως 

το αποτέλεσμα μιας ριζικής εκκαθάρισης του λεξιλογίου και μιας ανάλογης 

επεξεργασίας της γραμματικής και του συντακτικού. Η εκκαθάριση αυτή 

αποτέλεσε την πρώτη ώριμη απόπειρα απλοποίησης της γλώσσας. Για τον Κοραή 

η γλωσσική αναμόρφωση αποτελούσε τμήμα μιας γενικευμένης προσπάθειας, για 

την πολιτισμική αναγέννηση του ελληνισμού και τον εκπολιτισμό του έθνους. Οι 

απόψεις του Κοραή στάθηκαν απέναντι στις υπερβολές του αρχαϊσμού με 

βασικούς αντιπάλους τον Νεόφυτο Δούκα και τον Παναγιώτη Κοδρικά. Εκτός 

από τους αρχαϊστές στις απόψεις του αντέδρασε και η Σχολή των Επτανήσιων 

ποιητών οι οποίοι υπεραμύνονταν της δημοτικής με ουραγό τον Διονύσιο Σολωμό 

αλλά και η Παλαιά και Νέα Αθηναϊκή Σχολή (Pappageotes & Macris, 1964, σ. 56, 

Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 44, Μαλαφάντης, 1996, σ. 182, Στέση & Ξούριας, 

2015, σ. 69). 

 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                     Μάρτιος 2022 

 

 

17 

Δημοτική και Καθαρεύουσα στη Νεότερη Εποχή 

 

Με την καθιέρωση της καθαρεύουσας του Κοραή, ως γραπτή κοινή γλώσσα, 

δημιουργείται ένα νέο δίγλωσσο σχήμα αυτό της καθαρεύουσας έναντι της 

δημοτικής που αποτελεί το βασικό στάδιο του γλωσσικού ζητήματος. Στα τέλη 

του 19ου αιώνα ο Ψυχάρης και οι υποστηρικτές της δημοτικής θεωρούν την 

καθαρεύουσα μια γλώσσα επίπλαστη και επιχειρούν να εισαγάγουν τη δημοτική 

στον πεζό λόγο και να την καθιερώσουν ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Το 

μυθιστόρημα, Το ταξίδι μου (1888) του Ψυχάρη αποτέλεσε ένα ανατρεπτικό 

μανιφέστο για τη δημοτική γλώσσα. Η γλώσσα του Ψυχάρη είναι μια πρότυπη 

ισορροπημένη δημοτική με τους δικούς της κανόνες και νόμους. Με το 

ανάγνωσμα αυτό, ο Ψυχάρης εισάγει μια νέα πολιτική θεώρηση στο γλωσσικό 

ζήτημα. Χρησιμοποιώντας μια συγκρατημένη ρητορική υπερασπίζεται τη 

δημοτική ως το μοναδικό και αναγκαίο μέσο για τον γραπτό λόγο και συναρμόζει 

το γλωσσικό ζήτημα, με την επιβίωση και την ευμάρεια της Ελλάδας, με στόχο να 

διαμορφώσει μια σύγχρονη εθνική γλώσσα που θα αντανακλά την εθνική 

ταυτότητα μιας φιλελεύθερης και ευρωπαϊκής Ελλάδας (Beaton, 1996, σσ. 387-

395, Horrocks, 2006, σσ. 627-628, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σσ. 44-45).  

 Ο 20ος αιώνας προσδιορίζεται από την όξυνση του γλωσσικού ζητήματος, το 

1901 με τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική, τα γνωστά «Ευαγγελικά» 

καθώς και την παρουσίαση της παράστασης, το 1903, στα νέα ελληνικά της 

Ορέστειας του Αισχύλου στο Βασιλικό Θέατρο, τα «Ορεστειακά», στα οποία 

συμμετείχαν φοιτητές και πανεπιστημιακοί. Τα επεισόδια του 1901, τα οποία 

επέφεραν νεκρούς και χτυπημένους καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης 

Θεοτόκη έδωσαν στο γλωσσικό εμφύλιο ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις. Οι 

δημοτικιστές επικρίνονται ως μαλλιαροί, άθεοι και επίορκοι που επιχειρούν να 

απομονώσουν τα αρχαία από τα νέα ελληνικά. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται  

πολιτικά με την υποβολή σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων. 

Αργότερα, η έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού Νουμάς αποτέλεσε τον 

πρόδρομο σταθμό σύζευξης του γλωσσικού ζητήματος, με τον σοσιαλισμό. Μέσα 

από τις σελίδες του προβάλλεται η αντίληψη ότι η μεταρρύθμιση της γλώσσας και 

η κοινωνική αναμόρφωση πρέπει να συμβαδίζουν  και οι δημοτικιστές θα πρέπει 

να απευθυνθούν στο λαό και όχι στους πανεπιστημιακούς και στην Πολιτεία 

(Beaton, 1996, σσ. 387-395, Horrocks, 2006, σσ. 627-628, Λόντου-Κοτρώτσου, 

2004, σσ. 44-49, Πολίτης, 2006, σ. 208, Σκούρα, 2012, σ. 3). 

 Η διαμάχη για τη γλώσσα λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις. Οι δημοτικιστές 

διαστέλλονται σε σοσιαλιστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως μέρος 

ενός ευρύτερου πολιτικού προγράμματος κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και  σε 

συντηρητικούς οι οποίοι το θεωρούν θέμα πολιτισμού και παιδείας. Η γλωσσική 

έριδα πολιτικοποιείται έντονα με τον απτό προσανατολισμό των δημοτικιστών 

στην εκπαίδευση. Η ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου (1908) 

στο Βόλο από τον Αλέξανδρο Δελμούζο, με την υιοθέτηση της συστηματικής 

διδασκαλίας της δημοτικής, αποτέλεσε ένα ριζοσπαστικό πείραμα για την εποχή 

εκείνη. Το πρόγραμμα αυτό διακόπηκε και το 1910 ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός 

Όμιλος με πρωτεργάτες τους Δελμούζο και Δημήτριο Γληνό. Ο Όμιλος συνέβαλε 

σημαντικά στην προώθηση της δημοτικής επί κυβερνήσεως Βενιζέλου χωρίς 

όμως να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για τις αριστερές του 
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διασυνδέσεις. Αποτέλεσμα αυτών ήταν οι κατηγορίες του Μητροπολίτη 

Δημητριάδος για εκφυλισμό των ηθών του Παρθεναγωγείου και κατ’ επέκταση, η 

συνταγματική καθιέρωση από τον Βενιζέλο της καθαρεύουσας ως επίσημης 

γλώσσας (Beaton, 1996, σσ. 387-395, Horrocks, 2006, σσ. 627-628, Λόντου-

Κοτρώτσου, 2004, σσ. 44-49, Πολίτης, 2006, σ. 208, Σκούρα, 2012, σ. 3). 

Το άρθρο 107 αποτέλεσε τη μεγάλη νίκη των μαχόμενων της δημοτικής αφού 

παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν η διαμάχη για τη γλώσσα συνεχίστηκε. Με την 

δικτατορία του Πάγκαλου, το γλωσσικό ζήτημα πολιτικοποιείται έντονα από 

διάφορες συντηρητικές ομάδες οι οποίες μέσα από τη διοργάνωση ενός συνεδρίου 

ζητούν την τιμωρία των μελών του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» ως εχθρών και 

εκμαυλιστών των ηθών, της θρησκείας, της οικογένειας, της εθνικής συνειδήσεως 

και της πατρίδας. Ο Πάγκαλος τους θεωρεί κομμουνιστές και διακηρύσσει ότι θα 

τιμωρηθούν. Παράλληλα ο Τριανταφυλλίδης με τον Δελμούζο προσπαθούν να 

αποδείξουν ότι ο δημοτικισμός δεν σχετίζεται με τον κομμουνισμό. Ο Γληνός 

προσχωρεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το δεύτερο εγκαταλείπει την 

καθαρεύουσα και υιοθετεί επίσημα τη δημοτική. Από εδώ και πέρα, η δημοτική 

ερμηνεύεται ως κατάδειξη της Αριστεράς, ενώ η καθαρεύουσα ως στοιχείο του 

συντηρητισμού και της Δεξιάς παράταξης. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 

Μεταξά επιδιώκεται η διάσπαση των δεσμών του δημοτικισμού με την Αριστερά. 

Ο Μεταξάς διατάσσει τους δασκάλους να διδάσκουν τη δημοτική στα σχολεία και 

αναθέτει στον Τριανταφυλλίδη τη συγγραφή μιας γραμματικής της δημοτικής που 

θα αποτελούσε τμήμα ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Η γραμματική του  

αν και εκδόθηκε στα χρόνια της Κατοχής αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την 

καθιέρωση της δημοτικής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η διαμάχη για τη 

γλώσσα συνεχίστηκε μέχρι την τελική επίλυση του ζητήματος η οποία άργησε 

κατά μια δεκαετία, λόγω της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 (Beaton, 1996, 

σσ. 387-395, Horrocks, 2006, σσ. 627-628, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σσ. 44-49, 

Πολίτης, 2006, σ. 208, Σκούρα, 2012, σ. 3). 

 

Η Περίοδος της Δικτατορίας 

 

Κατά την περίοδο της δικτατορίας, το καθεστώς των Συνταγματαρχών 

απαγορεύει ρητά τη δημοτική, επιβάλλει την καθαρεύουσα αποδεχόμενο όλους 

τους αναχρονιστικούς ισχυρισμούς του παρελθόντος και υποστηρίζοντας την 

άμεση συνάρτηση της με τον κομμουνισμό και την ακυβερνησία. Τα βιβλία της 

δημοτικής εκπαίδευσης γράφονται στην καθαρεύουσα και δημοσιεύεται φυλλάδιο 

από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, με τίτλο Εθνική Γλώσσα, γραμμένο από 

τον Γενικό Αρχηγό Οδυσσέα Αγγελή. Όσοι υποστηρίζουν την κατάργηση της 

καθαρεύουσας και την αντικατάσταση της από τη δημοτική, κατηγορούνται για 

«εθνικό έγκλημα» και οδηγούνται ακόμη και στην εξορία (Beaton, 1996, σ. 402, 

Browning, 2014,  σ. 256, Horrocks, 2006, σ. 644, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 

49, Λιάκος, 2017, σ. 1033).  

Η σύνδεση της δημοτικής με τον κομμουνισμό θεωρείται δεδομένη και το 

βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η δημοτική δεν έχει κανόνες ενώ η 

καθαρεύουσα χαρακτηρίζεται από το κύρος της αρχαίας γλώσσας. Για αυτούς η 

δημοτική είναι μια εκχυδαϊσμένη και αναρχική εκδοχή της αληθινής  εθνικής 
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γλώσσας. Η καθολική απέχθεια και ο έντονος αποτροπιασμός που προκάλεσαν τα 

χουντικά μέτρα σε συνδυασμό με την καταφανή αποτυχία τους, οδήγησαν τελικά 

στη κάθετη υποτίμηση της καθαρεύουσας στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Η 

ταπεινωτική πτώση των Συνταγματαρχών από την εξουσία απέκλεισε από το 

στρατόπεδο της καθαρεύουσας τη δυνατότητα οποιασδήποτε νομιμοποίησης και 

διένοιξε το δρόμο για τη καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του 

κράτους το 1976 (Beaton, 1996, σ. 402, Browning, 2014,  σ. 256, Horrocks, 2006, 

σ. 644, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 49, Λιάκος, 2017, σ.1033)  

 

Η Θεσμοθέτηση της Δημοτικής ως Επίσημης Γλώσσας του Κράτους 

 

Με την πτώση της δικτατορίας το 1974 και τη νομιμοποίηση των αριστερών 

οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων επιταχύνεται το τέλος του γλωσσικού 

διπολισμού των τελευταίων ενενήντα ετών. Η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή που 

σχηματίζεται ενδιαφέρεται άμεσα για τη γλωσσική μεταρρύθμιση. Παρόλο που 

στο νέο Σύνταγμα του 1975 δε γίνεται μνεία επίσημης γλώσσας, το καθοριστικό 

βήμα, το οποίο αποτέλεσε τη νίκη της δημοτικής και έληξε οριστικά τη 

διγλωσσία, έγινε με μια Εκπαιδευτική Πράξη που επικυρώθηκε από τη Βουλή τον 

Απρίλιο του 1976. Η Εκπαιδευτική Πράξη, όριζε ως γλώσσα διδασκαλίας και 

γλώσσα όλων των διδακτικών εγχειριδίων, όλων των βαθμίδων της Γενικής 

Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 1976-1977, τη Νεοελληνική. Σύμφωνα με τη 

Πράξη, ως Νεοελληνική οριζόταν η δημοτική γλώσσα που διαμορφώθηκε από 

τον ελληνικό λαό και από τους εθνικούς συγγραφείς, ως πανελλήνιο όργανο 

έκφρασης, χωρίς ιδιωματισμούς και ακρότητες (Beaton, 1996, σσ. 402-403, 

Browning, 2014, σσ. 256-257, Horrocks, 2006, σ. 644-645, Warburton-Φιλλιπάκη, 

1999, σσ. 322-323, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 49). 

 Αρχικά κυριάρχησε μια αταξία στα σχολεία αφού δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

διδακτικά εγχειρίδια και πολλοί εκπαιδευτικοί έπρεπε να απεγκλωβιστούν από τις 

υπάρχουσες συνθήκες διδασκαλίας. Όμως ο λαϊκός ζήλος και η άμεση 

προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών οδήγησαν στην ομαλή πραγματοποίηση 

της μεταρρύθμισης. Οι δάσκαλοι κατόρθωσαν να προσαρμοστούν από μόνοι τους 

στη νέα εκπαιδευτική κατάσταση. Γράφτηκαν νέα διδακτικά εγχειρίδια, αρχικά 

μέσω τοπικών πρωτοβουλιών και αργότερα από τον κεντρικό εκπαιδευτικό 

οργανισμό. Με το νέο γράψιμο των νομικών εγχειριδίων της ανώτατης 

εκπαίδευσης στη δημοτική αμφισβητήθηκε το κοινό σκεπτικό ότι η δημοτική δεν 

κατείχε την αναγκαία εννοιολογική σαφήνεια για την έκθεση και τον διάλογο μιας 

θετικής επιστήμης. Στο Γυμνάσιο οι αρχαίοι Έλληνες κλασικοί διδάσκονταν από 

μεταφράσεις και εισήχθησαν νέες ορθογραφικές απλοποιήσεις. Στην παγίωση της 

δημοτικής συνέβαλλε και το σθεναρό πλήγμα που δέχτηκε η επιβολή της 

καθαρεύουσας από τη δικτατορία. Στη αντίληψη του κόσμου η καθαρεύουσα 

ταυτιζόταν με το δικτατορικό καθεστώς (Beaton, 1996, σσ. 402-403, Browning, 

2014, σσ. 256-257, Horrocks, 2006, σ. 644-645, Warburton- Φιλλιπάκη, 1999, σσ. 

322-323, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 49). 

Μετά το 1976 η δημοτική εξαπλώνεται στον τύπο, στο ραδιόφωνο και στην 

τηλεόραση και αρχίζει η νομοθεσία του κράτους να συντάσσεται στη δημοτική. Ο 

πρώτος νόμος που συντάχτηκε στη δημοτική εκδόθηκε το καλοκαίρι του 1977 και 

αφορούσε τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στα χρόνια που ακολουθούν οι 
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αντιδράσεις εναντίον της δημοτικής είναι λιγοστές αφού αυτοί που εμμένουν 

ακόμη σ’ αυτή, φοβούνται μήπως χαρακτηρισθούν φίλοι της χούντας. Το 

πρόβλημα, ωστόσο, δεν έχει επιλυθεί οριστικά. Υπάρχουν ακόμη διαμάχες 

αναφορικά με την υφή της Νεοελληνικής γλώσσας. Ορισμένοι διατείνονται ότι η 

Νεοελληνική που έχει θεσμοθετηθεί δεν είναι ούτε η δημοτική του 

Τριανταφυλλίδη ούτε η καθαρεύουσα, αλλά μια νέα σύναψη διαφορετική τόσο 

της δημοτικής όσο και της καθαρεύουσας.  Για το λόγο αυτό θεωρούν 

ακατάλληλη τη Γραμματική του Τριανταφυλλίδη, που έχει υιοθετήσει η 

κυβέρνηση (Beaton, 1996, σσ. 402-403, Browning, 2014, σσ. 256-257, Horrocks, 

2006, σσ. 644-645, Warburton- Φιλλιπάκη, 1999, σσ. 322-323, Λόντου-

Κοτρώτσου, 2004, σ. 49). 

Προστριβές και αντιπαραθέσεις συνεχίζουν να εκδηλώνονται σχετικά με την 

ύπαρξη ή μη του γλωσσικού προβλήματος και τις αιτίες αυτού. Ο Ε. Κριαράς και 

άλλοι διανοούμενοι επικεντρώνονται στη οργάνωση της δημοτικής χωρίς 

ανώφελες εκχωρήσεις στην καθαρεύουσα, ενώ άλλοι τείνουν σε μια αποδοχή της 

πολυτυπίας (π.χ. της κυβέρνησης και της κυβερνήσεως) και στην αποστασιοποίηση 

από ακραίους δημοτικούς τύπους. Οι συντηρητικοί της εποχής θεωρούν ότι η 

εισαγωγή ξένων γλωσσικών δανείων θα αποδυναμώσει την Ελληνική  και για 

αυτό προτείνουν την επαναφορά των Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία τονίζοντας 

ότι έτσι θα ενδυναμωθεί η εθνική συνείδηση. Για αυτούς η Αρχαία Ελληνική έχει 

αναπληρώσει την καθαρεύουσα ως σύμβολο εθνικής ταυτότητας. Οι γλωσσικές 

διαμάχες οξύνονται με την ανάρρηση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981 και την 

εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος, γεγονός που φανερώνει ότι οι παλιές 

αντιπαραθέσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός 

ότι η διγλωσσία όλων των προηγούμενων χρόνων επιλύθηκε οριστικά με τη 

μεταρρύθμιση του 1976. Η δημώδης ελληνική, η μόνη γλώσσα που μπορεί να 

θεωρηθεί ως η συνέχεια και φυσική εξέλιξη της αρχαίας αττικής μέσω της 

Αλεξανδρινής και Βυζαντινής Κοινής, κατόρθωσε τελικά να κατακτήσει τη θέση 

της ως γλώσσα του προφορικού και γραπτού λόγου. Με την θεσμοθέτηση της 

δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους κατάπαψε πλέον το επί 

είκοσι αιώνων περίπου φαινόμενο της διγλωσσίας και λύθηκε το δεινό γλωσσικό 

ζήτημα που καταπόνησε την ελληνική παιδεία και κοινωνία (Beaton, 1996, σσ. 

402-403, Browning, 2014, σσ. 256-257, Horrocks, 2006, σσ. 644-645, Warburton-

Φιλλιπάκη, 1999, σσ. 322-323, Λόντου-Κοτρώτσου, 2004, σ. 49). 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Το γλωσσικό ζήτημα είναι η διαμάχη για την ορθή ή την επιθυμητή μορφή 

της γλώσσας. Η διαμάχη αυτή που ταλαιπώρησε τον ελληνισμό για δυο σχεδόν 

αιώνες έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Από το 1ο αι. π.Χ. εμφανίζεται μια 

αρχαϊστική διάθεση, ο Αττικισμός που κυριεύει όχι μόνο τους ειδωλολάτρες αλλά 

και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ασπάζεται την 

αττικίζουσα ως γλώσσα της διοίκησης. Μέσα από τις πολιτισμένες διαμάχες της 

εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που 

καθόρισαν την έναρξη του γλωσσικού ζητήματος στη νεότερη εποχή. Ο μαχητικός 

χαρακτήρας του γλωσσικού ζητήματος αναφύεται στο έργο του Αδαμάντιου 
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Κοραή ο οποίος προτείνει μια μέση οδό, αυτή της καθαρεύουσας. Κατά τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα το γλωσσικό ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο 

έντονων αντεγκλήσεων ανάμεσα σε δυο ιδεολογικά διαφορετικούς κόσμους. Οι 

οπαδοί της καθαρεύουσας πιστεύουν πως είναι η καταλληλότερη για να εκφράσει 

τον εθνικό πολιτισμό και θεωρούν τη δημοτική ως εκχυδαϊσμό αφού απομακρύνει 

τον λαό από την εκκλησία και την αρχαιότητα ενώ οι δημοτικιστές πιστεύουν πως 

η καθαρεύουσα είναι μια άκαρπη ιστορική προσπάθεια και ότι η γλωσσική 

μεταρρύθμιση αποτελεί μια επουσιώδη εθνική και παιδευτική ανάγκη. Στην 

πραγματικότητα υπάρχει μια ελληνική γλώσσα η οποία ακολουθώντας μια 

εξελικτική πορεία από την αρχαιότητα έως σήμερα αποδεικνύεται πως είναι μια 

και ενιαία (Beaton, 1996, σσ. 36, 374, Tonnet, 1995, σ. 178, Λόντου-Κοτρώτσου, 

2004, σ. 40, Σκούρα, 2012, σ. 1, Στέση & Ξούριας, 2015, σ. 63). 
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The language problem in the Greek language begins during the ancient times 

with the well-known tendency of Atticism. In modern times, the language 

problem has developed into a confrontation among different interest groups 

regarding which version of Greek will become the national language, with 

negative consequences affecting all areas of social and intellectual life in 

Greece.The controversy that emerged in Greece in the beginning of the19th 

century over the choice of the nation’s official language, either the demotic 

Greek (modern vernacular) or the cultivated imitation of Ancient Greek 

(Katharevousa) was the language issue. The linguistic issue has affected Greece 

from the pre-revolutionary years, throughout the establishment of the Greek 

State and continues until the present day. The aim of this paper is to present and 

approach the main aspects of the language issue, focusing on three different 

time periods· antiquity, the Byzantine (medieval) era and modern Greece, 

emphasizing the negative impact that this particular controversy had on 

language and education. 

 
Keywords: modern Greek language, language issue, Κatharevousa, demotic 

Greek language 
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Η Λύση του Αριαμπάτα για τα Έσοδα από 

Δεδουλευμένους Τόκους στο Κεφάλαιο με την Πάροδο 

του Χρόνου - Πώς Προέκυψε; 
               

Αμπαλαβανάρ Νανθακουμάρ 

Καθηγητής 

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Oswego, ΗΠΑ 
 

Αλόκ Κουμάρ 

Καθηγητής 

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Oswego, ΗΠΑ 
 

Ο Αριαμπάτα στο βιβλίο του Aryabhatiya (Ganita-pada, 25) παρέχει τη σωστή 

λύση σε μια κατάσταση όπου ένα αρχικό χρηματικό κεφάλαιο (P) δανείζεται με 

καθορισμένο επιτόκιο ανά μήνα. Στο τέλος του πρώτου μήνα, ο κερδισμένος 

τόκος χρημάτων (Ι) δίνεται ξανά ως δάνειο με το ίδιο επιτόκιο για (Τ) μήνες. 

Μετά το τέλος των μηνών Τ, ο κερδισμένος τόκος των χρημάτων μετατρέπεται σε 

ένα ποσό (Α). Για δεδομένες τιμές των P, T και A, ο Αριαμπάτα παρείχε έναν 

τύπο για την εύρεση του I χωρίς να φαίνονται οι λεπτομέρειες για το πως 

προέκυψε ο τύπος. Το παρόν άρθρο παρέχει μια πιθανή απλή διαδικασία για την 

εξαγωγή αυτού του τύπου. 

 
Λέξεις κλειδιά: Αριαμπάτα, Aryabhatiya, σειρά Τέιλορ, διωνυμικό θεώρημα, 

ανισότητα Μπερνούλι 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο Αριαμπάτα (476-550 CE) είναι ένας Ινδός «πολυμαθηματικός» που 

συνέταξε το Aryabhatiya, ένα βιβλίο που ασχολείται με τα μαθηματικά (ganita-

pada), τη σφαιρική αστρονομία (gola-pada) και τον υπολογισμό του χρόνου 

(kala-kriya-pada) σε 118 μετρικούς στίχους υποδιαιρούμενους σε τέσσερα 

κεφάλαια. Συνέθεσε τους στίχους στη νεαρή ηλικία των 23 ετών για να 

διατηρήσει την «παλιά γνώση» της Ινδίας, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του. Το 

βιβλίο του είχε σημαντική απήχηση στην Ινδία και στο εξωτερικό καθώς οι 

μεταγενέστεροι συγγραφείς: Brahmagupta (598-668 CE), Varahamihira (505-587 

CE) και Bhaskara I (600-680 CE) έγραψαν εκτενή σχόλια για το έργο του. 

Πρόσφατα, οι Kumar (2019) και Montgomery & Kumar (2015, 2000), έγραψαν 

επίσης σχετικά με το έργο που άφησαν αρχαίοι Ινδοί μαθηματικοί όπως ο 

Αριαμπάτα. 

Ο Al-Biruni (973-1050 CE), ένας ισλαμιστής φιλόσοφος-επιστήμονας που 

έζησε στην Ινδία για πάνω από μια δεκαετία, σχολίασε το έργο του Αριαμπάτα 

Επιστημονικό Άρθρο 
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επικρίνοντάς τον για την θέση του υπέρ της κίνησης της Γης τον ενδέκατο αιώνα, 

περίπου πέντε αιώνες μετά τον Αριαμπάτα. Ο Al-Biruni θεωρούσε τη Γη ακίνητη 

(Sachau 1964, τομ. 1, σ. 277). Ωστόσο, το βιβλίο του Αριαμπάτα ήταν δημοφιλές 

στους Άραβες με τον τίτλο Al-Arjabhar (Morelon, 1996). 

Το 1975, η Ινδία ονόμασε τον πρώτο της δορυφόρο από τον Αριαμπάτα. Το 

1979, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ονόμασε έναν σεληνιακό κρατήρα από τον 

Αριαμπάτα. Τέτοια μεγάλη είναι η φήμη του Αριαμπάτα μεταξύ των σύγχρονων 

επιστημόνων. Το βιβλίο Aryabhatiya γράφτηκε αρχικά στα σανσκριτικά και οι 

δύο δημοφιλείς αγγλικές μεταφράσεις έγιναν από τους Clark (1930) και Shukla & 

Sarma (1976). Ενώ η μετάφραση του Clark είναι δημοφιλής στη Δύση, η 

μετάφραση των Shukla & Sarma χρησιμοποιείται κυρίως στην Ινδία. Γι’ αυτό το 

άρθρο, οι παρόντες συγγραφείς έχουν συμβουλευτεί και τις δύο μεταφράσεις. 

Ωστόσο, παραθέτεται μόνο η μετάφραση των Shukla & Sarma. Ένας διάσημος 

μαθηματικός της Ινδίας, ο καθηγητής J. N. Kapur, σε συνεργασία με τον D. S. 

Hooda, ανέλυσαν τη ζωή και τη συμβολή του Αριαμπάτα και δημοσίευσαν ένα 

βιβλίο το 19961. Οι Bibhutibhushan Datta και Avadhesh Narayan Singh ανέλυσαν 

το έργο του Αριαμπάτα, μαζί με πολλές άλλες συνεισφορές της αρχαίας Ινδίας 

στα μαθηματικά, στο καινοτόμο τους βιβλίο, History of Hindu Mathematics, σε 

δύο τόμους (1935 και 1938). Ο Αριαμπάτα παραθέτει ένα σύνθετο πρόβλημα 

συναλλαγών χρημάτων διατυπωμένο ως εξής (Αριαμπάτα, Ganitapada, 25, 

Shukla & Sarma, 1976, σ. 68): 

 
“Multiply the interest on the principal plus the interest on this principal by the time 

and by the principal; then add the square of the half principal; then take the square 

root; then subtract half the principal; then divide by the time: the result is the interest 

on the principal”. 

 

«Πολλαπλασιάστε τον τόκο του κεφαλαίου συν τον τόκο αυτού του κεφαλαίου με το 

χρόνο και το κεφάλαιο. Στη συνέχεια προσθέστε το τετράγωνο του μισού κεφαλαίου. 

Μετά πάρτε την τετραγωνική ρίζα. Έπειτα αφαιρέστε το μισό του κεφαλαίου. Στη 

συνέχεια διαιρέστε με το χρόνο: το αποτέλεσμα είναι ο τόκος του κεφαλαίου». 

 

Η παραπάνω παράθεση μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: ένα κύριο χρηματικό 

ποσό P  δανείζεται σε ένα άτομο με συγκεκριμένο επιτόκιο ανά μήνα. Στο τέλος 

του πρώτου μήνα, οι τόκος I που συγκεντρώνεται στο κεφάλαιο P  δανείζεται 

ξανά με το ίδιο επιτόκιο για T μήνες και ο τόκος μετατρέπεται σε ποσό A .  

Το πρόβλημα είναι να βρεις το I όταν τα ,A P και T είναι γνωστά. Ο 

Αριαμπάτα έδωσε την ακόλουθη λύση: 
 

                                                  

2

2 2

P P
PTA

I
T

   
+ −   
   

=   

 

 
1Η δεύτερη έκδοση του έγινε το 2001: Hooda & Kapur (2001). 
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Για να το κατανοήσουμε, ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι 

έχουν δανειστεί 10.000 Rs και οι τόκοι που συγκεντρώθηκαν μετά από ένα μήνα 

δανείζονται με το ίδιο επιτόκιο για 8 μήνες. Το συνολικό ποσό που 

συγκεντρώθηκε μετά από 8 μήνες είναι 800 Rs. Ποιος είναι ο τόκος που 

συγκεντρώθηκε από το κεφάλαιο στο τέλος του πρώτου μήνα; Σε σύμβολα το P

είναι 10,000 Rs, το T είναι 8 μήνες, και το A είναι 800 Rs. 

Οι Clark (1930), Datta & Singh (1935), Shukla & Sarma (1976) και Hooda & 

Kapur (2001) μοιράζονται αυτή την παράθεση του Αριαμπάτα που έχει τη λύση. 

Μερικοί έχουν δώσει ακόμη και απλά παραδείγματα για να εξηγήσουν το 

πρόβλημα και τη λύση του. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους συγγραφείς δεν 

αναρωτήθηκε πώς προέκυψε η λύση του Αριαμπάτα. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία είναι μια προσπάθεια να αποδώσει μια πιθανή προέλευση αυτής της 

λύσης. 

 

 

Κανόνες Δεδουλευμένων Τόκων στην Αρχαία Ινδία 

 

Η πρακτική του δανεισμού χρημάτων με τόκο υπήρχε στην Ινδία. Τα αρχαία 

και μεσαιωνικά ινδικά κείμενα χρησιμοποιούν τους σανσκριτικούς όρους kusida, 

vardhusa, vrddhi, vidija για να ορίσουν τους τόκους ή την τοκογλυφία (Sharma, 

1965). Σύμφωνα με τους Datta & Singh (1935), η χρέωση τόκου σε δανεικά 

χρήματα μπορεί να τοποθετηθεί πίσω στην εποχή του Panini (700 π.Χ.) που 

χρησιμοποίησε το επίθημα ka στις αριθμητικές λέξεις σε περίπτωση «τόκου, 

ενοικίου, κέρδους, φόρου ή δωροδοκίας». Ο Baudhayana στο Dharmasutra του 

γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ., επιτρέπει στη vaisya, μια κοινωνική κάστα στην αρχαία 

Ινδία, να κερδίζει τα προς το ζην δανείζοντας χρήματα με τόκους, αλλά μόνο με 

επιτόκιο πέντε Masas για είκοσι πέντε που ανέρχονται στο 20 τοις εκατό 

(Olivelle, 1999, σ. 99). Στον ίδιο τόνο, το Narada-Smrti αναφέρει τον δανεισμό με 

επιτόκιο ως έναν τρόπο να κερδίσεις χρήματα, μαζί με τη γεωργία, το εμπόριο, 

την τέχνη ή τις υπηρεσίες (στίχος 42, Lariviere, 1989, μέρος II, σ. 44). 

Στην αρχαία Ινδία, για να ελέγχεται η απληστία των τοκογλύφων, 

απαγορεύονταν από τους νόμους οι υψηλοί τόκοι δανείων σε φτωχούς. Οι νομικοί 

κώδικες στην Ινδία ρύθμιζαν εμπορικές πρακτικές για την προστασία των 

καταναλωτών, μαζί με κοινωνικούς και θρησκευτικούς κώδικες. Για παράδειγμα, 

τα Manu-Smrti, Narada-Smrti και Brihaspati-Smrti παρέχουν κώδικες στους 

τοκογλύφους να χρεώνουν μόνο ένα ογδοηκοστό του κεφαλαίου κάθε μήνα, 

γενικά, που ανέρχεται σε 1,25 τοις εκατό ανά μήνα ή 15 τοις εκατό ετησίως 

(Goyal et al., 2013). Σε κανονικές συνθήκες, ο Baudhayana συνιστά 10 τοις εκατό 

ετησίως ενώ ο Gautama το αυξάνει σε 15 τοις εκατό. Αν και σε κανονικές 

περιπτώσεις προτείνονταν χαμηλά επιτόκια, σε περίπτωση υψηλού κινδύνου για 

τους πιστωτές, επιτρεπόταν υψηλότερο επιτόκιο. Οι Chatterjee (1960), Sharma 

(1965), Goyal et al. (2013), και Mannepalli (2014) παρέχουν καλές περιλήψεις 

πρακτικών επιτοκίων και νόμων που εξαρτώνται από τον κίνδυνο και από την 

κοινωνική κάστα. Στο Dharmasutra του Gautama, παρέχονται οι ακόλουθοι 

κανόνες για τα επιτόκια: Το νόμιμο (dharmya) επιτόκιο είναι πέντε Masas το μήνα 

για είκοσι. Σύμφωνα με ορισμένους, το ποσοστό αυτό δεν ισχύει για περισσότερο 

από ένα χρόνο. Εάν το δάνειο παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα, το κεφάλαιο διπλασιάζεται. Δεν προκύπτουν τόκοι μόνο εάν ο 

δανειστής κάνει χρήση της εγγύησης του δανειολήπτη ή όταν ο δανειολήπτης 

επιθυμεί να διακανονίσει το χρέος αλλά εμποδίζεται από το να το κάνει.    

Οι συνήθεις τύποι τόκων είναι το κυκλικό επιτόκιο, το περιοδικό επιτόκιο, το 

συμβατικό επιτόκιο, η χειρωνακτική εργασία, το ημερήσιο επιτόκιο και η χρήση 

της εγγύησης. Στην περίπτωση των ζωικών προϊόντων, του μαλλιού, των 

αγροτικών προϊόντων και ζώων, ο τόκος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

πενταπλάσιο του δανείου (Dharmasutra του Gautama, 12, σσ. 29-36, Olivelle, 

1999, σ. 99). Την εποχή του Chandragupta (321-297 π.Χ.), υπήρχαν νόμοι για την 

αποφυγή υπερβολικών επιτοκίων, όπως γνωρίζουμε από το Arthsastra του 

Kautilya: Το επιτόκιο ενός pana (ασημένιο νόμισμα) και ενός τετάρτου ανά μήνα 

τοις εκατό είναι εντάξει. Πέντε panas το μήνα τοις εκατό είναι το εμπορικό 

επιτόκιο (vyavahariki). Δέκα panas το μήνα τοις εκατό συνηθίζονταν στην 

ενδοχώρα. Είκοσι panas το μήνα τοις εκατό μεταξύ των θαλάσσιων εμπόρων 

(samudranam). Τα άτομα που υπερβαίνουν ή προκαλούν την υπέρβαση των 

παραπάνω επιτοκίων θα τιμωρούνται με την θανατική ποινή και οι κομιστές 

τέτοιων συναλλαγών θα πληρώνουν το ήμισυ του παραπάνω προστίμου 

(Kautilya’s Arthsastra, Βιβλίο III, Κεφάλαιο 8 ή Κεφάλαιο 68 από την αρχή). 

Τι γίνεται με την πρακτική του ανατοκισμού για δανεισμό χρημάτων; 

Σύμφωνα με τους Chatterjee (1960) και Mannepalli (2014) τέτοιες πρακτικές 

υπήρχαν στην αρχαία Ινδία. Ο σανσκριτικός όρος που χρησιμοποιείται για το 

επιτόκιο ανατοκισμού cakravrddhi (cakra σημαίνει τροχός ή κυκλικός, vrddhi 

σημαίνει αύξηση ή τόκος) υποδηλώνει τόκο επί τόκου. Τα Narada-Smrti (στίχοι 

87-89) και Brhaspati-Smrti (Χ: 10) ορίζουν το cakra-vrddhi ως τόκο επί του 

τόκου (Chatterjee, 1960, σ. 41, Lariviere, 1989, σ. 58). Για παράδειγμα, το 

Narada-Smrti εξηγεί το είδος των τόκων στον δανεισμό χρημάτων. Σύμφωνα με 

το sastras, υπάρχουν τέσσερα είδη τόκων σε ένα δάνειο: ενιαίος (corporal), 

περιοδικός, καθορισμένος και κυκλικός. Ο ενιαίος είναι ένα τέταρτο pana την 

ημέρα χωρίς μείωση του κεφαλαίου. Ο περιοδικός είναι πληρωτέος κάθε μήνα. Ο 

καθορισμένος είναι αυτός με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο οφειλέτης. Ο κυκλικός 

είναι τόκος επί τόκου (στίχοι 87-89, Lariviere, 1989, μέρος II, σ. 58). Στο Manu-

Smrti (VIII, 153-156) αυτός ο όρος χρησιμοποιείται πολλές φορές και 

χαρακτηρίζεται ως ανήθικος. Το Brhaspati-Smrti καταδίκασε επίσης τον 

ανατοκισμό ως κατακριτέα τοκογλυφία (XI; 1-6, Mannepalli, 2014). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ο κυκλικός τόκος δεν είναι ο 

σύνθετος τόκος (ανατοκισμού), απλώς τόκος, αλλά καταβάλλεται μόνο στο τέλος 

της περιόδου του δανείου μαζί με το κεφάλαιο (Olivelle, 1999, σ. 377, Lariviere, 

1989, μέρος II, σ. 59). Με άριστη βάση γνώσεων στην αρχαία Ινδία, και με 

δεδομένη την επιχειρηματική πρακτική δανεισμού χρημάτων, ορισμένοι 

μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων χρημάτων ήταν 

αναπόφευκτο να δημιουργηθούν προκειμένου να κρατηθούν υπό έλεγχο ο 

πιστωτής και ο πελάτης. Αυτό συνέβη με το έργο του Αριαμπάτα, ο οποίος, παρά 

το γεγονός ότι ο ανατοκισμός θεωρήθηκε ανήθικος και προς αποφυγήν, παρείχε 

έναν κανόνα για μαθηματικούς υπολογισμούς. 

 

 

  



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                      Μάρτιος 2022 

 

 

29 

Μερικές Πιθανές Λύσεις 
 

Έστω , ,P x A  το κεφάλαιο, το επιτόκιο και το ποσό που συσσωρεύεται μέσω των 

τόκων μετά από ( )1T +  μήνες αντίστοιχα. 

Έστω ότι στο τέλος του μήνα T , το δεδουλευμένο ποσό σε τόκους είναι ( ).A T  

Τότε, έχουμε την ακόλουθη αναδρομική σχέση, 
 

                  ( ) ( ) ( )1 1A T A T x A T= − + −   

 

Εφόσον ( )1A x P= , μία επαγωγική διαδικασία αποδεικνύει τον τύπο, 

 

( ) ( )
1

1
T

A T P x x
−

= +   

 

Πίνακας 1. Δεδουλευμένο Ποσό σε Τόκους 
Μήνας Ποσό 

1 x P  

2 ( )1x P x+  

3 ( )
2

1x P x+  

4 ( )
3

1x P x+  

- - 

1T +  ( )1
T

x P x+  

      
Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε πώς ο Αριαμπάτα εξήγαγε τον τύπο για τον 

τόκο. Θα δοκιμάσουμε τις ακόλουθες προσεγγίσεις: Διωνυμικό Θεώρημα, 

Πολυώνυμο Τέιλορ και Ανισότητα Μπερνούλι. 

 

Το Διωνυμικό Θεώρημα 

 

Ο Sir Issac Newton (1642-1727) πιστώνεται για το γενικευμένο διωνυμικό 

θεώρημα. Ωστόσο, ο όρος «διωνυμικός συντελεστής» είναι αρκετά παλαιότερος 

και εκφράζεται μέσω του «τριγώνου του Πασκάλ» που πήρε το όνομά του από 

τον Μπλεζ Πασκάλ (1623-1662). Χρησιμοποιώντας το διωνυμικό θεώρημα, 

γνωρίζουμε ότι: 

 

          ( )
( ) 2

1
1 1 ...............

2

T T
T T

x T x x x
−

+ = + + + +   

 

Όταν το x  είναι μικρό, μπορούμε να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση. Με άλλα 

λόγια είναι, 

 

          ( )1 1
T

x T x+  +   
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Έτσι, το ποσό που συγκεντρώθηκε σε τόκους μετά από ( )1T +  μήνες  

 

                ( ) ( )1 1
T

A x P x x P T x= +  +    

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η εξίσωση που προκύπτει είναι μια τετραγωνική 

εξίσωση 

 

                  
2A P x PT x +   

 

Αυτό συνεπάγεται ότι 
2 0PT x P x A+ −    

 

Η επίλυση αυτής της τετραγωνικής εξίσωσης έχει ως αποτέλεσμα μόνο μία θετική 

ρίζα 

           

2 4

2

P P A PT
x

PT

− + +
=   

 

Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, 
 

                

2 4

2

P P A PT
I x P

T

− + +
= =   

 

Περαιτέρω απλοποίηση καταλήγει στον τύπο, 
 

                   

2

2 2

P P
PT A

I
T

   
+ −   
   

=               

 

Αυτό ακριβώς πρότεινε ο Αριαμπάτα. 

 

Πολυώνυμο Τέιλορ 

 

Η σειρά Τέιλορ που πήρε το όνομά της από τον Μπρουκ Τέιλορ (1685-1731) 

χρησιμοποιείται συνήθως για την εύρεση λύσεων σε μονομεταβλητά καθώς και 

σε πολυμεταβλητά προβλήματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται στην 

Ηλεκτρολογία για τηv ανάλυση ροής ισχύος, στην επιστήμη των Υπολογιστών 

στο πλαίσιο της ανάλυσης εικόνας, στα Μαθηματικά για την εύρεση λύσεων για 

μη γραμμικές εξισώσεις, στη Στατιστική για τη μελέτη των πολυμεταβλητών 

δεδομένων και επίσης στη Μαθηματικά Οικονομικά για τη μελέτη της 

σταθερότητας της αγοράς. 
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Έστω ( ) ( )1
T

A x P x f x= + =     

                  ( ) ( ) ( )
2

' ''0 0 0
2

x
f x f f + +           (λόγω προσέγγισης δεύτερης τάξης) 

                  
( )

( ) 2

2

2
0

2

PT
x P x

P x PT x

 + +

 +

       

 

Αυτό καταλήγει πάλι στην ίδια τετραγωνική εξίσωση 
2 0PT x P x A+ − =  και ως 

εκ τούτου στον ίδιο τύπο. 

 

Ανισότητα Μπερνούλι 

 

Εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε μια ανισότητα γνωστή ως «ανισότητα 

Μπερνούλι» από τον 17ο αιώνα μ.Χ., 

 

                     ( )1 1
T

x xT+  +   άρα, ( ) ( )1 1
T

A x P x x P T x= +  +   

 
Αν χρησιμοποιήσουμε το κάτω όριο και στη συνέχεια λύσουμε την εξίσωση, 

τότε έχουμε: 

 

               
2A x P PT x= +   

 

Αυτό πάλι καταλήγει στην ίδια τετραγωνική εξίσωση 
 

                  
2 0PT x P x A+ − =   

 

Επομένως, έχουμε τον ίδιο τύπο για τον τόκο. 

 

 

Συμπέρασμα 

 
Είναι γνωστό όπως αναφέρθηκε παραπάνω ότι ο δανεισμός χρημάτων με 

τόκους ήταν μια πρακτική στην αρχαία Ινδία. Μια μαθηματική λύση του 

προβλήματος θα προέκυπτε αναπόφευκτα σε μια τέτοια κατάσταση βοηθώντας 

τον πιστωτή και τον πελάτη να συμφωνήσουν για το ποσό αποζημίωσης κάθε 

μήνα.  

Οι μαθηματικοί στην αρχαία Ινδία γνώριζαν τους διωνυμικούς συντελεστές 

και τον τετραγωνικό τύπο. Τι γίνεται με το διωνυμικό θεώρημα ή το πολυώνυμο 

Τέιλορ ή την ανισότητα Μπερνούλι; Γνώριζαν ο Αραμπιάτα ή οι άλλοι 

μαθηματικοί της εποχής εκείνης τις προσεγγίσεις που βασίζονται στη σειρά 

Τέιλορ; Αν και η έννοια των παραγώγων ήρθε πολύ αργότερα, οι βασικές ιδέες 

μπορεί να ήταν γνωστές ήδη εκείνη την εποχή. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για 

την ανισότητα Μπερνούλι. 
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Ωστόσο, οι διωνυμικοί συντελεστές ήταν γνωστοί στην αρχαία Ινδία και είναι 

αρκετά πιθανό οι αρχαίοι Ινδοί μαθηματικοί να γνώριζαν το διωνυμικό θεώρημα. 

Ο Bag (1966) έδειξε τη χρήση μέτρων στο Chandah-Sutra, ένα βιβλίο που 

γράφτηκε γύρω στο 200 π.Χ. Επιδεικνύει το διωνυμικό πρόβλημα και η μέθοδος 

προσδιορισμού των διωνυμικών συντελεστών προέκυψε από μετρική εξέταση. Η 

ανάλυση απαιτεί καλή γνώση της σανσκριτικής γλώσσας. 

Σε αυτό το σενάριο, ο Αριαμπάτα που γνώριζε καλά τη σανσκριτική γλώσσα, 

την προσωδία της και τις μαθηματικές μετρικές της δομές, ίσως εξήγαγε αυτόν 

τον τύπο δεδουλευμένων τόκων χρησιμοποιώντας το διωνυμικό θεώρημα. Είναι 

ένα ενδιαφέρον θέμα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. 
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Aryabhata I’s Solution to Accrued Interest Income on 

Principal Over Time - How Was it Done? 
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Aryabhata I in his book Aryabhatiya (Ganita-pada, 25) provides the correct 

solution to a situation where a principal amount of money (P) is lent out at a 

defined interest rate per month. At the end of the first month, the earned interest 

of money (I) is again given as a loan at the same interest rate for (T) months. 

After the end of the T months, the earned interest of money turns into an amount 

(A). For given values of P, T, and A, Aryabhata I provided a formula to find I 

without showing the details how the formula was derived. The present article 

provides a possible simple procedure to derive that formula.    

 
Keywords: Aryabhata I, Aryabhatiya, Taylor series, binomial theorem, 

Bernoulli’s inequality 
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Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μεταξύ του Σχεδιασμού 

και της Κρατικής Εφαρμογής 
 

Ασάφ Μεϊντάνι 

Καθηγητής 

Ακαδημαϊκό Κολέγιο του Τελ Αβιβ Γιαφ, Ισραήλ 
 
Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ των διακηρύξεων που κάνουν οι 

χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ατελούς εφαρμογής τους; 

Γιατί τα κράτη που έχουν θεσπίσει νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

έχουν υπογράψει συνθήκες γι’ αυτά επιλέγουν να μην επιβάλλουν αυτούς τους 

νόμους στην καθημερινή ζωή; Αυτό το άρθρο δίνει μια νέα προσέγγιση στην 

ανάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εστιάζει σ’ έναν νέο ορισμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μια συλλογή πρακτικών στους τομείς πολιτικής 

του δικαίου, αναλύοντας τις πολιτικές και τις στρατηγικές υπεράσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να γίνει αυτό, ενσωματώνει τα εργαλεία της 

θεωρίας της κοινωνικής επιλογής με μια μοναδική θεσμική προοπτική που 

εξετάζει τόσο επίσημους όσο και άτυπους παράγοντες. Η ανάλυση είναι 

καινοτόμα σε δύο σημαντικές πτυχές: με βάση τη θεσμική θεωρία και την 

κοινωνική επιλογή αναπτύσσουμε μια θεωρία που εξηγεί την πολιτική πτυχή 

των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά, καθώς και τις 

λειτουργίες αρκετών παραγόντων/παικτών στην πολιτική σκηνή, ιδιαίτερα 

πολιτικών, γραφειοκρατών, ομάδων συμφερόντων και του κοινού. Αυτοί οι 

πολιτικοί παράγοντες λειτουργούν μέσα σε δύο δομικές μεταβλητές. H πρώτη 

είναι «η μη διακυβέρνηση», η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να 

διαμορφώσει και να εφαρμόσει συστηματικά σχέδια πολιτικών. Η «μη 

διακυβέρνηση» προκύπτει σε ένα περιβάλλον με ένα «sectarian» εκλογικό 

σύστημα που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα και ένα παραδοσιακό 

σύστημα δημόσιας διαχείρισης που δεν προσανατολίζεται προς τα 

αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα. H δεύτερη είναι μια πολιτική 

κουλτούρα που εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς και όχι 

μακροπρόθεσμους. Στην ακραία της μορφή, αυτή η κουλτούρα γεννά μια 

εναλλακτική πολιτική, ένα ημι-νομικό μοτίβο συμπεριφοράς του «φτιάξε το 

μόνος σου» το οποίο ευνοεί τα αποτελέσματα έναντι της διαδικασίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανθρώπινα δικαιώματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

γραφειοκράτες, θεωρία της κοινωνικής επιλογής 

 

 

Εισαγωγή 
 

Δικαίωμα στην υγεία: Έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι τα 

μέτρα λιτότητας που υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα 10 χρόνια συνέχισαν να 

διαβρώνουν την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της 

υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. 

Επιστημονικό Άρθρο 
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(https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/greece/report-

greece/#endnote-2). Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να 

αντέξουν οικονομικά την υγειονομική περίθαλψη και να έχουν πρόσβαση στο 

δημόσιο σύστημα υγείας. Ο οπισθοδρομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων, που 

επηρέασαν δυσανάλογα τους φτωχότερους και τους πιο περιθωριοποιημένους, σε 

συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής τους, παραβίασε το δικαίωμα της 

απόλαυσης του υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας. Πολλές από τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών λόγω του χαμηλού αριθμού προσωπικού, 

επιδεινώθηκαν από τον COVID-19. 

«Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα» 

(www.amnesty.org. Προσπελάστηκε, 8 Φεβρουαρίου 2022). 

 

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ των διακηρύξεων που κάνουν οι 

χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ατελούς εφαρμογής τους; 

Γιατί τα κράτη που έχουν θεσπίσει νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

έχουν υπογράψει συνθήκες γι’ αυτά επιλέγουν να μην επιβάλλουν αυτούς τους 

νόμους στην καθημερινή ζωή; Γιατί οι ακτιβιστές απέτυχαν να επιτύχουν τους 

στόχους της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εσωτερικό και 

διεθνές επίπεδο; Τέτοιες ερωτήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της 

βιβλιογραφίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Meydani, 2011). Οι φιλόσοφοι 

και οι πολιτικοί θεωρητικοί τείνουν να θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 

πολιτικά και όχι καθολικά ιδανικά που βασίζονται σε ολοκληρωμένα ηθικά 

δόγματα. Η θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ακολουθήσει την 

πρακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία δε δεσμευόταν ποτέ στο 

ζήτημα της δικαιολόγησης (βλ. για παράδειγμα: Cranston, 1983, Sened, 1997, 

Forst, 1999, Ignatieff, 2001, Rawls, 2001, Madsen & Verschraegen, 2013). 

Αυτή η παγκόσμια διαδικασία έχει κάνει πολλούς ερευνητές να επικεντρωθούν 

στην ενδοκρατική έρευνα, κατανοώντας ότι η προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διεθνή μέσα και ότι η πολιτική 

πίεση στους εκάστοτε ηγέτες καθώς και η δημιουργία μιας τοπικής 

κουλτούρας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα ως 

συμπληρωματικά (ή ίσως ακόμη και προκαταρκτικά) μέτρα. Επιπλέον, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα απαιτούν από το κράτος να ενεργήσει θετικά ως προς 

την άρση των φραγμών και τη διευκόλυνση της άσκησης αυτών των 

ελευθεριών (βλ. για παράδειγμα: Risse et al., 1999, Halliday & Schmidt, 2004, 

Oomen, 2011). Τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου, η Ρωσία έχει 

εισβάλει βάναυσα στο ουκρανικό έδαφος με κατάφωρη παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου, μια εισβολή που οξύνει τη συζήτηση για τη δημοκρατική 

ιδέα ως ηγετική αξία μαζί με την ικανότητα να διασφαλίζει την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι περισσότερες από τις τρέχουσες μελέτες που ασχολούνται με την 

εγχώρια αρένα τονίζουν την κανονιστική εξέλιξη της προώθησης και 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. για παράδειγμα Donnelly, 

1998, Alston & Crawford, 2000), την αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

θεμελιώνονται στις ανθρώπινες ανάγκες (Miller, 2007) και την έννοια των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τη βάση για την κατανόηση της κοινωνικής 

λειτουργίας τέτοιων κανόνων (Galligan & Sandler, 2004). Αναδεικνύοντας το 

https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/greece/report-greece/#endnote-2
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/greece/report-greece/#endnote-2
http://www.amnesty.org/
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θεσμικό και κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(Madsen & Verschraegen, 2013), αυτές οι μελέτες υπογραμμίζουν επίσης τη 

σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Fredman, 2008). 

Άλλες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει μια λεπτομερή ανθρωπολογική 

προοπτική (Slyomovics, 2005), εστιάζοντας στις προσπάθειες ανοικοδόμησης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω δημόσιας ευθύνης, αποζημίωσης, 

εκπαιδευτικής πολιτικής, συνταγματικής μεταρρύθμισης και συζητήσεων για 

την εθνική ιστορία και τη συλλογική μνήμη (Roniger & Sznajder, 1999). 

Έχουν επίσης δημιουργήσει τη σύνδεση μεταξύ της άρνησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της βίαιης σύγκρουσης (Azar, 1990, Bunch, 2000), του 

αντίκτυπου της γραφειοκρατίας (Barak-Erez, 2002) και των περιορισμών των 

εννοιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα περίπλοκο εγχώριο πλαίσιο. 

(Harvey, 2005, McCrudden, 2007). Τέλος, αυτές οι μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων (εφεξής: 

ΜΚΟ), στην επίδρασή τους στην πολιτική κουλτούρα και στις νομικές 

ρυθμίσεις στο κράτος, στις στρατηγικές και τις ταυτότητές τους (για 

παράδειγμα: Camiel, 1999, Risse et al. 1999, Vanhala, 2011). 

Αυτό το άρθρο φέρνει μια νέα προσέγγιση στην ανάλυση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που εστιάζει σ’ έναν νέο ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ως μια συλλογή πρακτικών στους τομείς πολιτικής δικαίου, αναλύοντας τις 

πολιτικές και τις στρατηγικές υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για 

την πραγμάτωση αυτού, ενσωματώνει τα εργαλεία της θεωρίας της κοινωνικής 

επιλογής με μια μοναδική θεσμική προοπτική που εξετάζει τόσο επίσημους 

όσο και ανεπίσημους παράγοντες (Landmann, 2006). 

 

 

Ένα Νέο Παράδειγμα στην Ανάλυση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα ως Συλλογή Πρακτικών στους Τομείς Πολιτικής 

Δικαίου 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής και 

πολιτικής συζήτησης καθώς και της ακαδημαϊκής έρευνας σε αυτούς τους 

τομείς, επειδή έχουν σημαντική εκπαιδευτική αξία, επιβάλλουν περιορισμούς 

στις κυβερνητικές αρχές (Finer et al. 1995) και στα ιδιωτικά ιδρύματα 

(Donnelly, 1998), και είναι πολύ σημαντικά για την ατομική αυτοεκπλήρωση, 

την κοινωνική σταθερότητα και τα δημοκρατικά καθεστώτα (Kremnitzer, 

1999). Αυτή η κεντρική θέση δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης 

αποτελεσματικών στρατηγικών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ο Gavison (1991) συζητά δύο τέτοιες στρατηγικές: τη νομική 

και την πολιτική στρατηγική. Ενώ η βιβλιογραφία δίνει έμφαση στη διττή 

πάλη τόσο στο νομικό όσο και στο πολιτικό μέτωπο στη διεθνή, καθώς και 

στην εσωτερική σκηνή, ο Gavison (1991) κάνει μια σημαντική διάκριση 

μεταξύ των στενών και ευρύτερων υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που ενεργούν μέσω του νομικού ή του πολιτικού διαύλου 

αντίστοιχα. Η στενή στρατηγική της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων μέσω του νομικού διαύλου μπορεί να αποδειχθεί 

αναποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δημόσια συναίνεση όσον 
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αφορά τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Gavison, 1991, McCann & 

Silverstein, 1998). 

 

 

Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Διαδικασία Διαμόρφωσης 

Πολιτικής 

 

Η ανάλυση που προτείνεται σε αυτό το άρθρο είναι καινοτόμα όσον 

αφορά δύο σημαντικές πτυχές. Με βάση τη θεσμική θεωρία και την κοινωνική 

επιλογή αναπτύσσουμε μια θεωρία που εξηγεί την πολιτική πτυχή των 

πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά καθώς και τις λειτουργίες 

αρκετών παραγόντων στην πολιτική αρένα, ιδιαίτερα πολιτικών, 

γραφειοκρατών, ομάδων συμφερόντων και του κοινού (Robins, 2009). Αυτοί 

οι πολιτικοί παράγοντες λειτουργούν μέσα σε δύο δομικές μεταβλητές. 

Η πρώτη είναι η «μη διακυβέρνηση», η αδυναμία του πολιτικού 

συστήματος να διαμορφώσει και να εφαρμόσει συστηματικά σχέδια πολιτικής. 

Η «μη διακυβέρνηση» προκύπτει σε ένα περιβάλλον με ένα «sectarian» 

εκλογικό σύστημα που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα και ένα 

παραδοσιακό σύστημα δημόσιας διαχείρισης που δεν προσανατολίζεται προς 

το να φέρνει αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα (Dror, 2001). Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες συνεχούς αστάθειας και αβεβαιότητας, οι παίκτες 

υιοθετούν στρατηγικές που θα μεγιστοποιήσουν τα προσωπικά τους 

συμφέροντα. Ένα αποτέλεσμα είναι η ζημιά που προκαλείται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, παρόλο που, κατά ειρωνικό τρόπο, η κύρια στρατηγική που 

χρησιμοποιείται είναι η έντονη αντιδικία (litigation) με την προσδοκία ότι το 

Διεθνές Δικαστήριο - το ICJ που έχει την έδρα του στη Χάγη - το κύριο 

δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα παρέχει αποφάσεις πολιτικής για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Οι ΜΚΟ απευθύνονται στο Δικαστήριο επειδή κατόρθωσε να 

προωθήσει ευκολότερα την έννοια του ανθρώπινου δυναμικού και όχι την 

εναλλακτική της θέσπισης νόμων εντός των κοινοβουλίων καθώς και την 

εφαρμογή αυτών των νόμων. Η δραστηριότητα των ΜΚΟ είναι μέρος μιας 

παγκόσμιας διαδικασίας που λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 του 20ού 

αιώνα, κατά την οποία οι ΜΚΟ διαμορφώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 

ένα νομικό, πολιτικό και κοινωνικό προϊόν (Steinberg et al., 2012). 

Η «μη διακυβέρνηση» αναφέρεται στην αδυναμία να δημιουργηθεί 

συνεπής και σταθερή δημόσια πολιτική -να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν 

ποιοτικές δημόσιες πολιτικές, αγαθά και υπηρεσίες (Doron & Harris, 2000). 

Οδηγεί επίσης στην εδραίωση παραδοσιακών συστημάτων δημόσιας 

διαχείρισης που δεν προσανατολίζονται προς την αποτελεσματικότητα μέσω 

της βελτιωμένης διαχείρισης του δημόσιου προϋπολογισμού και δεν εστιάζουν 

στο ρόλο των δημόσιων φορέων να συνεργάζονται με τους πολίτες (Galnoor, 

2011). Έτσι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να φτάσει σε οικονομική και 

πολιτική αστάθεια. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι μια πολιτική κουλτούρα που εξυπηρετεί 

περισσότερο βραχυπρόθεσμους στόχους απ’ ότι μακροπρόθεσμους. Στην 

ακραία της μορφή, αυτή η κουλτούρα δημιουργεί μια εναλλακτική πολιτική, 
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ένα ημι-νομικό μοτίβο συμπεριφοράς του «φτιάξε το μόνος σου» το οποίο 

ευνοεί τα αποτελέσματα έναντι της διαδικασίας. 

Οι υποτιθέμενες μεταβλητές μας επιτρέπουν να εξηγήσουμε τις 

διαδικασίες μέσω των οποίων οι δημοκρατίες αγωνίζονται να προωθήσουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό περιβάλλον γενικά, 

καθορίζοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ειδικότερα. Από αυτή τη διπλή ανάλυση εξάγουμε συμπεράσματα για το 

μέλλον των δημοκρατιών και τη στάση τους απέναντι στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

Για παράδειγμα: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει 

σημαντικά προβλήματα, όπως υψηλά επίπεδα ανεργίας, αναποτελεσματική 

γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, φοροδιαφυγή, διαφθορά και χαμηλή 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 59η θέση 

παγκοσμίως και στην 22η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. 

Ωστόσο, τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας 

με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να λάβει βοήθεια για τη μείωση του 

χρέους της. Ο Αύγουστος του 2018 σηματοδότησε την τυπική έξοδο από το 

Μνημόνιο. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη νέα αρχιτεκτονική των Τοπικών 

Διοικήσεων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

(2011). Ο «Καλλικράτης» αναμόρφωσε τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 

και επαναπροσδιόρισε τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, τον τρόπο 

εκλογής των αρμόδιων οργάνων και τις εξουσίες τους (Eurydice). 

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τέθηκαν σε εφαρμογή με τον πρόσφατο Νόμο 4555/2018 που 

στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχής και στη 

βελτίωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και της ανάπτυξης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μέσω του προγράμματος «Κλεισθένης». Ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος 

οδήγησε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε νίκη στις εκλογές του Ιουλίου 

2019 (Eurydice). 

Έτσι προτείνουμε διάφορες ιδέες σε θεωρητικό επίπεδο. Αναλύουμε τις 

διαδικασίες της κοινωνικής μάθησης και τον αντίκτυπό τους στο θεσμικό 

πλαίσιο. Συζητήσαμε επίσης τη θέση και τον ρόλο των υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρίσμα 

πολιτιστικών και δομικών μεταβλητών. H Εικόνα 1 περιγράφει τις πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων σε δημοκρατικές κοινωνίες, 

ιδιαίτερα πολιτικών, γραφειοκρατών, ομάδων συμφερόντων και του κοινού, 

όσον αφορά τον καθορισμό του περιεχομένου της δημόσιας πολιτικής. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, οι πολιτικοί παράγοντες λειτουργούν 

ανάμεσα σε ορισμένες δομικές μεταβλητές που χαρακτηρίζονται από «μη 

διακυβέρνηση», μια μη φιλελεύθερη πολιτική κουλτούρα και τη νομιμοποίηση 

της πολιτικής. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν την κυριαρχία των 

βραχυπρόθεσμων προβληματισμών στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ και έτσι 

οδηγούν σε πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχεδιάζονται έχοντας 

κατά νου αυτές τις βραχυπρόθεσμες σκέψεις. 
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Εικόνα 1. Η Διαδικασία Σχεδιασμού Δημόσιας Πολιτικής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλημα                   Μεγιστοποίηση  

Συλλογικής             των Πιθανοτήτων 

Δράσης                    Εκλογής 

 

 

 

 

 

 

 

            Μεγιστοποίηση                Μεγιστοποίηση Προϋπολογισμού 

            Κερδών             Επαγγελματικής 

            Και Οφελών            Πληρωμής και Τιμωρίας 

 

Στην επόμενη ενότητα εξετάζουμε την πολιτική εφαρμογής και 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέρος της διαδικασίας χάραξης 

πολιτικής. Παρουσιάζουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας ένα 

θεώρημα δημόσιας επιλογής για την ανάλυση της πολιτικής διαδικασίας 

χάραξης πολιτικής στο οποίο δίνουμε έμφαση στην πολιτική της υπεράσπισης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρχικά, συζητάμε τα φαινόμενα συλλογικής 

και ελεύθερης δράσης στην κινητοποίηση των ΜΚΟ. Στη συνέχεια, 

αναλύουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ ως μέρος της διαδικασίας 

που περιλαμβάνει πολιτικούς, γραφειοκράτες και ομάδες συμφερόντων. Αυτό 

το αναλυτικό πλαίσιο θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στο επόμενο μέρος αυτού 

του κεφαλαίου στο οποίο αναλύουμε την πραγματικότητα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-νομικό περιβάλλον. 

 

 

Η Σχέση Μεταξύ του Κοινού και των Πολιτικών 

 

Η θεωρία της δημόσιας επιλογής έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη από τη 

δεκαετία του εβδομήντα, κυρίως όσον αφορά τη χρήση οικονομικών 

εργαλείων στη μελέτη της κοινωνίας και της πολιτικής. Η θεωρία ενσωματώνει 

δομικές και ατομικές πτυχές με την έννοια ότι η κοινωνική πραγματικότητα 

καθορίζεται από τις πράξεις των ατόμων που ενεργούν ορθολογικά υπό την 

επίδραση δομικών παραγόντων (Von Neumann & Morgenstern, 1947, 

Hargreaves Heap & Varoufakis, 1995). Η πολιτική της υπεράσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας περίπλοκος τομέας που περιλαμβάνει τις 

Το Κοινό: 

Έλλειψη 

ποιοτικών 

δημόσιων 

προϊόντων και 
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πολυάριθμες αποφάσεις πολλών παραγόντων κάτω από ένα συγκεκριμένο 

σύνολο δομικών και πολιτισμικών συνθηκών. Για το λόγο αυτό, προκειμένου 

να δώσουμε μια εμπειρική εξήγηση της πολιτικής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, πρέπει να χωρίσουμε τις πολιτικές σε συγκεκριμένες ενέργειες 

και αποφάσεις και να αναλύσουμε τη διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία 

της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών. 

Τα μοντέλα που προτείνονται από τη θεωρία της δημόσιας επιλογής 

λειτουργούν με την υπόθεση ότι οποιαδήποτε πολιτική απόφαση λαμβάνεται 

από έναν πολιτικό σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζεται από 

τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ του πολιτικού και του εκλογικού σώματος 

(Downs, 1957). Με άλλα λόγια, το κοινό διεκδικεί μια συγκεκριμένη πολιτική 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικοί ανταποκρίνονται θετικά 

αποκλειστικά σε εκείνα τα αιτήματα που είναι ωφέλιμα για τους ίδιους. 

Δηλαδή, οι πολιτικοί παρέχουν προϊόντα που ταιριάζουν περισσότερο με τη 

θέση του μέσου ψηφοφόρου (Weimer & Vining, 2010). Κατά συνέπεια, οι 

πολιτικοί στην εξουσία χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των 

προτιμήσεων του κοινού όσον αφορά τις διάφορες εναλλακτικές πολιτικές σε 

μια συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αξιόπιστα 

μέτρα που θα ευθυγραμμίσουν τη στάση τους με τη θέση του μέσου 

ψηφοφόρου. 

Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι σε πολλές περιπτώσεις, το κοινό δεν απαιτεί 

ν’ αλλάξει η κατάσταση μέχρι να συμβεί μια καταστροφή. Αυτό το πρόβλημα 

είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως πρόβλημα της συλλογικής δράσης (Weimer 

& Vining, 2010). Σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού τείνει να μην 

συμμετέχει στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε μια 

σχετική δράση, το κοινό συμμετέχει, που σημαίνει ότι επωφελείται από όσα 

περισσότερα απ’ αυτά τα δικαιώματα μπορεί (Andersen & Lindsnaes, 2007, 

Felice, 2010). Ο κεντρικός χαρακτήρας του ατομικού συμφέροντος και το 

γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί από τις ενέργειες ορισμένων 

ΜΚΟ ή άλλων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να συμμετέχει 

στην παραγωγή τους δημιουργεί κίνητρο ώστε να παραμένει αμέτοχος στις 

προσπάθειες προόδου και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Olson, 

1965, Axelrod, 1984, Taylor, 1987). Ελλείψει ζήτησης από το ευρύ κοινό, 

εκείνες οι ομάδες που καταφέρνουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα της 

συλλογικής δράσης και να σχηματίσουν ομάδες συμφερόντων αυξάνουν 

σημαντικά τη δύναμή τους. Ωστόσο, αυτές οι ΜΚΟ δεν είναι οι μόνοι παίκτες 

(Howlett et al., 2009). 

 

 

ΜΚΟ που Υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Οι ερευνητές της πολιτικής οικονομίας έχουν ασχοληθεί με εκτενή μελέτη 

των δράσεων και της επιρροής των ομάδων συμφερόντων στον τομέα της 

δημόσιας πολιτικής. Έχουν καθορίσει ότι υπάρχει μια αμοιβαία σχέση μέσω 

της οποίας οι ομάδες συμφερόντων παρέχουν οικονομική ή εκλογική 

υποστήριξη στους πολιτικούς. Σε αντάλλαγμα, οι τελευταίοι παρέχουν 

πολιτικές συμφερόντων και προνόμια στις ομάδες συμφερόντων με τη μορφή 
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κανόνων και κανονισμών, όπως οι έλεγχοι τιμών και τα μονοπώλια (Stigler & 

Friedland, 1962, Olson, 1965, Mitchell & Munger, 1991). 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι πολιτικοί προσπαθούν να διαμορφώσουν 

πολιτικές που τους ωφελούν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζουν καλά την 

κατανομή των προτιμήσεων στην κοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, 

λόγω του προβλήματος της συλλογικής δράσης, το κοινό είναι παθητικό ως 

προς τα περισσότερα ζητήματα, εφόσον δεν έχουν λάβει ακόμη καταστροφικές 

διαστάσεις. Έτσι, η κύρια πηγή πληροφόρησης των πολιτικών είναι η 

δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων (Lohmann, 1995, Austen-Smith, 

1998). 

Από πρακτική άποψη, η εξέταση του ρόλου των ΜΚΟ στην πρόοδο και 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας παρέχει μια εικόνα για τη σχέση 

μεταξύ κοινού και πολιτικών. Αυτές οι ομάδες, όπως η Ελληνική Ένωση για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Το Κέντρο Αστικών και Πολιτικών 

Δικαιωμάτων (Κέντρο CCPR), το HumanRights360, στην Ελλάδα 

καταφέρνουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα της συλλογικής δράσης και να 

υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, αυτή η υπεράσπιση μπορεί 

να έρχεται σε σύγκρουση με τις δραστηριότητες άλλων ομάδων συμφερόντων 

που επιδιώκουν να περιορίσουν το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την 

προστασία των δικών τους συμφερόντων. 

 

 

Η Εμπλοκή των Γραφειοκρατών στις Πολιτικές για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 

Μέχρι στιγμής, η ανάλυσή μας αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο 

δημιουργούνται προβλήματα που απαιτούν κυβερνητική παρέμβαση και τον 

τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί εντοπίζουν τα προβλήματα και τις προτιμήσεις 

του κοινού σε σχέση με τις πιθανές λύσεις. Αυτές οι λεπτομέρειες δίνουν τη 

δυνατότητα στους πολιτικούς να πάρουν θέση σχετικά με την εναλλακτική 

πολιτική που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα. Ωστόσο, υπάρχει ένας 

ακόμη πολιτικός παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει την προτιμητέα 

πολιτική. Αυτός είναι οι γραφειοκράτες, που παρακινούνται από συμφέροντα 

διαφορετικά από αυτά των πολιτικών. Με βάση τη θέση τους, αυτοί οι 

διαχειριστές κατανέμουν προϋπολογισμούς σε διάφορες δραστηριότητες και 

έτσι καθορίζουν, στην πράξη, εάν θα πραγματοποιηθούν ορισμένες 

δραστηριότητες. Η σχέση μεταξύ αυτών των γραφειοκρατών και των 

πολιτικών επηρεάζει τον καθορισμό συγκεκριμένων πολιτικών (Peters, 2010). 

Η θεωρία της δημόσιας επιλογής προτείνει ένα εκτεταμένο φάσμα 

μοντέλων που καταδεικνύουν ότι οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των πολιτικών 

και των γραφειοκρατών χαρακτηρίζονται από μια ενσωματωμένη σύγκρουση 

(Niskanen, 1971, Bendor, 1990). Οι πολιτικοί υιοθετούν διάφορες στρατηγικές 

για να ελέγχουν τους γραφειοκράτες (Miller & Moe, 1983, Bendor et al., 

1987). Επομένως, αυτή η ενσωματωμένη σύγκρουση έχει συνήθως ως 

αποτέλεσμα την ταλάντευση της δημόσιας πολιτικής προς την κατεύθυνση των 

συμφερόντων ενός εκ των μερών, σύμφωνα με τη σχετική εξουσία αυτού του 

κόμματος. Αυτή η διαδικασία απεικονίζει τη δύναμη των γραφειοκρατικών 
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παραγόντων να υπονομεύουν τις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι πολιτικοί, 

καθώς και την αλλαγή των πολιτικών στόχων ως συνάρτηση πολιτικών 

συμφερόντων. 

Συμπερασματικά, η πολιτική της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων είναι ένα σύνθετο πεδίο που αποτελείται από πολλούς 

παράγοντες που παρακινούνται από διαφορετικά μέσα και συμφέροντα. Έτσι, 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εξετάσουν τη συμβολή αυτών των 

παραγόντων εάν θέλουν να καθορίσουν μια κατάλληλη πολιτική. 

Ένας σημαντικός κλάδος της θεωρίας της δημόσιας επιλογής είναι η 

μελέτη των θεσμών και των συνταγματικών ρυθμίσεων εντός του τομέα του 

νέου θεσμικού πλαισίου. Κατανοώντας τους θεσμούς ως κανόνες του 

παιχνιδιού, αυτό το πεδίο μελετά τους τρόπους εξέλιξης των θεσμών και τον 

αντίκτυπό τους στα πολιτικά και οικονομικά αποτελέσματα. Σε πολλές 

δημοκρατίες, πολλές από τις διαδικασίες είναι ανεπίσημες με την έννοια ότι η 

ειδική συμπεριφορά γίνεται μέρος της πραγματικότητας χωρίς να 

θεσμοθετείται επίσημα στους κανόνες του παιχνιδιού. 

Οι περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

διαπράττονται από το κράτος μέσω της άσκησης της διοικητικής του εξουσίας 

(Galligan & Sandler, 2004, σ. 51). Επιπλέον, η έκφραση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο σύνταγμα μιας χώρας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 

ζητήματος που αφορά τη σχέση τους με άλλα χαρακτηριστικά του 

συντάγματος. Οι Galligan & Sandler (2004) αναφέρονται στη συνταγματική 

διακυβέρνηση ως αναγνώριση και σεβασμό των αξιών του σεβασμού των 

προσώπων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των σχετικών ιδεών 

μέσα σε μια χώρα, καθώς και την ύπαρξη θεσμών και μηχανισμών για την 

υποστήριξή τους. Μια τέτοια κατάσταση συνεπάγεται μια θεσμική δομή που 

αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες με γενικό τρόπο και παρέχει μηχανισμούς για 

την προστασία τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (Galligan & Sandler, 2004, 

σ. 50). 

 

 

Αναλύοντας την Πραγματικότητα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Υποστηρίζουμε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 

προϊόν της δραστηριότητας πολλών παραγόντων: πολιτικών, γραφειοκρατών, 

ΜΚΟ και του ευρύτερου κοινού. Αυτές οι ομάδες δρουν στο πλαίσιο δομικών 

και πολιτισμικών συνθηκών. Αυτή η υπόθεση μας επιτρέπει να κάνουμε 

συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Σε χώρες όπου οι δομικές και πολιτιστικές 

συνθήκες δεν είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, η άποψη των 

παικτών θα είναι μακροπρόθεσμη. Έτσι, θα ήταν ευκολότερο να δημιουργηθεί, 

για παράδειγμα, μια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας επιτροπής θα ήταν μεγαλύτερη. 

Όσον αφορά το θέμα της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι 

προφανές ότι το σημείο συνάντησης μεταξύ του κράτους, που συχνά 

εκπροσωπεί το όργανο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και των 

ΜΚΟ δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενο και προβληματικό όσο θα περίμενε κανείς. 

Αυτό το σημείο ταύτισης μεταξύ των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
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των κρατικών θεσμών είναι εμφανές στη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 

και ορισμένων πολιτικών με φιλελεύθερες θεματολογίες. Γι’ αυτούς τους 

πολιτικούς, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να 

μεταφραστεί σε εκλογικό κεφάλαιο, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες 

επανεκλογής τους. Σε τέτοια πλαίσια, μερικές φορές δίνεται έμφαση στα 

αποτελέσματα και όχι στη διαδικασία. Πράγματι, σε ένα περιβάλλον «μη 

διακυβέρνησης» που χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη εναλλαγή πολιτικών σε 

υπουργικές θέσεις και τις θεματολογίες/κατευθύνσεις που κατέχουν, οι 

οργανώσεις πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να πραγματοποιήσουν τους 

στόχους τους. Το σύντομο παράθυρο ευκαιρίας λειτουργεί ενάντια στην 

προώθηση βαθυστόχαστων και μακροπρόθεσμων στόχων. Ένα τέτοιο 

περιβάλλον ευνοεί επίσης την άσκηση πίεσης για διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν πιλοτικά έργα, δημόσιες ακροάσεις και εκπαίδευση. Επιπλέον, 

η «μη διακυβέρνηση» έχει ως αποτέλεσμα ο αγώνας να μεταφερθεί στις 

οργανώσεις και στα δικαστήρια. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι τόσο σε επίπεδο 

ΜΚΟ όσο και σε πολιτικό και γραφειοκρατικό επίπεδο πρωτοστατούν στις 

πρωτοβουλίες. Παρόλο που οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ενδιαφέρονται να προωθήσουν μακροπρόθεσμες προτάσεις, 

βραχυπρόθεσμοι προβληματισμοί, συγκεκριμένα, η μεγιστοποίηση των 

άμεσων αποτελεσμάτων, διαμορφώνει τις πολιτικές τους αντιλήψεις και τους 

αναγκάζει να περιορίζουν το εύρος των προτάσεών τους για να εξασφαλίσουν 

την επιτυχία. 

Η συμπεριφορά σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα/συμφέροντα 

είναι ένα φυσικό στοιχείο κάθε ανθρώπινης συμπεριφοράς (Wildavsky, 1979). 

Μια βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή συνοψίζει αυτό το φαινόμενο ως 

εξής: «Η ουσία του προβλήματος…είναι ότι η ισορροπία πλεονεκτημάτων 

μεταξύ του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης στην καθημερινή λειτουργία 

του Συντάγματος σταθμίζεται πλέον υπέρ της κυβέρνησης ως ένα βαθμό που 

προκαλεί εκτεταμένη ανησυχία και είναι εχθρικό για τη σωστή λειτουργία της 

κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας».1 

Ωστόσο, τα δημόσια συστήματα στον σύγχρονο κόσμο, ειδικά οι νέες 

μεταρρυθμίσεις δημόσιας διαχείρισης που υιοθετήθηκαν πρόσφατα σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες, βασίζονται και επιδιώκουν να αυξήσουν τους 

ελέγχους που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τους διάφορους εμπλεκόμενους 

να ενεργούν αποκλειστικά προς το συμφέρον τους. Πράγματι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να επωφεληθούν από το να ενεργούν προς το 

συμφέρον του κοινού. 
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Why there is such a large gap between the declarations that countries make 

about human rights and their imperfect implementation of them? Why do 

states that have enacted laws about human rights and signed treaties about 

them choose not to enforce these laws in daily life? This article calls for a 

new paradigm in human rights analysis focusing on a new definition of 

human rights as a collection of practices in the policy areas of the right by 

analyzing the politics and strategies of defending human rights. To do so, it 

integrates the tools of social choice theory with a unique institutionalist 

perspective that looks at both formal and informal factors. The analysis is 

novel in two important aspects. Based on institutional theory and social 

choice we develop a theory that explains the political aspect of human rights 

policies in general as well as the functions of several players in the political 

arena, particularly politicians, bureaucrats, interest groups and the public. 

These political players operate amid two structural variables. The first is 

non-governability, the inability of the political system to formulate and 

implement systematic policy plans. Non-governability arises in an 

environment with a sectarian electoral system that is restricted to a 

particular group and a traditional public management system that is not 

oriented towards outcomes and efficiency. The second characteristic is a 

political culture that serves short term calculation over the long term. In its 

extreme form, this culture gives rise to alternative politics, a semi-legal 

pattern of do-it-yourself behavior that favors outcomes over process.  

 
Keywords: human rights, non-governmental organizations, bureaucrats, 

social choice theory 
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Διδασκαλία Στρατηγικής Ισότητας:  

Μια Σύντομη Μελέτη για το πως ο Σκιπίων δίδαξε τους 

Καινοτόμους Στόχους και τους Αυτοσχεδιασμούς του την 

Παραμονή της Αφρικανικής Εισβολής 
 

Ντέιβιντ Π. Γουίκ  

Διευθυντής Μονάδας Τεχνών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Εκπαίδευσης, Αθηναϊκό Ίδρυμα Έρευνας και Εκπαίδευσης (ATINER) 
 

Αυτή η μελέτη ακολουθεί μερικούς από τους αυτοσχεδιασμούς και τις μεθόδους 

ανάπτυξης του Σκιπίωνα του Αφρικανού μετά τα χρόνια σπουδών του στην 

Ισπανία, που υποδηλώνει ότι είχε ενδοιασμούς ή είχε μια ξεκάθαρη άποψη, το 

οποίο ονομάζω στρατηγική ισορροπία, μαθαίνοντας από την αντιμετώπιση της 

μεγαλύτερης πρόκλησης του: η εύρεση λύσης για την παρουσία του Αννίβα στην 

Ιταλία. Πλέον της μιας δεκαετίας ανταρτοπόλεμου γερουσιαστών (Φαμπιανών), 

δεν είχε καταφέρει να διώξει τον εισβολέα από τη χερσόνησο. Ο Σκιπίων 

αντιμετώπισε ένα άβολο στρατιωτικό πρόβλημα με ενεργή αντιπολίτευση στην 

κυβέρνησή του, πρόσβαση σε χρήματα και στρατολόγηση μόνο με τους πιο 

«πλάγιους» τρόπους και την ανάγκη να εξαλείψει τον Αννίβα (αν ήταν δυνατόν) 

με τρόπο που να μην προκαλούσε περαιτέρω ζημιά στη δημογραφικά, 

συναισθηματικά και αγροτικά κατεστραμμένη Ιταλία. Οι μελέτες των 

διακεκριμένων και καινοτόμων Ρωμαίων στρατιωτικών κατά την εποχή της 

Δημοκρατίας τείνουν είτε να επικεντρώνονται σε κάποια εγγενή ανθεκτικότητα ή 

ανωτερότητα στο «ρωμαϊκό σύστημα» του λεγεωνάριου πολέμου ή διοικητικής 

μέριμνας, είτε ασχολούνται με ευρείες έννοιες στρατηγικής και ηγεσίας ή 

«ιδιοφυΐας». Ούτε στοχεύει ακριβώς στο ρωμαϊκό μείγμα της ad hoc 

αποτελεσματικότητας των πιο επιτυχημένων διοικητών της Ρώμης (και συχνά, 

λιγότερο τυπικούς), ούτε σε εκείνα τα χαρακτηριστικά των ρωμαϊκών στοιχείων 

που τους επέτρεπαν (συχνά με στρατεύματα τόσο αυτοσχέδια όσο οι στρατιωτικές 

τους λύσεις) να κερδίσουν τις πιο αμφίρροπες συγκρούσεις της Δημοκρατίας. Ο 

Λίντελ Χαρτ, πριν από δεκαετίες, όρισε τη λύση του ως μια από τις πρώιμες 

κλασικές της «έμμεσης προσέγγισης», αλλά (αν και είναι αλήθεια) η ανάλυσή του 

εγείρει το πραγματικά ενδιαφέρον ερώτημα: πώς μπόρεσε ένας διοικητής σε 

επισφαλή θέση και με ανεπαρκή υποστήριξη όπως ο Σκιπίων με τις λίγες τακτικές 

επιλογές του καθώς και με τις εξαιρετικά ad hoc επιλογές σε στρατιωτικούς και 

αξιωματικούς, να δημιουργήσει μια δύναμη ικανή να πραγματοποιήσει μια 

τολμηρή και έξυπνη επιχείρηση όπως η εισβολή στην Αφρική, με κέρδος (μέσω 

μιας σοκαρισμένης Καρχηδονιακής κυβέρνησης) τον Αννίβα σε όλη τη Μεσόγειο, 

και την ήττα του Αννίβα - χρησιμοποιώντας κάτι σαν την τακτική του ίδιου του 

στρατηγού της Μπάρτσα. Το μεγαλύτερο μάθημα αυτής της πρόκλησης ήταν το 

πως να δημιουργήσεις (αυτοσχεδιαστικά) μια ομάδα από στρατιώτες, 

αξιωματικούς, δεξιότητες και πόρων που θα επέτρεπαν: 

 

• Αποτελεσματική εκτέλεση σχεδίων καθώς αντιμετωπίζουν αντίπαλους σε 

Επιστημονικό Άρθρο 
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συνθήκες μεταβαλλόμενες και άβολες συνθήκες. Εμπιστοσύνη στους 

υφισταμένους με τα σωστά σύνολα δεξιοτήτων για να συνεχίσουν να 

ξεδιπλώνουν μια αναγνωρίσιμη εκδοχή της ιδέας καθώς οι συνθήκες 

αλλάζουν. 

• Η ικανότητα να εφαρμόζει κανείς ή να βελτιώνει τους πόρους του 

σύμφωνα με το σχέδιο ή μέρος του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ή 

σε συνθήκες που δεν είναι πανομοιότυπες με αυτές που είχαν ενημερωθεί 

οι υφιστάμενοι να αναμένουν. 

• Πως να το μάθεις αυτό, καθώς είναι πιθανό να μην είναι πάντα παρών ο 

οργανωτής του σχεδίου. 

 

Περιέργως, αυτό δεν είναι το σύνολο των ικανοτήτων που συνήθως επικαλούνται 

για να εξηγήσουν τη ρωμαϊκή επιτυχία. Αυτή είναι μια ιστορική μελέτη (αρχαία 

και στρατιωτική), η οποία όμως θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε συγκρούσεις, 

διαπραγματεύσεις και επιχειρήσεις σε άλλους τομείς. 

 

Λέξεις κλειδιά: μεσογειακές σπουδές, αρχαία ιστορία, αρχαίες στρατιωτικές 

σπουδές, σπουδές στρατηγική, διδάσκοντας στρατηγική, σπουδές ηγεσίας  

 

 
«Αφού έθεσε στον εαυτό του το καθήκον, [ο Σκιπίωνας] απέρριψε τις λύσεις που 

ήταν απλές και προφανείς σε όλους και επινόησε μια λύση που αιφνιδίασε εξίσου 

τους φίλους του και τον εχθρό». 

 -- Πολύβιος, x, 6. 

 

Καλώς, αλλά πώς, ρωτά ο αναγνώστης, θα κατάφερνε κανείς να το κάνει αυτό; 
 

Οι συνηθισμένες μελέτες των διακεκριμένων και καινοτόμων Ρωμαίων 

στρατιωτικών κατά την εποχή της Δημοκρατίας τείνουν είτε να επικεντρώνονται 

σε κάποια εγγενή ανθεκτικότητα ή ανωτερότητα στο «ρωμαϊκό σύστημα» του 

λεγεωνάριου πολέμου ή της διοικητικής μέριμνας, είτε αντ’ αυτού ασχολούνται με 

ευρείες έννοιες στρατηγικής και ηγεσίας ή «ιδιοφυΐας». Ούτε στοχεύει ακριβώς 

στο ξεκάθαρο ρωμαϊκό μείγμα της ad hoc αποτελεσματικότητας στους πιο 

επιτυχημένους (και συχνά, λιγότερο τυπικούς) διοικητές, ούτε σε εκείνα τα 

ρωμαϊκά χαρακτηριστικά στοιχεία που τους επέτρεπαν (συχνά με στρατεύματα 

τόσο αυτοσχέδια όσο και με  στρατιωτικές λύσεις) να κερδίσουν τις πιο 

αμφίρροπες συγκρούσεις της Δημοκρατίας. Ούτε συνάδει καλά με τον πιο 

αξιοσημείωτο Ρεπουμπλικάνο ηγέτη της Ρώμης - τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό, 

έναν νεαρό άνδρα που ουσιαστικά εγκλωβίστηκε ως «στρατιωτικό ορφανό» στην 

κατεχόμενη από τον εχθρό Ισπανία του Δεύτερου Καρχηδονιακού Πολέμου, ο 

οποίος έσωσε την ιταλική χερσόνησο και τερμάτισε την αποτελεσματική 

σταδιοδρομία του Αννίβα, χρησιμοποιώντας τον πιο ετερόκλητο συνδυασμό 

μεθόδων, στρατευμάτων και υφισταμένων ηγετών που μπορεί κανείς να 

φανταστεί. 

Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τον πυρήνα αυτής της επιτυχίας και να 

εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά πεδία για τα οποία αναφέρονται οι μελέτες 

στρατηγικής. Η μελέτη αυτή προτείνει να ακολουθήσει μερικές από τις μεθόδους 

αυτοσχεδιασμού και ανάπτυξης του Σκιπίωνα του Αφρικανού μετά τα χρόνια 
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εκπαίδευσης του στην Ισπανία και να αντλήσει στρατηγικά διδάγματα από τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πρόκληση, δηλαδή τη λύση για 

την παρουσία του Αννίβα στην Ιταλία μετά από περισσότερο από μια δεκαετία 

Γερουσιαστικού (Φαμπιανού) ανταρτοπόλεμου δεν τον είχε οδηγήσει τελικά έξω 

από τη χερσόνησο. Ο Σκιπίων αντιμετώπισε ένα άβολο στρατιωτικό πρόβλημα με 

ενεργή αντιπολίτευση μέσα στην κυβέρνησή του, πρόσβαση σε χρήματα και 

στρατολόγηση μόνο με τους πιο έμμεσους τρόπους και την ανάγκη να εξαλείψει 

τον Αννίβα (αν ήταν δυνατόν) με τρόπο που να μην προκαλούσε περαιτέρω ζημιά 

σε δημογραφικά, συναισθηματικά και αγροτικά προβλήματα στην Ιταλία. Δεν 

σκοπεύω να αφηγηθώ την ιστορία με περιγραφικές λεπτομέρειες, αλλά δίνω 

αναφορές στην αφήγηση του Λίβιου και του Πολύβιου, όπου αυτός έχει κάτι να 

προσθέσει. Αντιθέτως, σκοπεύω να ακολουθήσω αυτό που θα μπορούσε να 

ονομαστεί διαχείριση και στρατηγική ηγεσίας που παρουσίασε ο Σκιπίων καθώς 

πλησίαζε το τέλος του πολέμου με τον Αννίβα. 

Πριν από δεκαετίες, ο Λίντελ Χαρτ, όρισε τη λύση του πρώτα στο Hasdrubal 

και στη συνέχεια στον Hannibal Barca ως ένα από τα πρώτα κλασικά της 

«έμμεσης προσέγγισης», αλλά (αν και αληθινή) η ανάλυσή του θέτει το 

πραγματικά ενδιαφέρον ερώτημα: πώς ήταν κάποιος, επισφαλώς τοποθετημένος 

διοικητής και ανεπαρκώς υποστηριζόμενος όπως ο Σκιπίων, ικανός να κάνει τις 

λίγες τακτικές του επιλογές όσο και από τα εξαιρετικά ad hoc στρατεύματα και 

αξιωματικούς του μια δύναμη ικανή να πραγματοποιήσει μια τολμηρή, έξυπνη 

επιχείρηση όπως η εισβολή στην Αφρική, την προσέλκυση (μέσω μιας 

σοκαρισμένης καρχηδονιακής κυβέρνησης) του Αννίβα σε όλη τη Μεσόγειο και 

την ήττα του Αννίβα - χρησιμοποιώντας κάτι σαν την τακτική του ίδιου του 

στρατηγού της Μπάρτσα. Χαρακτηριστικά, ο Σκιπίων αναφέρεται (χωρίς 

λεπτομέρειες) ως παράδειγμα της ικανότητας της Ρώμης υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες να εργάζεται σε ένα σύστημα που είχε τα ίδια αποτελέσματα τόσο σε 

αξιωματικούς όσο και σε στρατιώτες ξανά και ξανά στη Μεσόγειο, αυτό που ο 

Πέντι ονόμασε ρωμαϊκή μηχανή πολέμου.1 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον ιστορικό φακό από το ψεγάδι που 

βλέπει όλη τη ρωμαϊκή επιτυχία ως παράδειγμα κάποιας αμετάβλητης, 

συστηματικής, ρωμαϊκής προσέγγισης ή προσωπικότητας. Μια πολύ παλιά 

ιστορία, η οποία αφηγείται την πολύ περίεργη και σχεδόν αντιρωμαϊκή 

προσωπικότητα του Σκιπίωνα, αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο για να 

ξεκινήσουμε. 

Αυτή η ιστορία διηγείται ή υπονοείται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, 

αλλά ο Αύλος Γέλλιος (ο οποίος έχει, για μια φορά, εξουσία) τη διηγείται 

καλύτερα. Στον παγωμένο αέρα λίγο πριν την αυγή, σχεδόν κάθε πρωί που 

βρισκόταν στην πόλη, ο Πούμπλιος Σκιπίωνας μπορούσαν να τον δουν από νωρίς 

οι άνθρωποι που ξυπνάνε νωρίς το πρωί, να παίρνει το δρόμο του, ντυμένος και 

σιωπηλός, στους σκοτεινούς, υγρούς δρόμους δίπλα στην Αγορά, ανεβαίνοντας 

την απότομη ανηφόρα προς την κορυφή του λόφου του Καπιτωλίου. Θα 

σταματούσε στη βεράντα του ναού του Δία Optimus Maximus, χτυπώντας την 

κεντρική είσοδο με το ραβδί του, καθώς τα σκυλιά της φρουράς κουρνιάζουν 

ήσυχα γύρω από τα πόδια του. Η cella Iovis δεν θα είχε ανοίξει ακόμα, αλλά ο 

 
1Peddie (2005) και Keppie (1998) ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
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αοιδός απασχολημένος με την πρωινή καθαριότητα τον γνώριζε και τον άφησε 

μέσα. Μόνος του, ο Σκιπίωνας θα έβρισκε μια γωνιά να καθίσει μέχρι να ανοίξει ο 

ναός, ατενίζοντας την τερακότα φιγούρα του Δία, χαμένος σε περισυλλογή - σαν, 

λέει ο Γέλλιος, να συμβουλευόταν ιδιαιτέρως τον θεό για κρατικές υποθέσεις 

(Gellius, i, 6).2 

Μετά το ξημέρωμα ο ναός άρχισε να γεμίζει με τις επίσημες δουλειές 

(Gellius VI, i, 1, Fowler, 1911, 240 ff) του και ο Σκιπίωνας θα έφευγε - ήταν ένας 

πολυάσχολος άνθρωπος. Πίσω του άφησε αρκετή τροφή για σκέψη, γιατί η Ρώμη 

εξακολουθούσε να θρησκεύεται (ιδίως την πολιτική πίστη, στην οποία ήταν 

αφιερωμένος αυτός ο ναός) με παραδοσιακό, δομημένο, κοινοτικό, σχεδόν 

οικογενειακό τρόπο. Αυτός ο άνδρας μήπως εστερνίζονταν κάποια ιδιαίτερη 

ιδιωτική σχέση με τη θεότητα; Ο Σκιπίων δεν το είπε ποτέ, αλλά οι εχθροί του 

(και ακόμη χειρότερα, μερικές φορές οι φίλοι του) τον κατηγορούσαν γι’ αυτό. 

Ήταν απλά εκκεντρικός ή μη Ρωμαίος; Οι φύλακες του ναού δεν μπορούσαν να 

απαντήσουν, επισημαίνοντας απλώς ότι τα σκυλιά της φρουράς, που γαύγιζαν 

στους πάντες, δεν γαύγιζαν ποτέ σ’ αυτόν.  
Το νόημα αυτής της ιστορίας (υπάρχουν πολλές άλλες παρόμοιες) είναι ότι οι 

ερωτήσεις σχετικά με το μυαλό του Σκιπίωνα του Αφρικανού είναι ερωτήσεις για 

έναν μοναχικό και εκκεντρικό, όχι για έναν τυπικό ή παραδοσιακό Ρωμαίο 

στρατηγό. Έχει επομένως μια ορισμένη χρήσιμη στυπτική ποιότητα - μπορεί, 

λόγω της ίδιας της γεύσης, να διώξει ένα ή δύο κοπάδια κόκκινης ρέγκας από τα 

νερά πριν ξεκινήσουμε το ψάρεμα. Επιπλέον, μας θυμίζει ότι ο «μοναχικός και 

εκκεντρικός» ήταν πάντως πολύ χαρισματικός. Ο Σκιπίων δημιούργησε έναν 

αστικό μύθο ως τυπικά μοναχικός, ενστικτωδώς αντιπαθής ή ύποπτος. Κατά 

κάποιο τρόπο, μεταξύ της προσωπικότητάς του και του ηγετικού του τρόπου 

προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποιους ανθρώπους που ήθελαν να τον 

ακολουθήσουν και τον οποίον προσπάθησαν (εκτός αν η πολιτική τους έκανε 

αντιπάλους) να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν. 

Αλλά τι είδους στρατηγούς υποστήριζαν; Οι ιστορικοί έχουν την περίεργη 

συνήθεια να περιγράφουν τις στρατηγικές προθέσεις του Σκιπίωνα του 

Αφρικανού κατά την έναρξη της μεγαλύτερης κατάκτησής του, σαν να επρόκειτο 

για τα πιο απλά πράγματα στον κόσμο. Οι συνήθεις υποδείξεις τους είναι 

πράγματι απλές. 

 

• Ο Σκιπίωνας σκόπευε μια κλασική καμπάνια των Clausewitzian 

juggernaut, να τερματίσει τη μακροχρόνια ανοησία του Δευτέρου 

Καρχηδονιακού Πολέμου με την εύρεση του πραγματικού εχθρού σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση του και τη συντριβή του μια για πάντα (εκτός 

από το ότι ήταν μια απελπιστική κίνηση, και πήγε πάρα πολύ εύκολα στο 

τέλος).3 Αυτό υποτίθεται ότι κατά κάποια έννοια τον κάνει πιο 

 
2Οι πηγές εδώ είναι ο C. Oppius και ο Julius Hyginus (ο τελευταίος είναι ο Βιβλιοθηκονόμος του 

Αυγούστου). Τόσο ο Livy (xxvi, 19) όσο και ο Polybius (x, 2) ερμηνεύουν αυτό με διάφορους 

τρόπους εξορθολογισμού. Ο Πολύβιος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για να κάνει τον Africanus έναν 

κλασικό Badianesque χειριστή της θρησκείας, ώστε να μην πάρουν «λάθος» ιδέα οι ευαίσθητοι 

νεαροί Ρωμαίοι προστατευόμενοί του. 
3Όπως υποθέτει συνεχώς ο Develin (1985) (βλ. για παράδειγμα τις στρατηγικές παραδοχές που 

διέπουν το Practice of Politics, σ. 203 κ.ε.). Ο Scullard (1973)μπορεί επίσης κατά κάποιον τρόπο να 
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παραδοσιακό - ίσως ως Ρωμαίο, τουλάχιστον (οικογενειακό) ως Σκιπίωνα. 

• Ή, ο Σκιπίων ο Αφρικανός ήταν το μεγάλο αρχέτυπο του παγκόσμιου 

Ρωμαίου κατακτητή: δεν θα ηρεμούσε ποτέ μέχρι να εξαπλωθεί η Ρώμη 

γύρω από τη Μεσόγειο (με εξαίρεση ότι η διπλωματία του στον Λίβιο και 

στις παλαιότερες πηγές φαίνεται παράξενα βραχυπρόθεσμη και 

προσωπική).4 Ο Λίβιος ίσως προτιμούσε αυτό το είδος του Σκιπίωνα και 

σίγουρα φαίνεται ενοχλημένος από την αποτυχία του να μετατρέψει την 

προσωπική του πίστη σε αυτοκρατορική πίστη.5 

• Ή, ίσως, ήταν απλώς ένας μάλλον γοητευτικός μεγαλομανής, πεινασμένος 

για την προσωπική δόξα και πλούτο για να κατακτήσει μόνος του τον 

μεγαλύτερο αντίπαλο της Ρώμης, λες και οι συμβουλές της Γερουσίας (και 

των περισσότερων μελών της) δεν είχαν καμία σημασία. Ο Φάβιος 

βεβαίως είχε πείσει τον εαυτό του (και πολλούς άλλους) ότι αυτό ήταν 

έτσι, και θα τον είχε συλλάβει στη Σικελία -αποτυγχάνοντας σε όλα- ως 

ένα είδος αλαζονικού, εγωκεντρικού ελληνιστικού τυράννου. (Αλλά, αν 

ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί κανείς που δεν τον μισούσε ήδη, δεν 

αποκόμισε ποτέ αυτή την εντύπωση από μια συνάντηση μαζί του;).6 

 

Αυτό που λείπει από όλες αυτές τις προτάσεις είναι η πραγματική εξήγηση 

της τακτικής του Σκιπίωνα, ή της επιτυχίας του, όταν έφτασε στην Αφρική. Ο 

Thiel, ο οποίος μελέτησε τον Σκιπίωνα με πραγματικό ενδιαφέρον ως ο πρώτος 

Ρωμαίος που επιχείρησε να προβάλει δύναμη χρησιμοποιώντας τη θάλασσα,  

φαίνεται έτοιμος να παρακάμψει αυτή τη δυσκολία αρνούμενος ότι ο Σκιπίωνας 

είχε οποιαδήποτε επιτυχία,7 αλλά οι περισσότεροι ιστορικοί απέφευγαν μια τόσο 

ακραία λύση. Με λίγη τύχη και με ένα τέχνασμα ή δύο, μερικοί καλοί νουμιδιανοί 

σύμμαχοι, η μνημειώδης καρχηδονιακή βλακεία και λίγο έντονο ρωμαϊκό θάρρος 

θεωρούνται γενικά επαρκή συστατικά. Κανένα από αυτά δεν χρειάζεται να είναι 

πολύ μυστηριώδες. Όλα αυτά - εκτός ίσως από το ένα τέχνασμα ή δύο - βολικά 

επιτρέπουν στον ιστορικό να ζωγραφίσει μια απλή εικόνα του τελικού κατακτητή 

του Αννίβα στο χείλος του πιο άγριου στρατιωτικού τζόγου του. 

Μάλλον πιο σπάνια, κάποιος έχει προτείνει ότι ο Σκιπίων είχε εκείνη τη 

στιγμή μια πραγματική στρατηγική φιλοσοφία στο μυαλό, μια αυξανόμενη 

ικανότητα να μιμείται τον Αννίβα για παράδειγμα (ο Scullard ακούγεται έτσι όταν 

γράφει γρήγορα) ή μια πραγματική καλλιτεχνική μαεστρία της έμμεσης 

προσέγγισης (πολύ σοβαρή πρόταση του Λίντελ Χαρτ), αλλά τέτοιες θεωρίες 

συνήθως θεωρούνται πολύ έξυπνες για το θέμα.8 Μια ιατροδικαστική εξέταση (αν 

 
εκπροσωπεί αυτή τη θέση, η οποία φαίνεται να διέπει την «παρακμή» για την οποία μιλάει στο 

Roman Politics, σ. 75 επ. 
4Κλασικό παράδειγμα της οποίας θα μπορούσε να είναι η αποστολή του στην αυλή της Syphax στο 

Livy, XXVIII, 17, η οποία ήταν ατομικιστική μέχρι ρομαντισμού, προσωπικά επιτυχημένη και 

σύντομα ξεπερασμένη. 
5Αυτή είναι η ανάλυσή του για την εξέγερση του Indibilis (Livy, XXIX, 1). 
6Όπως για παράδειγμα, Hasdrubal Barca, Livy, XXVIII, 18. 
7Thiel (1946, σ.158 ff). Και, εν πάση περιπτώσει, η μελέτη του Thiel είχε ήδη ακολουθήσει την 

κακή τύχη πολλών ρωμαϊκών αποπειρών αυτού του είδους στον Πρώτο Καρχηδονιακό Πόλεμο. 
8Σύγχρονες βιογραφίες του Σκιπίωνα Αφρικανού, όπως για παράδειγμα η μεταγενέστερη μελέτη 

του Scullard για τον Scipio (1970), θα μπορούσαν ακόμη να γραφτούν χωρίς καμία αναφορά στα 
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μπορεί κανείς να δανειστεί τη φράση) θα έπρεπε να ξεκινήσει από την ευδιάκριτή 

του συμπεριφορά. Εν συντομία, θα ήθελα να προτείνω τι πραγματικά γνωρίζουμε 

για τη στρατηγική στάση του μυαλού του Σκιπίωνα σε αυτό το σημείο της 

καριέρας του, να το δούμε υπό το φως των όσων δίδαξε στην ομάδα του και 

μερικά πράγματα που μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτά. 

Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι γνωρίζουμε, ότι ενώ ο Κορνήλιος Σκιπίων έγινε ο 

πιο διάσημος πολυπολιτισμικός της Ρώμης, τόσο ως πρεσβευτής και στρατολόγος 

άλλων πολιτισμών, όσο και ως επικεφαλής του πιο διάσημου διαπολιτισμικού, 

ακόμη και ανθρωπολογικού «κολεγίου» της Ρώμης, υπήρχε τουλάχιστον κάποια 

αυθεντική ιμπεριαλιστική παράδοση στην οικογένεια του Σκιπίωνα. Καλό είναι 

να αναφέρουμε, διότι όχι μόνο είναι ένας γνήσιος (και σχεδόν ο μοναδικός) 

παραδοσιακός παράγοντας μεταξύ εκείνων που παρατηρούνται να λειτουργούν 

στην πρώιμη στρατηγική συμπεριφορά του, αλλά και διότι μπορεί να τείνουμε να 

τον υπερεκτιμήσουμε. Προφανώς ο Σκιπίων δεν ένιωθε ενδοιασμούς για να 

πολεμήσει τις μάχες της Ρώμης όχι μόνο λίγο μέσα στο εχθρικό έδαφος (που θα 

ήταν αρκετά παραδοσιακό), αλλά βαθιά μέσα του (που δεν ήταν). Η ξαφνική 

κίνησή του εναντίον του Nova Cartago (κατά τη διάρκεια της οποίας η θάλασσα 

παρείχε τη μόνη ασφαλή γραμμή ανεφοδιασμού του, και μάλιστα πολύ μέσα στην 

«επιδρομική σκιά» της καρχηδονιακής βαλεαρίσιας μοίρας) το δείχνει καλά. Η 

τολμηρή έρευνά του εναντίον του Gades στην ακτή του Ατλαντικού, αν και δεν 

μπορούσε να πιεστεί, το κάνει ακόμα καλύτερα. Ήταν όμως ο Σκιπίωνας ο 

Αφρικανός αληθινός ιμπεριαλιστής των Σκιπίων; 

Δεν αμφιβάλλω για την περιγραφή του Scullard για την Αιμιλιο-Σκιπιονική 

παράταξη στη ρωμαϊκή πολιτική ως ομάδα προοδευτικών ιμπεριαλιστών. Είναι 

μια φυσική και πειστική εξήγηση των Μασιλιώτικων δεσμών τους καθώς και του 

ενδιαφέροντός τους για τους Έλληνες ανθρωπολόγους, ιστορικούς και 

γεωγράφους. Η οικογενειακή παράδοση είχε γίνει, σύμφωνα με τα λόγια του 

Scullard, «ότι μια αμιγώς ιταλική πολιτική ήταν ξεπερασμένη και ότι η Ρώμη 

έπρεπε να γίνει μια Μεσογειακή Δύναμη» (Scullard, ό.π., σ. 76). Αυτό καθιστά 

ευκολότερη την κατανόηση της πρόθεσής τους, χρησιμοποιώντας την πολιτική 

τους επιρροή τον πρώτο χρόνο του πολέμου, να υπερασπιστούν τη Ρώμη με μια 

έννοια εμπροσθοβαρή (που ήταν παραδοσιακή), αλλά να το κάνουν 

τοποθετούμενοι έτσι ώστε να απειλούν τη δυτική Γαλατία ή την Ισπανία και ίσως 

την Αφρική.9 

Ο Σκιπίωνας θα έμαθε έτσι καθώς μεγάλωνε την τάση να σκέφτεται με όρους 

μιας «μεγαλύτερης Ρώμης» που θα περιλάμβανε μεγάλο μέρος τουλάχιστον της 

δυτικής Μεσογείου. Δεν είμαι σίγουρος πόσο αυτό μας λέει κάτι για αυτόν 

προσωπικά. Σε σύγκριση με τους μεγάλους ιμπεριαλιστές της οικογένειάς του 

(σκέφτεται κανείς τον Scipio Aemilianus, ίσως και τον Scipio Asina, τον Aemilius 

Paullus και τον ίδιο του τον πατέρα) φαίνεται να ενδιαφέρθηκε πολύ λίγο για την 

εδραίωση των κατακτήσεών του. Οι τοπικοί πρίγκιπες τόσο στην Ισπανία όσο και 

 
πολύ σημαντικά γραπτά του Λίντελ Χαρτ για το θέμα. Συμμορφώθηκα σε μεγάλο βαθμό με αυτή 

την παράξενη συνήθεια για να αποφύγω την εμφάνιση ότι απλώς αναβιώνω ένα δόγμα «έμμεσης 

προσέγγισης», ενώ ο στόχος μου βρίσκεται αλλού, αλλά το απλούστερο μέρος για να βρει κανείς τη 

συνολική του προσέγγιση είναι στο εγχειρίδιο επισκόπησης Strategy, σσ. 19-23. 
9Η «αφρικανική απειλή» διοικούνταν στην πραγματικότητα από τον T. Sempronius Longus, ο 

οποίος αργότερα κατάφερε να αρπάξει τον έλεγχο της καταστροφής στην Trebbia. 
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στην Αφρική αφέθηκαν σχεδόν εντελώς ανεξάρτητοι σύμφωνα με τα συνήθη 

πρότυπα της ρωμαϊκής πελατειακής βασιλείας και δεσμεύτηκαν μαζί του με 

δεσμούς που ήταν εξαιρετικά προσωπικοί. Αυτή είναι ασφαλώς η ερμηνεία του 

Λίβιου και βρίσκεται πίσω από τη ρητή κριτική που ασκεί στον Σκιπίωνα όταν 

ασχολείται με την εξέγερση του Ιντιμπίλη (Livy 1965, XXVIII, 23-33). 

Κατά συνέπεια, αν και γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του Σκιπίωνα είχε κάποιο 

είδος σχεδίου για την Αφρική το 218 π.Χ. (πριν εξαφανιστεί από το ρωμαϊκό 

ραντάρ και αφήσει ορφανά τα στρατεύματά του) και ότι οι δυο τους, όσο κοντά 

και αν ήταν, βρίσκονταν μαζί σε εκστρατεία στο βορρά πολύ νωρίς στον πόλεμο, 

δεν γνωρίζουμε ότι τα σχέδια του πατέρα είχαν μεγάλη επίδραση στις ιδέες του 

γιου. Ο Λίβιος, ο οποίος ήξερε αρκετά για τις έμμεσες στρατηγικές για να 

χρησιμοποιήσει τη σωστή γλώσσα όταν χρειαζόταν,10 μιλά για την αφρικανική 

δύναμη στην αρχή του πολέμου μόνο σαν να επρόκειτο για μια ομάδα επιδρομών 

ή για ένα είδος στρατηγικής απειλής (Livy 1965, XXI, 17). Μας μένουν λοιπόν τα 

μη παραδοσιακά πράγματα που γνωρίζουμε για τον Σκιπίωνα. 

Το πρώτο από αυτά πρέπει προφανώς να είναι το νέο πρότυπο στρατού. Αυτό 

είναι ένα αντικείμενο (ήταν ένα αντικείμενο σε όλη τη στρατιωτική ιστορία) που 

δεν το στρατολογεί κανείς, ούτε το συγκεντρώνει, αλλά διδάσκεται.11 Ο 

Σκιπίωνας είχε αναπτύξει στην Ισπανία με σχεδιασμό και επαναλαμβανόμενα 

πειράματα μια νέα τακτική συμπεριφορά και πειθαρχία για τις ρωμαϊκές λεγεώνες 

και τους βοηθούς του, που μπορούσε να χρησιμοποιήσει με εξαιρετικά μη 

παραδοσιακούς τρόπους. Ο Emilio Gabba επισημαίνει ότι αυτό το πεζικό είχε ήδη 

χάσει μέρος της παλιάς εθιμικά συνδεδεμένης ταξικής δομής του λόγω της 

μείωσης των οικονομικών προϋποθέσεων για τη στρατιωτική θητεία (Gabba, 

1976, σ. 5). Οι δεσμοί του με το «κληρονομημένο σύμπλεγμα» των παλαιών 

εθιμικών θρησκευτικοστρατιωτικών μεθόδων πολέμου είχαν αρχίσει να 

αποδυναμώνονται, και ο Σκιπίωνας το ενίσχυσε αυτό με τη συνεχή προσωπική 

του φροντίδα. Στο Cartago Nova, όπου η απαρατήρητη «αχίλλειος πτέρνα» της 

άμυνας της πόλης ήταν μια προσέγγιση σε μια πολύ ρηχή αλλά φαινομενικά 

πλημμυρισμένη παλίρροια (ένας ελιγμός τρεξίματος μια παλαιού τύπου ρωμαϊκή 

μονάδα ποδιών πιθανότατα δεν θα είχε κάνει ποτέ), ο Σκιπίωνας ανίχνευσε ο ίδιος 

την παράξενη διαδρομή μέσα στο νερό που ήταν απαραίτητη για την περίεργη 

γωνία επίθεσης και αφού το «τρέξιμο» πέτυχε, έδωσε μεγάλη προσωπική 

προσοχή στους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς που την οδήγησαν. Στο 

Baecula και στην Ilipa (ένα τέλειο παράδειγμα θα ήταν οι πολύ περίεργες, ορεινής 

διαδρομής, κινήσεις «διπλής απόρριψης περιβολής» στην Ilipa) ο Σκιπίωνας 

εξασκήθηκε και οδήγησε ο ίδιος μία από τις κινήσεις, αλλά στη συνέχεια έδωσε 

προσωπικά τα εύσημα στους αξιωματικούς της μονάδας και τους 

υπαξιωματικούς. 

Ο Σκιπίων αναιρούσε συνειδητά στα πεδία πρακτικής και μάχης μεγάλο 

μέρος της τυπικής ρωμαϊκής τεχνικής του πολέμου με το πεζικό που έφεραν μαζί 

τους οι γεωργοί της Ιταλίας στις λεγεώνες τους και την οποία έμαθαν στην 

εκπαίδευση. Στο Baecula και στην Ilipa μπόρεσε να δοκιμάσει τις κινήσεις, που 

 
10Δες τις ομιλίες υπέρ και κατά του Σκιπίωνα και του Φάβιου Μάξιμου, όπως τις συνέθεσε ο Livy 

(1965, XXVIII, 40-45). 
11Το παράδειγμα του Marius εδώ θα έλεγε, αλλά θα απαιτούσε μια μελέτη από μόνη της. 
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αναφέρθηκαν παραπάνω, επειδή είχε μεταμορφώσει τις μανάδες του πεζικού σε 

περισσότερες από μια κινητή δύναμη από το σπαθί και ασπίδα (και αυτό μπορεί 

να ευθύνεται για τη δυσαρέσκεια που αντιμετώπισε από τη διοίκηση και τους 

παραδοσιακούς και στρατιωτικούς γραφειοκράτες της Ρωμαϊκής Συγκλήτου).12 

Είχε, σε τελική ανάλυση, «Ισπανούς» (Γαλικιανούς) Κέλτες για να συνεργαστεί 

(μαζί με ένα στέλεχος υπαξιωματικών από τους χαμένους λεγεωνάριους που 

έμειναν ορφανοί στην κελτική Ισπανία όταν πέθανε ο πατέρας του) - δίδαξε 

κάπως ρωμαϊκές, κάπως τοπικιστικές, εκδοχές αυτών, που οι άνδρες που 

εντάχθηκαν σε αυτόν, ήξεραν ήδη, εν μέρει, να κάνουν. 

Με τον ίδιο τρόπο, το ελαφρύ πεζικό του μεταβαλλόταν από τους 

παραδοσιακούς ενοχλητικούς ανιχνευτές (ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει το 

παραδοσιακό ρωμαιοϊταλικό άλογο της χερσονήσου, αν αυτό ήταν δυνατό) σε μια 

δύναμη ικανή να καθηλώσει έναν ανώτερο αντίπαλο στιγμιαία στη θέση του, ενώ 

οι άλλες μονάδες έκαναν ελιγμούς, αλλά στη συνέχεια ο χρόνος του στην Ισπανία 

του έδωσε πρόσβαση στο νέο κελτικό ιππικό της Γαλικίας, Ιβηρικής και -ίσως το 

καλύτερο από όλα- των φυλών της Βόρειας Αφρικής, και καθένα από αυτά είχε 

έναν νέο συνδυασμό σύνθετων δεξιοτήτων που το ιταλικό ή το ελληνικό ιππικό 

δεν είχε (τουλάχιστον όχι δυτικά του κόσμου του Αλεξάνδρου).13 Το ιππικό του 

μάθαινε να διατηρείται σε ισορροπία και να ελέγχει, να ενεργεί (μερικές φορές σε 

πολλά στάδια) ως μέρος ενός συνολικού τακτικού σχεδίου, αντί απλώς να 

βρυχάται προς τη δική του νίκη σε αυτό που συνήθως αποκαλείται «η δράση του 

ιππικού».14 

Η αδυναμία σε όλα αυτά για την ευρύτερη στρατηγική του είναι το απλό 

γεγονός ότι δεν μπορούσε εύκολα να πάρει αυτά τα στρατεύματα μαζί του. Αν η 

Ισπανία μπορούσε τελικά να κατακτηθεί μόνο με τέτοιες ευέλικτες δυνάμεις, θα 

έπρεπε να κρατηθεί από αυτές, και ο Σκιπίωνας είχε άλλα σχέδια για τον συνολικό 

πόλεμο. Κάτι από έναν πυρήνα ή ένα στέλεχος που επιλέγεται από τους 

 
12Livy, XXVII, 17-20, και XXVIII, 12-16 (όπου ο Λίβιος αποκαλεί την Ίλιπα «Σίλπια». Πρβλ. την 

ομολογουμένως νεανική και υπερβολικά ενθουσιώδη, αλλά οξυδερκή επισκόπηση του Λίντελ 

Χαρτ (1994), γ. 6, όπου ασχολείται με τη συνολική χρήση του μεταβαλλόμενου πεζικού του 

Σκιπίωνα στην Ισπανία. Βλ. επίσης σ. 8 εδώ, σημειώσεις 1 και 2. 
13Livy, XXVII, 18 κ. ε. και XXVIII, 13 κ. ε. Ο Scullard το γνωρίζει αυτό, όπως για παράδειγμα 

στην ιστορία του ρωμαϊκού κόσμου 753 έως 146 π.χ. (1995), σ. 227 κ. ε. και όμως αποτυγχάνει να 

βγάλει το σαφές συμπέρασμα καθώς φαίνεται να έχει κατά νου τη συνήθη και σταδιακή Σκιπιονική 

«απομίμηση» του Hannibal. Βλ. το πρώιμο βιβλίο του Scipio Africanus (1930), σ. 285 κ. ε. 
14Idem. Είναι «κοινός» της αρχαίας στρατιωτικής συμπεριφοράς ότι το ιππικό πριν από τον πλήρως 

ανεπτυγμένο ρωμαϊκό αυτοκρατορικό στρατό είναι είτε αριστοκρατικό είτε ξεχωριστή 

(μισθοφόρος) εθνοτική ομάδα που υπάρχει στη μάχη μόνο για να πολεμήσει άλλο ιππικό και μετά 

για να εφορμήσει στο αντίπαλο στρατόπεδο (αν παραμένουν ανέπαφα) πριν τελειώσει η υπόλοιπη 

μάχη. Οι Scipios δεν ακολουθούν αυτό το πρότυπο, και αντ’ αυτού διδάχτηκαν να υποστηρίζουν 

(και στην πράξη να υποστηρίζουν) τους τακτικούς στόχους μιας συγκεκριμένης σύγκρουσης. Το 

Γαλικιανό Κέλτικο ιππικό του και το βορειοαφρικανικό ιππικό του είχαν υψηλά κίνητρα 

(περιμένανε την ιθαγένεια), ειδικευμένους νεοφερμένους που έφεραν ρευστή ικανότητα στη 

διδασκαλία - και τον περίεργο τρόπο στρατολόγησης ιππικού για το αφρικανικό παιχνίδι στη 

Σικελία (απειλώντας να στρατολογήσει τον πρώτο γιο και το καλύτερο άλογο του κάθε αγρότη της 

Σικελίας, στη συνέχεια «μαλακώνοντας» και παίρνοντας αντ’ αυτού τον καλύτερο αγρότη και τα 

καλύτερα 2-4 άλογα από κάθε μεγαλύτερο αγρόκτημα) του επέτρεψε να διδάξει ξανά νέες τακτικές 

σε μια καλύτερη ομάδα μαθητών. Οι συνέπειες αυτού για τη δράση του ιππικού στη μάχη του Ζάμα 

συχνά δεν αναφέρονται. 
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στρατιωτικούς τριβούνους θα μπορούσε να έρθει μαζί του στη συνοδεία του - η 

συνοδεία των 14.432 λιβρών αργύρου θα μπορούσε να δικαιολογήσει ότι έφερε 

λίγους περισσότερους από τον συνηθισμένο αριθμό αξιωματικών (ειδικά αν 

κάποιο από αυτά επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του στρατού 

διάσωσης της Ρώμης, ενός στρατού που η Σύγκλητος θα αρνιόταν να 

χρηματοδοτήσει).15  Παρ’ όλα αυτά, έπρεπε γενικά να κάνει ένα φρέσκο ξεκίνημα 

στην Ιταλία, καθώς προετοιμαζόταν για την επέλαση προς την Καρχηδόνα. 

Τι θα μπορούσε να κάνει τότε; Η δουλειά του να διδάσκει μια περίεργη 

Σκιπιακή εκδοχή, και μια ελαφρώς «ρωμαϊκή» εκδοχή, για αυτό για το οποίο οι 

πόροι του είχαν ήδη κάποια υποψία για δεξιότητες, ήταν τώρα να το κάνει ξανά 

από την αρχή. Οι όποιες λεγεώνες που συγκεντρώθηκαν με τη συνήθη μέθοδο στη 

Ρώμη για το «σχέδιο Αφρική» θα έχουν λάβει την παραδοσιακή (αν και ταχεία) 

ρωμαϊκή εκπαίδευση των κληρωτών. Επίσης, από τη σκοπιά του Σκιπίωνα, θα 

είχαν υποβληθεί σε έναν άβολο Συγκλητικό (και πολιτικά εχθρικό) έλεγχο, ενώ 

εκείνος τους εκπαίδευε εκ νέου με τις δικές του αντισυμβατικές μεθόδους Τα 

μεταγενέστερα παράπονα του Fabius ότι είχε «όλες τις ιδιότητες που 

αναπόφευκτα οδηγούν στην απώλεια της στρατιωτικής πειθαρχίας», ότι «σαν 

κάποιος ξένος δεσπότης [φερόταν] στους στρατιώτες του εναλλάξ με παράλογη 

επιείκεια και ακραία κτηνωδία» (Livy, 1965, XXIX, 19), ότι αυτός και το 

επιτελείο του ήταν αντιρωμαίοι και σπαταλούσαν τον χρόνο τους «με βιβλία και 

σωματική άσκηση» (Livy, 1965, XXIX, 19) - όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι 

πολύ πιο επικίνδυνα στα πεδία εκπαίδευσης έξω από τη Ρώμη απ’ ό,τι θα ήταν 

στη Σικελία. Τέλος, αν και θα επανέλθω στο θέμα αργότερα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι από όλες τις διαθέσιμες λεγεώνες στο πεδίο, οι δύο «λεγεώνες των Καννών» 

στη Σικελία είχαν μακράν τα λιγότερα να ξεμάθουν και μακράν τη λιγότερη 

υπερηφάνεια για την παράδοση των μονάδων τους που θα τους εμπόδιζε να την 

ξεμάθουν. Ο Σκιπίωνας μπορεί πράγματι να βρήκε ελκυστική την προοπτική να 

συγκροτήσει τη δύναμή του γύρω από τέτοια στρατεύματα. 

Αυτό που είναι ενδιαφέρον σχετικά με την πιθανότητα αυτή είναι το περίεργο 

γεγονός ότι ο Σκιπίωνας, που κατακλύζεται έντονα από πολιτικές διαμάχες για να 

πάρει την κατάλληλη αυτοκρατορία για την αφρικανική εισβολή του, φαίνεται 

στον Λίβιο όσο και στον Πολύβιο, να ήταν αρκετά ικανοποιημένος, όταν η 

Γερουσία του έδωσε αυτές τις λεγεώνες και σχεδόν τίποτα άλλο για να κάνει το 

χτύπημά του ενάντια στην περιοχή της Καρχηδόνας. Η διατύπωση (ακόμα και στα 

αγγλικά) είναι ενδιαφέρουσα: 

 
«Ο Σκιπίωνας δεν είχε πιέσει για άδεια (η οποία δεν του δόθηκε ποτέ) να 

συγκεντρώσει νέα στρατεύματα- είχε όμως τη συγκατάθεση της Συγκλήτου να πάρει 

εθελοντές και, επειδή είχε επιμείνει ότι ο στόλος [sic.] δεν θα κόστιζε τίποτα στη 

χώρα, να λάβει οποιεσδήποτε συνεισφορές προσφέρονταν από τις συμμαχικές 

κοινότητες για την κατασκευή νέων πλοίων» (Livy, 1965, XXVIII, 45). 

 

Αυτή η τελευταία ρήτρα μας φέρνει στο θέμα των πλοίων - περίπου τριάντα 

επιτράπηκε να φύγουν από τη Ρώμη με τον Σκιπίωνα και ίσως άλλα είκοσι στη 

 
15Και θα μπορούσε στην πραγματικότητα να υποδηλώνει την πρόθεση να δημιουργηθούν 

δυνατότητες προσλήψεων από την αρχή. 



Τόμος 2, Τεύχος 1                                          Γουίκ: Διδασκαλία Στρατηγικής Ισότητας:... 

 

 

 58   

Σικελία. Τόσο ο Tarn όσο και ο Thiel (ο τελευταίος σε έναν καταιγισμό δύσπιστης 

ρητορικής) έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επιβεβαιώσουν μια τόσο 

πενιχρή χειρονομία θαλάσσιας υποστήριξης για αυτό που συνήθως θεωρείται ως 

ρωμαϊκή κίνηση κατά της Καρχηδόνας, όταν η πραγματική δύναμη του ρωμαϊκού 

ναυτικού - χρησιμοποιήσιμα σκαριά στο νερό, που επί του παρόντος διατηρούνται 

στην ή κοντά στην Κεντρική Ιταλία - πρέπει να ήταν κάτι της τάξης των 200 

(Thiel, σσ. 145-148). Ωστόσο, ο Λίβιος φαίνεται να προτείνει ότι ο Σκιπίωνας (ο 

διοικητής που συντόνιζε τις χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις τόσο ασυνήθιστα 

στις ισπανικές εκστρατείες) δεν ήταν διατεθειμένος να πιέσει το σημείο. Τα λίγα 

πλοία που πήρε από μάλλον αναξιόπιστους συμμάχους στην Ετρουρία ήταν 

κατασκευασμένα από ξύλο τόσο πράσινο που αναγκάστηκε να τα παρατήσει κατά 

την άφιξή τους στη Σικελία (Livy, 1965, XXIX, 1). Υπήρχε και πάλι ένα κρυφό 

πλεονέκτημα: δεν χρειαζόταν να δεχτεί κανέναν πολιτικά διορισμένο ναυτικό 

διοικητή για να τους απορρίψει, και μπορούσε να συνεχίσει να βασίζεται σε 

μερικούς καπετάνιους που είχαν μάθει να λειτουργούν μαζί του στην Ισπανία, 

κυρίως στον Λαέλιο. 

Είχε στην πραγματικότητα μια εμπειρία εκμάθησης στη δουλειά για τον 

Λαέλιο και τα λίγα αξιόλογα πολεμικά πλοία που ήταν διαθέσιμα: η οποία 

φαίνεται ότι προκάλεσε άσκοπη σύγχυση στον Thiel και σε πολλούς άλλους 

ιστορικούς της εκστρατείας.16 Ο χώρος είναι περιορισμένος σε αυτή τη μελέτη, 

αλλά το θέμα ήταν απλό και είναι κρίσιμο για την παρουσίαση μας. Ο Λαέλιος, ο 

οποίος φαίνεται να λειτουργούσε πάντα υπό στενές οδηγίες του Σκιπίωνα (και ο 

οποίος ήταν ο κύριος εκφραστής από πρώτο χέρι της τακτικής του στην εποχή του 

Πολύβιου (Polybius, X, 3) αποβίβασε τους πεζοναύτες του σε ασφαλή απόσταση 

από την Καρχηδόνα και έκανε μερικές γρήγορες και θορυβώδεις λεηλασίες. Η 

Καρχηδόνα, η οποία φυσικά είχε λάβει προειδοποίηση ότι ο Σκιπίωνας είχε 

αρχίσει να οργανώνει μια εισβολή, έπεσε όπως ήταν αναμενόμενο σε πανικό, 

στρατολόγησε στρατεύματα, ενίσχυσε την άμυνά της και εξόπλισε τα πλοία του 

εσωτερικού της στόλου (Livy, 1965, XXIX, 3). Ο Λαέλιος δεν είχε φυσικά καμία 

πρόθεση να μείνει για να αντιμετωπίσει αυτές τις άμυνες- ήξερε πλέον αυτό που 

είχε έρθει να μάθει, και αυτός και οι καπετάνιοι των πλοίων του είχαν από πρώτο 

χέρι την εμπειρία του πώς ήταν να αυτοσχεδιάζεις στο νέο περιβάλλον. Μετά από 

μια γρήγορη προγραμματισμένη διάσκεψη με τον αρχηγό της ηπειρωτικής 

Αφρικής Μασίνισσα - ο Σκιπίωνας φαίνεται ότι δεν άφησε ποτέ ακάλυπτη 

οποιαδήποτε βάση σκόπευε να καλύψει - ο Λαέλιος έπλευσε πίσω στη Σικελία, 

κουβαλώντας λάφυρα και επιτόπιες ναυτικές πληροφορίες για την Καρχηδόνα 

που οποιοσδήποτε Ρωμαίος θα μπορούσε ποτέ να συλλέξει για όλη τη διάρκεια 

του Δεύτερου Πουνικού Πολέμου. 

Η κατανόηση αυτού του είδους του τεχνάσματος του Σκιπίωνα είναι 

απαραίτητη αν σκοπεύουμε ποτέ να ξετυλίξουμε με ακρίβεια το νήμα των πιο 

χαρακτηριστικών νικών του από το θάρρος και τη συνήθη παραδοσιακή 

ικανότητα των Ρωμαίων συγχρόνων του.  «Ο Σκιπίωνας», έγραψε ο Πολύβιος από 

τις συνομιλίες του με τον ηλικιωμένο Λαέλιο για την ισπανική εκστρατεία, «ευθύς 

εξ αρχής και ενώ βρισκόταν ακόμη στη Ρώμη, είχε κάνει λεπτομερείς έρευνες. ... 

 
16(Livy, 1965,  XXIX, 3 4).  Thiel, ό.π., σ. 149.  Βλ. επίσης Scullard (1930, σ. 169) και De Sanctis, 

1923, III, ii, σ. 513). 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                      Μάρτιος 2022 

 

 

59 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν τον βάραινε ... ούτε ο φόβος των Καρχηδονίων ούτε 

το γενικό αίσθημα αποτροπιασμού. ... Μόλις έφτασε στην Ισπανία, άρχισε να 

ρωτάει τους πάντες και να διερευνά όλες τις πηγές πληροφοριών» (Polybius, X, 

7). Ο Σκιπίωνας, όπως και ο Αννίβας, είχε μάθει να σκέφτεται τη στρατηγική με 

όρους καλά απεικονισμένου εδάφους και να θεωρεί τον ελιγμό των στρατών του 

και του εχθρού του μέσα σε αυτό το έδαφος ως ζήτημα ισορροπίας. Καθώς 

εκπαίδευε τώρα τις «λεγεώνες της Κανναίας» (μια ατιμασμένη μονάδα 

περισσότερο από έτοιμη να μάθει ένα νέο τρόπο μάχης αν αυτό μπορούσε να 

θεραπεύσει την ατίμωσή της) και μια ποικιλία πιστών εθελοντών στις δικές του 

μεθόδους τακτικής ισορροπίας, έκανε μια σοβαρή (και επιτυχημένη) κίνηση για 

να συγκεντρώσει ακριβή γνώση σχετικά με το μελλοντικό έδαφος και την 

ισορροπία των εχθρών του.   

Έχει γίνει πολύς λόγος για το ότι ο Σκιπίωνας έμαθε τις τακτικές που 

χρησιμοποιούσε ο Αννίβας στην ακμή του και τις έστρεψε εναντίον του στο τέλος 

του πολέμου,17 αλλά οι ομοιότητες μπορεί να είναι στην καλύτερη περίπτωση 

ισχνές και μάλλον παρεξηγήθηκαν. Το μυαλό του Σκιπίωνα είχε αρχίσει να 

λειτουργεί στο ίδιο ευρύ στρατηγικό επίπεδο με εκείνο του Αννίβα (με ανάλογη, 

αν και μάλλον διαφορετική, ιδιοφυΐα προσέγγισης) και να χρησιμοποιεί τις ίδιες 

στρατηγικές βάσεις. Ο Σκιπίωνας σκόπευε να δώσει τη μάχη μόνο σε μια 

ισορροπία της επιλογής του, και είχε πλέον τα εργαλεία, τους μαθητές και τις 

πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να το πράξει. 

Έριξε μια καλή, μακρά, διδακτική «ματιά» και επιβεβαίωσε την ετοιμότητα 

αυτών των εργαλείων με μια «δοκιμαστική εκτέλεση» στην αιχμάλωτη 

ελληνοϊταλική πόλη Λοκρή, και κατά τη διαδικασία της νίκης σχεδόν ακύρωσε 

ολόκληρο το σχέδιό του. Ο Πλεμίνιος, ο διοικητής κάποιων τοπικών ρωμαϊκών 

δυνάμεων με τις οποίες αναγκάστηκε να συντονιστεί, βγήκε εκτός ελέγχου.18 Οι 

εχθροί του στη Σύγκλητο τον κατηγόρησαν αμέσως τόσο για ανικανότητα, όσο 

και - η πολιτική δεν αργεί ποτέ να δοκιμάσει κάτι «και με τους δύο τρόπους», 

ακόμη και όταν τα δύο αντιφάσκουν - ότι σχεδίαζε να δημιουργήσει για τον εαυτό 

του μια ισχυρή βάση στην Ιταλία. Η στρατηγική ισορροπία μπορεί να 

καταστραφεί εξίσου εύκολα από τους συμμάχους ενός ατόμου όσο και από έναν 

εχθρό. 

Ευτυχώς ο Σκιπίωνας είχε ήδη προβλέψει τουλάχιστον τη συγκλητική 

παρέμβαση ως κίνδυνο αυτού του είδους και είχε έτοιμο έναν συγγενή του (τον 

Πομπόνιο Μάθο) ως πραίτορα να «ερευνήσει» και να τον απαλλάξει από κάθε 

νομικό πρόβλημα. Είχε επίσης χρησιμοποιήσει τη νέα αναζωπύρωση της 

πολιτικής δημοτικότητας του κόμματος των Αιμιλιανών-Σκιπίων στη Ρώμη για να 

 
17Η φράση που χρησιμοποιείται τόσο συχνά από τον Scullard και πολλούς στρατιωτικούς 

αναλυτές, για παράδειγμα - «να μάθουμε το μάθημα της Cannae» - είναι σωστή όσο πάει, 

προφανής, και χάνει εντελώς το νόημα. 
18(Livy, 1965, XXIX, 9-10). Οι φιλορωμαίοι ντόπιοι είχαν να τα βάλουν με άλλους ντόπιους που 

θεωρούνταν συνεργάτες του Αννίβα και άρχισαν να επιτίθενται σε μη μαχητές εκτός σχεδίου για να 

ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Στην πραγματικότητα ήταν η άρνησή του να επιτρέψει 

τέτοιου είδους ενέργειες, ακόμη και σε περίπτωση νίκης, που χρησιμοποίησε η Σύγκλητος για να 

κηρύξει άκυρους τους επιεικείς όρους παράδοσης του Σκιπίωνα για την Καρχηδόνα μετά τη νίκη 

στη Ζάμα, αν και η πολιτική που εμπλέκεται υποδηλώνει ότι θα έβρισκαν δικαιολογία για να το 

κάνουν ακόμη και αν ο Σκιπίωνας ήταν πιο σκληρός. 
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αποτρέψει παρεμβάσεις από άλλες πλευρές. Ένας συγκλητικός σύμμαχος, ο Π. 

Σεμπρώνιος Τουντιτάνος, είχε μόλις συνάψει μια βιαστική ειρήνη με τον Φίλιππο 

της Μακεδονίας, η οποία αναμενόταν ότι θα διαρκούσε για ένα ή δύο χρόνια 

(Livy, 1965, XXIX, 17-22). Όλη αυτή η προσπάθεια ήταν όχι μόνο για να φτάσει 

στην Αφρική με την ιδέα του και μια νέα, πρακτικά διδαγμένη ομάδα άθικτη, 

αλλά και για να κερδίσει χρόνο για μια πρακτική «βολή». 

Το εύρος των αυτοσχεδιαστικών τακτικών του Σκιπίωνα και η κατανόηση 

των λιγότερο στρατιωτικών προκλήσεων που αντιμετώπιζε είναι ενδιαφέροντα 

εδώ. Τις ολοένα και πιο βίαιες εναλλαγές των διαθέσεων στο λαϊκό θρησκευτικό 

φρόνημα της πρωτεύουσας (η Ρώμη ως θρησκευτική εστία) τις εκτρέπει, για λίγο 

τουλάχιστον, ενορχηστρώνοντας την άφιξη μιας νέας θεότητας (της Magna Mater 

Idaea του Pessinus), της οποίας οι καλές υπηρεσίες για τον τερματισμό του 

πολέμου βασίζονταν βολικά (από έναν αναφερόμενο δελφικό χρησμό) στο να 

τραβήξει κάποιος τον Αννίβα έξω από την Ιταλία (Scullard, 1973, σ. 77).    

Ο Σκιπίωνας, όπως και ο Αννίβας, είχε δημιουργήσει μια κατάσταση στην 

οποία μπορούσε τουλάχιστον προσωρινά να λειτουργήσει από μια ισορροπημένη 

στάση (ή, δηλαδή, από μια στάση στην οποία ήταν δυνατές πολλαπλές, 

δημιουργικές, αντιδραστικές επιλογές), και με μια ομάδα που μπορούσε να 

διαχειριστεί την αβεβαιότητα και την επιπλέον ενέργεια που απαιτούσε το να μην 

κάνεις απλώς κάτι με τον γνωστό τρόπο. 

Σε αντίθεση με τον Αννίβα, φαίνεται ότι είχε κάποια ιδέα ότι μια τέτοια 

ισορροπία δεν μπορεί να διατηρηθεί σε ένα μέρος για πολύ καιρό, οπότε οι 

δημιουργικές λύσεις δοκιμάστηκαν γρήγορα ή, τη στιγμή που έμειναν στάσιμες, 

μετακινήθηκε και επέλεξε μια αντίδραση σε ένα νέο περιβάλλον. Στην Ισπανία ο 

Σκιπίωνας είχε πιέσει γρήγορα τις πολιορκίες του ή τις είχε εγκαταλείψει19- στην 

Αφρική θα έκανε το ίδιο - είναι άλλωστε ο χειμώνας της προσποίησης και του 

ψυχολογικού ελιγμού πίσω από τις γραμμές του Castra Cornelia που μοιάζουν με 

τις γραμμές του «Torres Vedras» και ακολουθούνται από ένα ξαφνικό χτύπημα, 

και όχι από τη σύντομη πολιορκία της Ουτίκας, που αντιπροσωπεύουν την τυπική 

τακτική του σε μια στατική κατάσταση.20 Ο Σκιπίωνας, όταν αντιμετώπιζε ένα 

εμπόδιο, δημιουργούσε κίνηση. Η απόσταση που έδωσε στον εαυτό του από τα 

τείχη της Καρχηδόνας επέτρεψε τη ρευστή και δημιουργική αντίδραση. Η 

διδασκαλία της τακτικής του πριν οι δυνάμεις του εγκαταλείψουν την Ιταλία 

κατέστησε δυνατή αυτή τη δημιουργική ρευστότητα. 

Φτάσαμε, ωστόσο, στα πρόθυρα του πραγματικού απόπλου προς την Αφρική 

- αθόρυβα, γρήγορα, καλά οργανωμένα αλλά υπό την κάλυψη αυτής ακριβώς της 

 
19Το κλασικό παράδειγμα είναι το Nova Cartago, Polybius, X, 10 ff. 
20Πρβλ. τη σύντομη αλλά ασυνήθιστα κατατοπιστική ανάλυση στο Liddel Hart (1967, σσ. 30-31).  

Έχω συμπεριλάβει [πινακίδα 1], για ό,τι αξίζει, έναν χάρτη αυτού του εδάφους όπως φαινόταν πριν 

από την προσάμμωση της ακτής γύρω από την Utica από τον ποταμό Mejerda κατά την τελευταία 

χιλιετία.  Αυτό και μια παρεξήγηση της περιγραφής στο Caesar, Civil Wars, II, 24 (η οποία μπορεί 

και η ίδια να είναι σοβαρά λανθασμένη για παρόμοιους λόγους) μπορεί να έχουν μπερδέψει επί 

μακρόν τις συζητήσεις που περιστρέφονται γύρω από τη χειμερινή εκστρατεία του «Castra 

Cornelia». Ο Scullard, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να έχει προσδιορίσει σωστά την 

τοποθεσία είτε ως προς το αναγκαίο μέγεθός της, είτε ως προς την αμυντικότητα της, είτε ως προς 

την απόσταση (που δίνεται στον Λίβιο ως έξι ή περισσότερα μίλια) από τα στρατόπεδα του Σύφαξ 

και του Χασδρούβουλου, είτε ως προς τη σχέση της με την ακτή. Βλ. επίσης τις εξαιρετικές μελέτες 

εδάφους και τους χάρτες στον Connally (2012). 
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καταιγίδας και της ομίχλης που οι απλοί Ρωμαίοι ναυτικοί διοικητές είχαν αρχίσει 

να φοβούνται και να αποφεύγουν - προς την πραγματική αφρικανική απόβαση 

που βρίσκεται εκτός του πεδίου της παρούσας μελέτης μας (ή μάλλον, πίσω από 

αυτό - ο Λίβιος και ο Πολύβιος, ιδιαίτερα ο Λίβιος, είναι εξαιρετικοί αφηγητές 

εδώ, και το βιβλίο του Λίντελ Χαρτ «Σκιπίωνας ο Αφρικανός», ένα σπουδαίο 

πρώτο βιβλίο παρά τις τυπικές ατέλειες του «πρώτου βιβλίου», είναι ένας 

εξαιρετικός ξεναγός) (Livy, 1965, XXIX-XXX, Polybius, III, Liddell-Hart, 

1994).21 Το ζητούμενο εδώ δεν είναι αν ο Σκιπίωνας κατάλαβε την κλασική 

«στρατηγική της έμμεσης προσέγγισης» τόσο όσο το σε τι είδους στάση, 

ισορροπία και θέση μπήκε στον κόπο να τη βασίσει, και πόσο καλά οι 

αξιωματικοί και οι άνδρες της ομάδας του είχαν μάθει να το κάνουν αυτό μαζί 

του. 

Οι έμμεσες προσεγγίσεις συχνά στέκονται ή πέφτουν πάνω στον αριθμό των 

πραγματικών επιλογών που μπορούν να κρατήσουν ανοικτές κατά τη διάρκεια 

των μόχθων και των ατυχημάτων πραγματικού ελιγμού και το γεγονός ότι συχνά 

δεν είναι ο επικεφαλής διοικητής που πρέπει να δώσει (ή να αρχίσει να κάνει) την 

κρίσιμη απάντηση.22 Εάν μια αμβίβολη στρατηγική βάση (Σικελία), ένα εχθρικό 

στρατηγικό πίσω μέρος (Ρώμη), ένα αδέξια σύνολο εργαλείων ή πάρα πολλές 

εκπλήξεις στον χαρακτήρα του στόχου αρχίζουν να χαράζουν τις επιλογές, μια 

έμμεση προσέγγιση γίνεται γρήγορα μια άμεση, προβλέψιμη και εμποδίζεται  

εύκολα. Ο Λίβιος φαίνεται να έχει καταλάβει μια τέτοια μορφή στρατηγικής - οι 

ομιλίες του για τον Fabius και τον Σκιπίωνα στη συζήτηση της Γερουσίας 

αποτελούν μια εξαιρετική (αν όχι πολύ λεπτό) εισαγωγή στο θέμα (Livy, 1965, 

XXVIII, 40-44), αλλά στο Σκιπίωνα τον Αφρικανό μπορεί κανείς να 

παρακολουθήσει τα εργαλεία μιας έμμεσης στρατηγικής καθώς χτίζονται και 

διδάσκονται και να παρατηρήσει το είδος της ηγεσίας που απαιτείται για την 

κατασκευή τους, ακόμη και από αμήχανο υλικό και από κωλυσιεργούς 

προϊσταμένους. 

Το ερώτημα είναι πώς να αποκαλέσουμε το είδος της ηγεσίας και του 

σχεδιασμού (πιο σημαντικό, της διδασκόμενης ηγεσίας και του διδασκόμενου 

σχεδιασμού ή της διδασκόμενης αυτοσχεδιαστικής συμπεριφοράς) που βλέπουμε 

εδώ, με όρους που το καθιστούν προσιτό σε όσους δεν ανήκουν στις κλασικές 

στρατιωτικές σπουδές, οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτό το είδος 

προετοιμασίας ή προσέγγισης στις επιχειρήσεις, στις διαπραγματεύσεις, ή φυσικά 

στις μελέτες πιο άμεσων συγκρούσεων. Οι αρχαίοι ιστορικοί και οι μελέτες 

στρατηγικής δεν μας έχουν δώσει ακόμη μια επαρκή ονομασία. Είναι η ικανότητα 

όχι μόνο να συλλάβουμε μια τολμηρή, έμμεση λύση σε ένα αμήχανο στρατηγικό -

τακτικό πρόβλημα, αλλά και να διδάξουμε (αυτοσχεδιαστικά) και να 

συγκροτήσουμε μαζί μια ομάδα στρατιωτών, αξιωματικών, δεξιοτήτων και πόρων 

που μπορεί να επιτρέψει: 
 

 
21Υπάρχουν πολλές νεότερες μελέτες για τον Σκιπίωνα, αλλά αυτή είχε το πλεονέκτημα της 

ενεργητικής συγκεντρωμένης αφήγησης και του εμβρυακού πλαισίου της αναπτυσσόμενης 

κατανόησης του συγγραφέα για τις στρατηγικές ιδέες για τις οποίες έγινε αργότερα διάσημος. 
22Γεγονός εξίσου σημαντικό αν τα διδάγματα αυτής της μελέτης επρόκειτο να εφαρμοστούν σε 

άλλο περιβάλλον - πολιτική, επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις κ.ά. 
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• Αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδίου, ενώ αντιμετωπίζει αντιπολίτευση και 

μεταβαλλόμενες, ενοχλητικές περιστάσεις, εμπιστευόμενοι στους υφισταμέ-

νους τα σωστά σύνολα δεξιοτήτων για να συνεχίσει να ξεδιπλώνει μια 

αναγνωρίσιμη εκδοχή της ιδέας καθώς οι περιστάσεις μετατοπίζονται. 

• Η ικανότητα να εφαρμόζει ή να αυτοσχεδιάζει κανείς τους πόρους του «μέσα» 

στο σχέδιο ή σε μέρη του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ή σε συνθήκες 

που δεν είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που έχουν ενημερωθεί οι υφιστάμενοι να 

περιμένουν. 

• Σημειώνοντας ότι δεν θα λειτουργήσει απλώς για να διδάξει την «ιδέα» να 

γίνει αυτό - πρέπει να γίνει στην πράξη, σε μικρές και (ελπίζουμε) διαχειρίσιμες, 

κινούμενες ή ρευστές καταστάσεις όπου οι πραγματικές μεταβλητές και η 

ομαδική εργασία επιτυγχάνουν, προσαρμόζονται ή όχι και όπου μπορεί να 

τροποποιηθεί από την ομάδα και να γίνει ξανά. 

 

Περιέργως, αυτό δεν είναι το σύνολο των ικανοτήτων που συνήθως 

επικαλούνται για να εξηγήσουν τη ρωμαϊκή επιτυχία. Δεν είναι μεθοδική, δεν 

στηρίζεται κυρίως στο πείσμα ή στο θάρρος ή στη συνήθεια «κάνε το όπως και να 

’χει» που οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν virtus. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές 

στις εκστρατείες μερικών άλλων Ρωμαίων διοικητών - σκόπιμα με τον Μάριο, 

μερικές φορές (συνήθως ως αποτέλεσμα της αντίδρασης σε εξελισσόμενη 

καταστροφή) με τον Ιούλιο Καίσαρα, και (πολύ αργότερα) τόσο στην ανατολική 

όσο και στην αφρικανική-ιταλική εκστρατεία του Βελισάριου, αν και όλες αυτές 

αποτελούν υλικό για άλλη μελέτη. 

Ελλείψει καλύτερης έκφρασης, λοιπόν, προτείνω να δανειστώ έναν όρο που 

χρησιμοποίησα παρεμπιπτόντως νωρίτερα σε αυτή τη μελέτη. Μπορούμε να 

ονομάσουμε αυτή την ικανότητα ή συμπεριφορά «στρατηγική ισορροπία». Οι δύο 

παραπάνω κουκκίδες αποτελούν την ουσία του ορισμού, στον οποίο θα μπορούσε 

κανείς να προσθέσει την ικανότητα να μεταφράζει κανείς αυτή τη δεξιότητα 

επαρκώς σε αυτούς τους «έμπιστους» υφισταμένους, έτσι ώστε οι αντιδράσεις που 

δίνουν στην εξελισσόμενη κατάσταση μόλις αρχίσει να αντιμετωπίζεται να μην 

εκτροχιάζουν ή να μην σταματούν τον αρχικό στόχο ή την αρχική ιδέα. 

Η πρόθεσή μου ήταν να χρησιμοποιήσω τον Σκιπίωνα κατά το σύντομο 

χρονικό διάστημα μεταξύ της επιστροφής του στην Ιταλία και της μάχης του 

Ζάμα ως μια μελέτη περίπτωσης του είδους της «διδασκαλίας» της μεθόδου 

σύγκρουσης - της αυτοκυριαρχίας και της προετοιμασίας, που είναι απαραίτητες 

για την κατάρτιση ενός αυτοσχέδιου τρόπου δράσης - το οποίο θα μπορούσε να 

είναι «λαμπρό» με τον τρόπο που θα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει 

αρκετά καλά στο ρεύμα των μεταβαλλόμενων γεγονότων - ώστε να παραμείνει 

«λαμπρό» όταν η ιστορία ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μια μελέτη της αρχαίας 

ιστορίας, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις μελέτες συγκρούσεων, στις 

αναλύσεις των διαπραγματεύσεων, των επιχειρήσεων και πολλών άλλων τομέων. 

Το είδος της ηγεσίας που μπορεί να δημιουργήσει και να διδάξει το είδος της 

ισορροπημένης ικανότητας επιλογής δημιουργικών απαντήσεων υπό απειλή 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας ... που όχι μόνο επιβιώνει εκείνη τη θρυλική 

στιγμή που τα σχέδια μάχης συναντούν τον «εχθρό», αλλά μπορεί να διατηρήσει 

την ταυτότητα και την εστίασή της σε όλη τη μετατόπιση και τη ροή που 
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ακολουθούν τη συνάντηση ... αξίζει να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε και να 

κατανοήσουμε. Η λέξη «ισορροπία» (εκτός αν κάποιος χρησιμοποιήσει τη λέξη 

«ψυχραιμία») είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένων των μη τυποποιημένων επιλογών 

που γίνονται, αλλά η ικανότητα να τη διδάξουμε είναι το κλειδί. Υπονοεί την 

ευκολία να αντιλαμβάνεται κανείς τους δρόμους προς την ισορροπία για τον 

εαυτό του και στη συνέχεια να την επιτυγχάνει, ενώ ενθαρρύνει την ανισορροπία 

για τον αντίπαλο κάτω από αντικρουόμενες και συγκεχυμένες πιέσεις, και την 

ικανότητα να προχωρά από αυτή την ισορροπία για την επίτευξη ενός στόχου.  

Υπονοεί την ευκολία να αντιλαμβάνεται κανείς τους δρόμους προς την ισορροπία 

και στη συνέχεια να την επιτυγχάνει για τους δικούς του πρώτους στόχους, ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνει την ανισορροπία για τον αντίπαλο κάτω από 

αντικρουόμενες και συγκεχυμένες πιέσεις, και την ικανότητα να προχωρά από 

αυτή την ισορροπία για την επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου.   
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[Πλάκα 1] Απλό σκίτσο της σχέσης μεταξύ της Καρχηδόνας και της επιλεγμένης θέσης του 

Σκιπίωνα για να εξισορροπήσει την άμυνα της Καρχηδόνας κατά την άφιξή του (και να καταστήσει 

αδύνατη την πόλη να τον «καρφώσει» στα τείχη της ως παγίδες στις άμυνές της είχε με τον Regulus 

στον Πρώτο Πόλεμο). Η θέση του ήταν αρκετά μακριά ότι η Καρχηδόνα δεν είχε στρατοπεδεύσει 

εκεί, αρκετά κοντά (και με το δίκιο διάνυσμα) για τη λειτουργία ναυτικό αποκλεισμό με πολλαπλές 

«οδούς διαφυγής» και στη χερσόνησο αρκετά ευρεία ότι ακόμα και μετά την Καρχηδόνα βάλει 

αναστέλλουσα δύναμη (τόσο τη δική του και Syphax είναι allied force) σε πολλά μέρη, ο Σκιπίων 

μπορεί ακόμα να γλιστρήσει μέσα, να παρενοχλούν την πόλη και να σταματήσει τα φορτία 

τροφίμων που έρχονται κάτω από την Bagradas κοιλάδα. Οι νέοι φιλο-Ρωμαίοι σύμμαχοι του 

Σκιπίωνα στη βορειοδυτική Αφρική θα μπορούσαν επίσης να προσεγγίσουν από πολλαπλές οπτικές 

γωνίες είτε να διαταράξουν την Καρχηδόνα είτε τις δυνάμεις αποκλεισμού. Μόλις η Καρχηδόνα 

ήταν εντελώς αναστατωμένη, ο Σκιπίων θα ανέβαινε στην κοιλάδα του ποταμού Bagradas για να 

καθίσει στην πηγή τροφής των καραβανιών εφοδιασμού - η μόνη μη θαλάσσια πηγή τροφής που η 

Καρχηδόνα δεν είχε αναπτύξει, και έτσι να αναγκάσει τόσο την απαγωγή του Hannibal από την 

Καρχηδόνα όσο και τη μάχη του Zama που αναγκάστηκε να πολεμήσει για λογαριασμό της πόλης. 
  

Χειμερινή κατασκήνωση 

Hasbrubal Χειμερινή κατασκήνωση Syphax 

Καρχηδόνα 

© DP Wick 2022 
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Teaching Strategic Poise: A Short Study in How Scipio 

Taught his Innovative Aims and Improvisations on the 

Eve of the African Invasion 
 

David P. Wick 

Director, Arts Humanities and Education Division, Athens Institute 

for Education and Research (ATINER) 
 

This study follows a few of the improvisations and developing methods of 

Scipio Africanus after his formative years in Spain that suggest he was 

stumbling or getting a clear view of something I call strategic poise, and 

was beginning to draw lessons from facing his largest challenge – the 

solution to Hannibal’s presence in Italy after more than a decade of 

Senatorial (Fabian) guerilla warfare had failed to drive the invader from the 

peninsula. Scipio faced an awkward military puzzle with active opposition in 

his own government, access to money and recruitment in only the most 

“lateral” of ways, and the need to eliminate Hannibal (if possible) in a 

fashion that did no further damage to a demographically, emotionally and 

agriculturally ruined Italy. Typical studies of standout Roman military 

innovators during the age of the Republic tend either to concentrate on some 

inherent resilience or superiority in the “Roman system” of legionary 

warfare or logistics, or instead deal with broad concepts of strategy and 

leadership or “genius.” Neither precisely hits the distinctively Roman 

mixture of ad hoc effectiveness in Rome’s most successful (and often, least 

typical) commanders, nor those distinctively Roman elements that allowed 

them (often with troops as improvised as their military solutions) to win the 

Republic’s more awkward conflicts. Liddell Hart, decades ago, defined his 

solution as one of the early classics of the “indirect approach,” but (while 

true) his analysis begs the really interesting question – how was a 

precariously placed and thinly supported commander like Scipio able to 

make of both his few tactical options and his extremely ad hoc troop and 

officer resources a force capable of carrying out a bold, sleight-of-hand 

operation like the invasion of Africa, the luring (via a shocked Carthaginian 

government) of Hannibal across the Mediterranean, and Hannibal’s defeat 

– using something like the Barca general’s own tactics. The larger lesson in 

this challenge was how to (improvisationally) build together a team of 

soldiers, officers, skills and resources that could allow: 

 

• Effective execution of plans while facing opposition and changing, 

inconvenient circumstances, trusting subordinates with the right skill 

sets to continue unfolding a recognizable version of the idea as 

circumstances shifted. 

• The ability to implement or improvise one’s resources “into” the 

plan or parts of it at very short notice, or in circumstances not quite 

identical to what subordinates had been briefed to expect. 

• How to teach this, as in fact the planner would not always be present. 

 

Curiously, this is not the set of abilities typically invoked to explain Roman 
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success. This is an historical study (and ancient, military one), but could 

apply to conflict, negotiation and business in many other fields. 

 
Keywords: Mediterranean studies, ancient history, ancient military studies, 

strategy studies, teaching strategy, leadership studies 
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Κίνδυνοι Εκπαιδευτικού Αποκλεισμού στη Μη Αστική 

Ελλάδα 

 

Βικτώρια Μπίγκελοου 

Υπότροφος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Έρευνας (ATINER) 
 

Το άρθρο αυτό είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που εντοπίζει διάφορες 

πτυχές της περιφερειακής ανισότητας, αναφέροντας τον «εκπαιδευτικό 

αποκλεισμό» ως πραγματική απειλή για τις μη αστικής περιφέρειες της Ελλάδας. 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχει πολύς διάλογος στο ευρωπαϊκό κοινό, αλλά και 

στο πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που προσδιορίζει την 

ισότητα στην εκπαίδευση ως βασικό πυλώνα για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Το 

2020 το Γραφείο της ΕΕ δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Ισότητα στη σχολική 

εκπαίδευση στην Ευρώπη: δομές, πολιτικές και επιδόσεις μαθητών», η οποία 

προσφέρει μερικές εξηγήσεις για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι 

περιθωριοποιημένοι Ευρωπαίοι μαθητές και προτείνει ορισμένες στρατηγικές για 

την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2020). Ενώ αυτός ο διάλογος και η δράση 

ανάληψης πρωτοβουλιών ακούγονται ελπιδοφόρα, η ανασκόπηση που παρέχεται 

σε αυτό το άρθρο δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός στην Ελλάδα 

παραμένει ως ζήτημα και η σύσταση για σαφή πολιτική για την άμεση 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι ισχυρή. 

 
Λέξεις κλειδιά: περιφερειακή ανισότητα, εκπαιδευτική ισότητα, εκπαιδευτικός 

αποκλεισμός, Ελλάδα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στην Ελλάδα και τις συγκεκριμένες 

πραγματικότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό για Έλληνες 

μαθητές που ζουν σε περιφερειακές-μη αστικές περιοχές της χώρας. 

Επικεντρώνεται στην ανάδειξη των ανισοτήτων που υπάρχουν στο επίπεδο 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα. Ελπίζουμε ότι η ανασκόπηση αυτού του 

άρθρου θα αναδείξει τις πραγματικότητες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα —συγκεκριμένα οι Έλληνες μαθητές που ζουν 

σε πιο περιφερειακές και περιθωριοποιημένες κοινότητες—παρά τις εκθέσεις και 

τις πρωτοβουλίες που έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

άλλους πολιτικούς φορείς. Συγκεκριμένες και ισορροπημένες στρατηγικές πρέπει 

να επενδυθούν στην εκπαίδευση για τις νεότερες γενιές και αυτές να 

επικεντρώνονται σε εκείνες τις περιοχές που είναι πιο περιθωριοποιημένες. 

Επιστημονικό Άρθρο 
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Η δομή του συγκεκριμένου άρθρου, έπειτα από την προηγούμενη σύντομη 

εισαγωγή έχει ως εξής. Η επόμενη ενότητα εισάγει την έκθεση για το 2020 που 

δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητά περισσότερες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τις περιθωριοποιημένες ευρωπαϊκές 

κοινότητες, και η οποία λειτουργεί ως το υπόβαθρο γι’ αυτή τη μελέτη. Στη 

συνέχεια, δίνεται μια εικόνα για τη μοναδική γεωγραφία της Ελλάδας, τις 

επιπτώσεις της φτώχειας στην περιφέρεια και τους κινδύνους του κοινωνικού και 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Έπειτα εξετάζονται τα τρέχοντα στοιχεία στην 

Ελλάδα με μια σύντομη υποενότητα αφιερωμένη στη συζήτηση των επιπτώσεων 

που είχε ο COVID-19 στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η επόμενη 

ενότητα είναι μια ματιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο αυτής 

της μελέτης, η οποία αποτελείται από δύο υποενότητες: η πρώτη παρέχει 

παραδείγματα σχολείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τις δυσκολίες που 

υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές όσον αφορά την πρόσβαση στα σχολεία. Η 

δεύτερη υποενότητα πραγματεύεται το εξεταστικό σύστημα στην Ελλάδα και τις 

πτυχές αποκλεισμού, δηλαδή τη σύνδεση με την παραπαιδεία – ένα διαβόητο 

ζήτημα που εμφανίζεται στο προσκήνιο του ελληνικού δημόσιου διαλόγου. Τέλος 

προτείνονται ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα, καθώς και οι περιορισμοί στις 

διάφορες πολιτικές που παρουσιάζονται από αυτό το άρθρο. 

 

 

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020: Ελλάδα 

 

Το 2020, η Ελλάδα ήταν μέρος της έκθεσης Eurydice1 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που επικέντρωσε τα ευρήματά της στην ισότητα στην ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση, φωτίζοντας σημεία στα οποία η ισότητα υπολείπεται για τους 

μαθητές σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινότητες. Η έκθεση περιείχε επίσης 

πρωτοβουλίες για να γίνει η σχολική εκπαίδευση πιο δίκαιη για τους μαθητές που 

βρίσκονται επί του παρόντος στο περιθώριο της εκπαιδευτικής κοινωνίας. Η 

έκθεση ενσωμάτωσε και έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τις 

επιδόσεις των μαθητών και τις διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές που υπάρχουν 

και μπορούν να βελτιωθούν. Η έκθεση ανέφερε, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη 

μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών εντός της μεγάλης αγροτικής και 

ασύνδετης γεωγραφίας περιοχών σε όλη την Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα. 

Αυτή η έκθεση είναι 334 σελίδων και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020. 

Στον Πρόλογο της έκθεσης, η Επίτροπος Mariya Gabriel, υπεύθυνη για την 

Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, 

απευθύνει ρητά έκκληση στους πολιτικούς φορείς να ενεργήσουν σύμφωνα με τα 

πορίσματα της έκθεσης: Τα δίκαια εκπαιδευτικά συστήματα είναι ευθύνη των 

κυβερνήσεων και πρέπει να τηρούνται με πολιτικές για τη διασφάλιση της 

ισότητας μεταξύ όλων των ευρωπαίων μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός επηρεάζει τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές 

Ελλήνων Ευρωπαίων. Στον σύγχρονο κόσμο γενικότερα, και στη σύγχρονη 

 
1Για ολόκληρη την έκθεση, δες: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/sites/default/files/equity_2020_0.pdf. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/equity_2020_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/equity_2020_0.pdf
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Ελλάδα ειδικότερα, ιδανικά, κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την 

πρόσβαση στην εκπαίδευσή λόγω οικονομικής δυσκολίας ή/και της γεωγραφικής 

και κοινωνικής απομόνωσης. Υπάρχουν δυστυχώς παιδιά σε κάθε εκπαιδευτικό 

σύστημα σε όλο τον κόσμο που βιώνουν και αντιμετωπίζουν δυσανάλογα επίπεδα 

προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια μένουν έξω. Όλοι αξίζουν 

ίσες ευκαιρίες μάθησης, και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης 

των ευκαιριών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους μαθητές. Στην Ελλάδα 

σήμερα, όπως και σε άλλες κοινωνίες παγκόσμια, η πραγματικότητα είναι ότι η 

εκπαίδευση συχνά υπολείπεται σε ισότητα, αποκλείοντας πολλές 

περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα παιδιά τους. 

Στη σύγχρονη Ελλάδα, πολλοί παράγοντες εξακολουθούν να δυσκολεύουν 

την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, όπως η πανδημία COVID-19, οι μειώσεις 

στους εκπαιδευτικούς προϋπολογισμούς, τα αυξανόμενα χάσματα μεταξύ των 

οικονομιών των αναδυόμενων αστικών κέντρων και των αναπτυσσόμενων 

αποσυνδεδεμένων αγροτικών περιοχών, η αργή ανάκαμψη από την οικονομική 

κρίση. Όλα αυτά καθιστούν τις πρωτοβουλίες για δίκαιη και δίχως αποκλεισμούς 

εκπαίδευση, απαραίτητες για τη σταθεροποίηση μιας αναπτυσσόμενης 

δημοκρατικής ελληνικής κοινωνίας. Ο κόσμος σήμερα διέρχεται από ριζικές 

αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τα ζητήματα της 

ενσωμάτωσης και της μετατροπής του κόσμου σε πιο δίκαιο μέρος για όλους—

για αυτούς τους λόγους η εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 

αυτής της μεταρρύθμισης κάνοντας βήματα προς την ισότητα για όλους τους 

μαθητές. 

 

 

Η Μοναδική Γεωγραφία της Ελλάδας και οι Κίνδυνοι του Εκπαιδευτικού & 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 

 

Η Ελλάδα συνορεύει με το Αιγαίο Πέλαγος στα ανατολικά, το Ιόνιο Πέλαγος 

στα δυτικά και τη Μεσόγειο Θάλασσα στα νότια, και διατηρεί τη μεγαλύτερη 

ακτογραμμή στην Ευρώπη και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φθάνοντας 

σχεδόν τα 8.500 μίλια σε μήκος. Επιπλέον είναι μια από τις πιο ορεινές χώρες της 

Ευρώπης. Συνορεύει με την οροσειρά της Ροδόπης στα βορειοανατολικά σύνορα 

με τη Βουλγαρία. Η οροσειρά της Πίνδου ξεκινά από τα βορειοδυτικά σύνορα με 

την Αλβανία και διασχίζει τη χώρα, περιέχοντας το βαθύτερο φαράγγι σε 

ολόκληρο τον κόσμο, το φαράγγι του Βίκου, το οποίο βραβεύτηκε επίσημα από 

το βιβλίο Γκίνες το 2005.2 Από τα χιλιάδες νησιά της Ελλάδας, μόνο περίπου 200 

από αυτά είναι κατοικημένα, δίνοντας μια εικόνα για τις αραιοκατοικημένες και 

κακοτράχαλες περιοχές σε όλη τη χώρα. 

Η χώρα χωρίζεται σε 13 διοικητικές περιφερειακές ενότητες ή «περιφέρειες» 

(επίσημα μετονομάστηκε από «νομούς» το 2011)—14 εάν συμπεριληφθεί το Άγιο 

Όρος (η αυτόνομη μοναστική περιοχή υπό την ελληνική κυριαρχία). Η Αττική 

είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή και φιλοξενεί την πρωτεύουσα, την Αθήνα, 

καθώς και άλλες μεγάλες και γνωστές περιοχές όπως τον Πειραιά (το μεγαλύτερο 

 
2Επίσημα ονομάζεται, «το βαθύτερο όσον αφορά το πλάτος» φαράγγι. Guinness World 

Records (2004, p. 52). ISBN 978-1-892051-22-6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-892051-22-6
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λιμάνι της Ελλάδας). Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ελλάδας 

είναι η Κεντρική Μακεδονία, στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας αποτελούνται 

από νησιά όπως η Κρήτη, το μεγαλύτερο, και άλλες μικρότερες νησιωτικές 

περιοχές (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά), καθώς και άλλες περιοχές στο 

εσωτερικό, που περιλαμβάνουν και αρκετές ορεινές και κακοτράχαλες περιοχές 

(Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Ήπειρος και άλλες). Η πληθυσμιακή διακύμανση της 

χώρας είναι μεγάλη, με έναν στους δύο ανθρώπους να ζει σε μία από τις δύο 

μεγαλύτερες περιοχές: την Αττική ή την Κεντρική Μακεδονία, και τους 

υπόλοιπους να ζουν κυρίως σε μικρές και αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές 

ανά την επικράτεια. 

Οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας είναι συνήθως συνώνυμες με την έννοια 

των απομακρυσμένων περιοχών και αυτές έχουν χωριά αρκετά διάσπαρτα σε 

απομακρυσμένες βουνοπλαγιές, νησιά και ακτές. Ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές μπορεί να έχουν ή να μην έχουν δημόσια μέσα μεταφοράς και οι άλλες 

υπηρεσίες μπορεί να είναι δαπανηρές για τους κατοίκους τους.3 Ο OECD (2020a) 

εκπόνησε μια έκθεση για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, η οποία, 

απροσδόκητα, είχε να κάνει με την προσφορά εκτενών πληροφοριών για τα 

αγροτικά περιφερειακά τοπία της χώρας και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική 

πολιτική. Η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγροτικού 

πληθυσμού που ζει σε απομακρυσμένες περιοχές σε σύγκριση με όλες τις χώρες 

του ΟΟΣΑ, με 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε κυρίως αγροτικές περιοχές 

(OECD, 2020α). Το Γράφημα 1 δείχνει την κατανομή του πληθυσμού της 

Ελλάδας σε αστικές, αγροτικές ή ενδιάμεσες περιοχές. 

 

Γράφημα 1. Κατανομή του Πληθυσμού της Ελλάδας σε Αστικές, Αγροτικές ή 

Ενδιάμεσες Περιοχές από τον ΟΟΣΑ 

 
Πηγή: OECD (2020a), StatLink. https://doi.org/10.1787/888934166555. 

 
3Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι «οικονομικά καθυστερημένες περιφέρειες με 

σοβαρά ελλείμματα προσβασιμότητας» αντιμετωπίζουν υψηλότερο βαθμό έλλειψης 

πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ελλάδα στο σύνολό της είναι πολύ κάτω από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο σιδηροδρομικής πρόσβασης για τις περιφέρειές της, ιδιαίτερα αυτή της 

ορεινής και αγροτικής περιοχής της Πελοποννήσου (European Commission, 2006).  

file:///C:/Users/HPPC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z8C4MTWO/ StatLink.%20https:/doi.org/10.1787/888934166555
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Στην Ελλάδα, σε πολλά καίρια στοιχεία βασικής διαβίωσης εμπεριέχονται 

δυσκολίες για τις κοινότητες των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Για 

παράδειγμα, οι υπηρεσίες υγείας, τα ταχυδρομεία, οι τράπεζες, οι βιβλιοθήκες, η 

παιδική φροντίδα και άλλες βασικές ανάγκες της κοινότητας είναι συχνά 

ανύπαρκτες σε αγροτικές, απομακρυσμένες περιφερειακές κοινότητες 

(Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 

2008). Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες έχει εκτεταμένες επιπτώσεις 

σε διάφορες πτυχές της ζωής. Μία από αυτές τις βασικές ανάγκες που επίσης 

υπολείπεται στις αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες είναι η ύπαρξη 

σχολείων και η προσβασιμότητα σε αυτά. Αυτές οι υπηρεσίες είναι 

συγκεντρωμένες σε αστικές περιοχές, στις οποίες η πρόσβαση είναι συχνά 

δύσκολη για αγροτικές κοινότητες που ζουν στα περίχωρα των πόλεων και μακριά 

από τα μητροπολιτικά κέντρα. 

Η γεωγραφική ποικιλομορφία είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα μοναδική και 

όμορφη, αλλά έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην απόκτηση καλής 

εκπαίδευσης και στη συμμετοχή στην κοινωνία. Επομένως, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός οδηγεί σε ανισότητες. Οι Spinthourakis et al. (2008)4 ορίζουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό ως κάποιον που αδυνατεί να συμμετάσχει πλήρως στην 

κοινωνία όπου ζει - δηλαδή μέσω βασικών πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών λειτουργιών της κοινότητάς του. Για τους Έλληνες που ζουν σε 

συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε βασικές 

κοινωνικές λειτουργίες της κοινωνίας, όπως η φοίτηση σε ένα (καλό) σχολείο, 

είναι ανύπαρκτη και επομένως υπάρχει σημαντικός αριθμός πληθυσμού που 

υποφέρει από κοινωνική ανισότητα. Η έκθεση των Spinthourakis et al. (2008) 

εξηγεί ότι «ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ασχολείται επίσης εκ βαθέων με 

διαφορετικούς πολιτισμικούς τρόπους ζωής, πολιτισμικές αξίες και γλώσσες, 

σχέσεις εξουσίας και τη διαφοροποίηση της γνώσης». Τα παιδιά που αποκλείονται 

από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες δεν κινδυνεύουν μόνο από πιθανό 

αναλφαβητισμό, αλλά και από έλλειψη συμμετοχής στη δική τους κουλτούρα και 

την εξερεύνηση της γλώσσας και της ανάπτυξης. Επομένως, οι κίνδυνοι των 

κοινωνικών ανισοτήτων και του εκπαιδευτικού αποκλεισμού έχουν πολλαπλά 

επίπεδα και βλάπτουν τη συνεκτικότητα της κοινότητας και της κοινωνίας της. 

 

 

Τρέχοντα Στοιχεία στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια 

 

Υπάρχουν σημαντικές οικονομικές διαφορές μεταξύ των 13 διοικητικών 

περιφερειών της Ελλάδας. Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στη 2η 

θέση μεταξύ 29 χωρών του ΟΟΣΑ ως προς την υψηλότερη αύξηση των 

 
4Αυτή η φανταστική ακαδημαϊκή έκθεση εξετάζει επίσης τα ποσοστά αποκλεισμού που 

υφίστανται οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα, την ύπαρξη σχολικού εκφοβισμού, τα 

ποσοστά ανεργίας, και άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό με βάση διάφορες ανισότητες. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην 

Ελλάδα «οι ανισότητες είναι εμφανείς σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ειδικά όσον αφορά τις σχολικές επιδόσεις».  
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περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ 2000 και 2018.5 Αυτό σημαίνει 

ότι η χώρα έχει δει το χάσμα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ να διευρύνεται μεταξύ 

πλουσιότερων και φτωχότερων ελληνικών περιοχών κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Από το 2018, το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Αττική ήταν 

διπλάσιο από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μακεδονία, τις 

περιφέρειες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα (OECD, 2020b). 

Ουσιαστικά, οι φτωχές περιοχές της Ελλάδας γίνονται φτωχότερες και άρα 

περιθωριοποιούνται περαιτέρω. 

Το 2019, δημοσιεύθηκε μια έκθεση της Eurostat που εξέταζε το ΑΕΠ για 

διάφορες περιοχές σε χώρες της ΕΕ. Από αυτή τη λίστα, τέσσερις από τις 13 

περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας συγκαταλέγονται στις 20 φτωχότερες της ΕΕ 

σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη 

κατατάσσονται στην 11η, ακολουθούμενη από την Ήπειρο και το Βόρειο Αιγαίο 

στην 13η, και τη Δυτική Μακεδονία στη 17η από τις 20 φτωχότερες περιφέρειες 

της ΕΕ (EKathimerini Newsroom, 2019). Για να συνοψίσουμε τα ευρήματα της 

έκθεσης της Eurostat, ο Kokkinidis (2019) ανέφερε: «Η Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη, η Ήπειρος, το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Μακεδονία έχουν όλες κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 50% του μέσου όρου της ΕΕ. Οι κάτοικοι της 

φτωχότερης περιοχής της Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έχουν 

μόνο το 46% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ. Οι κάτοικοι της Ηπείρου και 

του Βορείου Αιγαίου, που και οι δύο καταλαμβάνουν τη δέκατη τρίτη θέση των 

είκοσι φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ, έχουν μόνο το 48% του μέσου όρου της 

ΕΕ και η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στη δέκατη έβδομη θέση, με 49 τοις 

εκατό». 

Αυτές οι διεθνώς χαρακτηρισμένες φτωχές περιοχές επηρεάζουν την 

πιθανότητα των μαθητών να φοιτήσουν στο σχολείο, από το Γυμνάσιο μέχρι το 

Λύκειο, στα ελίτ γυμνάσια και τελικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα ελίτ 

πανεπιστήμια, κυρίως λόγω της λιγότερο ευνοϊκής διαβίωσης και οικονομικής 

τους κατάστασης. Αυτές οι οικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ 

φτωχών και μη φτωχών περιοχών επηρεάζουν και πολλές άλλες περιφέρειες στη 

βορειοδυτική και κεντρική Ελλάδα. Ο πληθυσμός αυτών των φτωχών περιοχών 

φιλοξενεί πάνω από το 73% των ανθρώπων που ζουν σε περιοχές που θεωρούνται 

αγροτικές και απομακρυσμένες. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι τόσο μεγάλο 

ζήτημα στην Ελλάδα που η UNICEF έχει συνεργαστεί με την Ελλάδα σε 

διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα ζητήματα 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Αναφέρουν την 

πραγματικότητα στον ιστότοπό τους: «Το 2017, το 36,2% των παιδιών στην 

Ελλάδα κινδύνευαν από τη φτώχεια (πριν λάβουν κοινωνικά επιδόματα) και οι 

ομάδες, που εδώ και καιρό έχουν περιθωριοποιηθεί στην Ελλάδα, διατρέχουν 

ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο περαιτέρω αποκλεισμού και ανισότητας» (UNICEF). 

 

  

 
5Τα κενά στην παραγωγικότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει το περιφερειακό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ωστόσο, από το 2018, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι καμία 

περιοχή στην Ελλάδα δεν έχει ανακάμψει στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα (OECD, 

2008). 
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Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στην Ελληνική Παιδεία 

  

Φυσικά στη σημερινή εποχή, καμία ερευνητική εργασία δεν θα ήταν πλήρης 

χωρίς την αναφορά στην πανδημία COVID-19 και των επιπτώσεών αυτής σε 

σχεδόν κάθε πτυχή της σημερινής κοινωνίας. Δυστυχώς, ο αντίκτυπος στην 

εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση, και στην πραγματικότητα είναι μια από τις πιο 

βαθιά επηρεασμένες πτυχές της κοινωνικής ζωής εν μέσω της πανδημίας λόγω 

της συντριπτικής ακαδημαϊκής αναστάτωσης. Στην Ελλάδα, η καραντίνα της 

οικονομίας ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 2020. Η ελληνική κυβέρνηση έκλεισε την 

οικονομία σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη καραντίνα ξεκίνησε στις 11 

Μαρτίου 2020 και διήρκεσε 82 ημέρες έως τις 31 Μαΐου 2020. Η δεύτερη ήταν 

μεγαλύτερη. Διήρκεσε 84 ημέρες, ξεκινώντας στις 9 Νοεμβρίου 2020 και έληξε 

στις 31 Ιανουαρίου 2021. Η τελευταία καραντίνα, διάρκειας 63 ημερών, ξεκίνησε 

στις 16 Μαρτίου 2021 και έληξε στις 17 Μαΐου 2021 (Papanikos, 2021). Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου καραντίνας που διήρκεσε 475 ημέρες, η οικονομία 

βρισκόταν σε αυστηρή καραντίνα για σχεδόν το ήμισυ της περιόδου, 229 ημέρες, 

καθιστώντας σχεδόν τις μισές από τις συνολικές ημέρες υπό «ολική» καραντίνα, 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι Έλληνες δεν επιτρεπόταν να βγουν από τα σπίτια 

τους (Papanikos, 2021). Το κλείσιμο επηρέασε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, 

από τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο, και 

περιλάμβανε όλα τα ακαδημαϊκά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ), 

δημόσια και ιδιωτικά. Τα σχολεία άνοιξαν ξανά στις 11 Μαΐου 2021 και 

παραμένουν ανοιχτά όπως σήμερα. Η Ελλάδα ήταν πολύ προοδευτική στη 

συνεργασία της με τον ιδιωτικό τομέα για τη διανομή υλικού εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών και πόρων σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς ώστε να καθοδηγήσει τη διαδικασία μάθησης από το 

σπίτι που έγινε πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου (OECD, 

2020a). 

 

 

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας 

 

Μέσω του Συντάγματός της, η Ελλάδα έχει διακηρύξει τη δέσμευσή της στις 

αξίες της κοινωνικής ισότητας, ειδικά συγκεντρωμένες γύρω από την εκπαίδευση, 

για την πολιτεία και τους πολίτες της που ορίζονται ρητά στο ελληνικό Σύνταγμα 

[Άρθρο 16.2.: Η εκπαίδευση αποτελεί βασική αποστολή για το κράτος και πρέπει 

να στοχεύει στην ηθική, πνευματική, επαγγελματική και σωματική αγωγή των 

Ελλήνων, στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και στη 

διαμόρφωσή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες -- Το Σύνταγμα της 

Ελλάδας, αναθεωρημένο στις 27 Μαΐου 2008]. Ως γενέτειρα της δημοκρατίας και 

της δυτικής σκέψης, η δέσμευση για εκπαίδευση για όλους ταιριάζει πολύ με το 

πως έχουμε την Ελλάδα στο μυαλό μας, ως τη χώρα των φιλοσόφων και 

θεμελιωτή της δημοκρατικής σκέψης και διαδικασίας. 

Ωστόσο, σε μια έκθεση του BBC, δηλώθηκε ότι, «το εκπαιδευτικό σύστημα 

της Ελλάδας έχει γίνει ένα από τα πιο άνισα στον ανεπτυγμένο κόσμο» (Pickles, 
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2015).6 Σύμφωνα με το άρθρο 16.4 του ελληνικού συντάγματος, η εκπαίδευση 

παρέχεται δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες, με βάση την αρχή της ισότητας [Άρθρο 

16.4.: Όλοι οι Έλληνες δικαιούνται δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες στα 

κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Κράτος θα παρέχει οικονομική βοήθεια σε 

όσους διακρίνονται, καθώς και σε μαθητές που χρήζουν βοηθείας ή ειδικής 

προστασίας, ανάλογα με τις ικανότητές τους. -- Το Σύνταγμα της Ελλάδας, 

αναθεωρημένο στις 27 Μαΐου 2008]. Ωστόσο, αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι η 

ισότητα στην εκπαίδευση δεν υποστηρίζεται από καμία τρέχουσα πολιτική, παρά 

τη δήλωση αυτή του συντάγματος και άλλων πρωτοβουλιών που προτείνονται 

από την ΕΕ και την Επιτροπή της. Αντίθετα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με 

μεγάλη ανισότητα σε ολόκληρη τη χώρα. 

Αυτή η ιδέα της προσφοράς δωρεάν εκπαίδευσης για όλους συνεπάγεται μια 

εγγυημένη ευκαιρία για όλους τους φοιτητές της Ελλάδας, εξίσου. Στην πράξη, 

όμως, η φαινομενικά δωρεάν εκπαίδευση που προσφέρει η Ελλάδα στους μαθητές 

της, δεν είναι μόνο άδικη και αποκλειστική, αλλά κοστίζει και μια περιουσία—αν 

βέβαια οι μαθητές θέλουν να πετύχουν. Κάτω από το πρόσχημα της δωρεάν 

εκπαίδευσης για όλους, η περιφερειακή διάσταση της εκπαίδευσης και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές και οικογένειες για την απόκτηση 

εκπαιδευτικών ευκαιριών φαίνεται να παραμερίζεται στον τομέα της ελληνικής 

και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πολιτική 

που να υποστηρίζει ρητά τις περιοχές της Ελλάδας που φιλοξενούν μαθητές από 

αγροτικές και απομονωμένες περιοχές. Ενώ οι πρωτοβουλίες συχνά ακούγονται 

ελπιδοφόρες, πρέπει να καταβληθούν συγκεκριμένες προσπάθειες για τη 

διασφάλιση της εκπαιδευτικής ένταξης και ως εκ τούτου της διατήρησης των 

ελληνικών συνταγματικών δικαιωμάτων.  

Στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της εκπαίδευσης, ο OECD (2018) 

διαπίστωσε ότι οι περιφερειακές ανισότητες στο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα 

είναι οι πέμπτες μεγαλύτερες μεταξύ άλλων χωρών του ΟΟΣΑ. Η μελέτη βρήκε 

μια θετική συσχέτιση μεταξύ των συνθηκών των εκπαιδευτικών παροχών και των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε επιμέρους κοινότητες και της 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της περιοχής και της γεωγραφίας της -με 

τα νησιά και τις ορεινές περιοχές της- που επηρεάζει έντονα τις εκπαιδευτικές 

παροχές (OECD, 2018). Αυτό το εύρημα καταδεικνύει ότι η εκπαίδευση είναι 

ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τις επιπτώσεις της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (δηλαδή της φτώχειας) και ότι η γεωγραφία 

καθορίζει το επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η εκπαίδευση. Αυτός ο κύκλος 

στέκεται εμπόδιο μεταξύ της ισότητας και της εκπαίδευσης με τρόπο αυτό-

διαιωνιζόμενο, εκτός εάν κάποια συγκεκριμένη πολιτική αντιμετωπίσει αυτό το 

ζήτημα και έτσι σπάσει αυτόν τον κύκλο ανισότητας και αποκλεισμού. 

 

  

 
6Από το άρθρο «Ελληνική Τραγωδία για Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες». Το άρθρο ανέφερε, «Μια 

έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κατέταξε την Ελλάδα στην τελευταία από τις 

30 προηγμένες οικονομίες για την εκπαίδευση λόγω της στενής σχέσης μεταξύ της απόδοσης 

των μαθητών και του εισοδήματος των γονιών τους». 
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Σχολεία στην Ελλάδα ανά Γεωγραφική Περιοχή 

 

Ο OECD (2018) συγκέντρωσε δεδομένα με βάση τον συνολικό αριθμό των 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 

Γυμνασίου και Λυκείου σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, 

και στη συνέχεια προσδιόρισε τον αριθμό των σχολείων που θεωρούνται 

«δύσκολα ως προς την πρόσβαση σε αυτά».7 Η Αττική, η ευρύτερη περιοχή στην 

οποία υπάγεται και η Αθήνα, έχει έναν πενιχρό, σχεδόν ανύπαρκτο αριθμό 

σχολείων που να θεωρούνται δυσπρόσιτα. Συγκρίνοντας αυτό το ποσοστό με 

άλλες περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή αγροτικές, απομονωμένες και φτωχότερες 

περιοχές της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων των νησιών), το ποσοστό 

αυξάνεται σημαντικά (δες Πίνακα 1). Αυτό είναι λογικό γεωγραφικά, καθώς το 

έδαφος αυτών των περιοχών είναι πιο τραχύ, είναι απομονωμένες και οι 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, είναι πιο δύσκολο να 

προσεγγιστούν. 

 

Πίνακας 1. Γεωγραφική Κατανομή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, 2017 

Περιοχή 

Ο συνολικός 

αριθμός σχολείων 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Αριθμός 

δυσπρόσιτων 

σχολείων 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ποσοστό 

δυσπρόσιτων 

σχολείων 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Αττική 865 2 0,2% 

Κεντρική Ελλάδα 218 7 3,2% 

Κρήτη 218 9 4,1% 

Ανατολική 

Μακεδονία και 

Θράκη 

186 23 12,4% 

Ιόνια Νησιά 89 12 13,5% 

Βόρειο Αιγαίο  107 24 22,4% 

Πελοπόννησος 219 12 5.5% 

Νότιο Αιγαίο  147 50 34%  
Πηγή: τροποποιήθηκε από: OECD (2018). 

 

Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι όσο πιο μακριά από ένα αστικό κέντρο, τόσο πιο 

διασκορπισμένα και επομένως δυσπρόσιτα είναι τα σχολεία. Το Γράφημα 1, το 

οποίο δείχνει περαιτέρω το ποσοστό του πληθυσμού ανά περιοχή στην Ελλάδα 

και λαμβάνοντας υπόψη και τον πίνακα διακρίνονται ακόμα περισσότερο οι 

περιφερειακές ανισότητες στη χώρα. Φαίνεται ότι μόνο δύο περιφέρειες στην 

Ελλάδα θεωρούνται καθ’ όλα αστικές, με τις υπόλοιπες περιοχές να 

κατηγοριοποιούνται ως ενδιάμεσες προς αγροτικές. Η Αττική, θεωρείται η πιο 

«μορφωμένη» περιοχή στην Ελλάδα και επίσης η πιο πυκνοκατοικημένη, ενώ 

περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Ήπειρος έχουν σημαντικά λιγότερο 

μορφωμένους πληθυσμούς και είναι επίσης από τις πιο αγροτικές. 

 
7Ο OECD (2020a) ανέφερε ότι «η γεωγραφία της Ελλάδας – με τα νησιά και τις ορεινές 

περιοχές της – επηρεάζει έντονα την παροχή εκπαίδευσης». 
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Επομένως, υπάρχει ένα παράδοξο στο οποίο το φαινομενικά δημοκρατικό και 

ισότιμο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας θέτει έμμεσα σε κίνδυνο τους 

μαθητές απομακρυσμένων περιοχών που γενικά ανήκουν σε χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, να μην λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση. Στη 

μελέτη των Kassotakis & Verdis (2013), η οποία εξέτασε την κοινωνιολογία της 

ανισότητας στην ελληνική εκπαίδευση, αναφέρθηκε η έρευνα του Thanos (2007) 

που έδειξε ότι οι μαθητές των οποίων οι πατέρες ήταν αγρότες ή εργάτες ήταν 

λιγότερο πιθανό να περάσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

σύγκριση με εκείνους από πιο προνομιούχες κοινωνικές τάξεις (Kassotakis & 

Verdis, 2013). Αυτό σημαίνει ότι αυτή την πραγματικότητα αντιμετωπίζει σχεδόν 

το ένα τέταρτο (περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι) του ελληνικού πληθυσμού 

που ζει σε περιφερειακές αγροτικές ή εργατικές κοινότητες.8 Οι συνέπειες της 

ένταξης έναντι του αποκλεισμού επηρεάζονται αναμφισβήτητα από αυτά τα άνισα 

ποσοστά κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, γεωγραφικής περιοχής και αστικών 

και αγροτικών τόπων κατοικίας. 

 

Σύστημα Εξετάσεων & Παραπαιδεία 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει επιδιώξει να παρέχει δωρεάν 

εκπαίδευση στους μαθητές του για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Μέσω αυτής της 

μελέτης και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, κατέστη προφανές ότι η 

γεωγραφική περιοχή και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει το βαθμό 

στον οποίο είναι δυνατές οι ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους Έλληνες μαθητές. Σε 

μια προσπάθεια να εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού, το ελληνικό σύστημα 

ανέπτυξε εξετάσεις αξιολόγησης στα περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης για τους 

μαθητές του. Αυτές οι εξετάσεις είναι αθροιστικές και μετρούν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες των μαθητών σε διάφορα επίπεδα (European Commission, 2021).9 

Οι εξετάσεις έχουν αναπτυχθεί σε πανελλήνιο επίπεδο και δίνονται σε 

μαθητές σε κάθε σχολείο της Ελλάδας, ουσιαστικά σε κάθε επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα (βαθμολογίες) των εξετάσεων καθορίζουν εάν ένας μαθητής είναι 

επιλέξιμος για τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

επιδιώκοντας ουσιαστικά να προωθήσει τις εκπαιδευτικές του ευκαιρίες μέσω της 

ακαδημαϊκής προόδου. Θεωρητικά, αυτές οι εξετάσεις είναι ένας αντικειμενικός 

τρόπος μέτρησης της ακαδημαϊκής ευχέρειας καθενός από τους μαθητές στην 

Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων καθορίζουν το επίπεδο 

ακαδημαϊκής ικανότητας και ετοιμότητας των μαθητών να προχωρήσουν σε 

ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, οδηγώντας τελικά στην εισαγωγή σε ένα 

(ελληνικό) πανεπιστήμιο.10 Ο OECD (2018) επεσήμανε ότι αυτή είναι μια 

προσπάθεια της Ελλάδας να παραμείνει αντικειμενική και να αποφύγει «προνόμια 

 
8Ανά τον πληθυσμό της Ελλάδας το 2007 (11.050.000) -- World Bank. 
9Η διαδικασία αξιολόγησης, αρχικά, φαίνεται να είναι μια μέθοδος πιστοποίησης των 

σχολείων («...που χρησιμοποιείται για τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης και της 

καθημερινής λειτουργίας των σχολείων.»), ωστόσο ο μοναδικός σκοπός της είναι να δώσει 

στους μαθητές επιλογές «επιτυχίας», «αποτυχίας» ή «επανάληψης» ανάλογα με τα 

αποτελέσματα των εξετάσεών τους. 
10Δες European Commission, 2021. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/assessment-general-upper-secondary-education-23_en.  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-general-upper-secondary-education-23_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-general-upper-secondary-education-23_en
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και διαφοροποίηση», καθιστώντας τις εξετάσεις τη βάση επιλογής για να 

αποτρέψει την επιλογή μεταξύ των μαθητών με διαφορετικά μεροληπτικά 

κριτήρια. Ωστόσο, αυτό το αντικειμενικό κριτήριο έχει καταστεί ξεπερασμένο και 

τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι αναπτυσσόμενες ανάγκες για 

ισότητα έχουν ξεπεράσει σημαντικά αυτό το σύστημα. 

Λόγω των αυξανόμενων πιέσεων να περάσουν αυτές τις εξετάσεις και να 

προχωρήσουν ακαδημαϊκά, οι μαθητές και οι οικογένειές τους είναι 

αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν ότι θα τις περάσουν με κάθε δυνατό μέσο. Για 

τους Έλληνες, αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν σχετικά τεράστια χρηματικά ποσά—

το 2018, οι ελληνικές οικογένειες ξόδεψαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ (Keep Talking 

Greece, 2018)11—για ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός σχολικών ωρών, για την 

προετοιμασία των μαθητών για ώστε να περάσουν τις εξετάσεις. Γενικά, οι 

μαθητές διδάσκονται αρχαία και νέα ελληνικά, μαθηματικά, θετικές επιστήμες και 

ιστορία. Αυτή η ιδιωτική εκπαίδευση μετά το σχολείο, ονομάζεται φροντιστήριο 

στην Ελλάδα και αναφέρεται διεθνώς ως παραπαιδεία. Ο εκπαιδευτικός 

ερευνητής Mark Bray ξεκίνησε την εξερεύνηση της πραγματικότητας και των 

επιπτώσεων της παραπαιδείας για να περιγράψει αυτή τη βιομηχανία - που 

υπάρχει στη σκιά των κανονικών σχολικών προγραμμάτων και παρέχεται με 

υψηλό κόστος (OECD, 2018). 

Το εξεταστικό σύστημα έχει ενημερωθεί και αναμορφωθεί με μικρά βήματα 

από τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι το μόνο μέτρο της 

χώρας που καθορίζει την επιλεξιμότητα των μαθητών για να περάσουν στα 

επόμενα εκπαιδευτικά επίπεδα και τελικά να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, μόνο το ένα τρίτο 

όλων των φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις περίμενε να γίνει δεκτό σε 

ένα από τα τότε 18 πανεπιστήμια και 12 ΤΕΙ στην Ελλάδα (Tsakloglou & 

Antoninis, 1999, όπως παρατίθεται σε OECD, 2018). Ακόμη και το εξεταστικό 

έτος του 2017, η αναλογία ήταν άδικα στρεβλή. Σύμφωνα με τον OECD (2018), 

υπήρχαν περίπου 96.000 φοιτητές που έδωσαν τις εισαγωγικές εξετάσεις για το 

πανεπιστήμιο το 2017, για μόλις περίπου 70.000 διαθέσιμες θέσεις σε 

πανεπιστήμια ανά τη χώρα. Η πρόθεση της εξέτασης να χρησιμεύσει ως 

«αντικειμενικό κριτήριο» για τον καθορισμό της πορείας της ζωής ενός νεαρού 

Έλληνα στερείται ισότητας και δίκαιων ευκαιριών.12 Πώς μπορεί ένας νεαρός 

μαθητής από ένα χωριό του Βορείου Αιγαίου να ανταγωνιστεί τους καλά 

συνδεδεμένους με την εκπαίδευση μαθητές στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη;13 

 
11Η προσέγγιση των συνδυασμένων δαπανών για φροντιστήριο, βιβλία και εγχειρίδια, 

επιπλέον μαθήματα και τεχνολογικές ανάγκες, με χρήση δεδομένων από το 2015. 
12Ο OECD (2018) επανέλαβε ότι «τα αποτελέσματα ενός νέου σε αυτές τις εξετάσεις έχουν 

σημαντικές συνέπειες για τη ζωή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας του» καθιστώντας τες ένα 

καθοριστικό σταυροδρόμι για το υπόλοιπο της ζωής ενός ατόμου. 
13Όπως αναφέρθηκε από αρκετούς ερευνητές όπως οι Tsakloglou & Cholezas (2005), ο OECD 

(2018) αναφέρει, «Συγκεκριμένα, οι κοινωνικοοικονομικά προνομιούχοι μαθητές είναι πολύ 

πιο πιθανό να παρακολουθήσουν μαθήματα μαθηματικών μετά το σχολείο από τους 

μειονεκτούντες μαθητές. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην Ελλάδα είναι επίσης από τις 

μεγαλύτερες στον ΟΟΣΑ, μαζί με την Ιαπωνία και την Κορέα». Ενώ η παραπαιδεία είναι ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο, είναι αναμφισβήτητο ότι τα φροντιστήρια στην Ελλάδα είναι ένα 

διαβόητο φαινόμενο από μόνο του και συμβάλλει στο ρόλο που παίζει η κοινωνικοοικονομική 
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Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι το προνόμιο ανήκει στους μαθητές που έχουν τη 

δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών τους 

προσπαθειών και επομένως έχουν περισσότερες ευκαιρίες από άλλους μαθητές 

μικρότερων κοινωνικοοικονομικών δυνατοτήτων που ζουν σε πιο περιφερειακές 

και απομακρυσμένες περιοχές (Giavrimis et al., 2018). 

Το φαινόμενο της παραπαιδείας δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ωστόσο, η 

παραπαιδεία είναι πιο ισχυρή στην Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είναι 

ένα ζήτημα που διεθνείς φορείς όπως η UNESCO έχουν κάνει προσπάθειες για να 

αντιμετωπιστεί και να λυθούν οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την 

περαιτέρω διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση (King, 2012). 

Ο OECD (2018) διαπίστωσε ότι η συμμετοχή στην παραπαιδεία και στα 

φροντιστήρια στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη μεταξύ όλων των χωρών του 

ΟΟΣΑ, πιθανώς λόγω της κατά τα άλλα περίπλοκης διάκρισης ευκαιριών που 

βασίζεται σε γεωγραφικούς φραγμούς. Επιπλέον, ο Papanikos (2017) δήλωσε ότι 

τα υψηλά ποσοστά παραπαιδείας στην Ελλάδα είναι μια αντίδραση των Ελλήνων 

γονέων στις δομικές ελλείψεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό το 

προβληματικό σύστημα παρουσιάζεται ως μια οικονομική θυσία που χρειάζεται 

για τη χρηματοδότηση των φροντιστηρίων ώστε να περάσουν τις εξετάσεις ενός 

ήδη άδικου συστήματος. Οι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν έχουν άλλη 

επιλογή από το να ακολουθήσουν το σύστημα και να ελπίζουν για τα καλύτερα 

αποτελέσματα δεδομένων των μοναδικών και συχνά ανόμοιων συνθηκών τους. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικά προνομιούχοι μαθητές 

είναι πιο πιθανό (70%) να παρακολουθήσουν τέτοια μαθήματα μετά το σχολείο 

από ό,τι οι μειονεκτούντες μαθητές (OECD, 2018). Αυτό ενισχύει τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Λόγω 

του υψηλού κόστους των ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι λογικό ότι μόνο οι πιο 

ευνοημένες οικονομικά οικογένειες μπορούν να ανταπεξέλθουν, προωθώντας έτσι 

την περιθωριοποίηση των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων μαθητών και 

οικογενειών. Το περιφερειακό χάσμα της Ελλάδας δείχνει μια ουσιαστική 

διαφορά ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ της πρόσβασης και της χρήσης των 

εξωσχολικών φροντιστηρίων. Αυτή η θετική συσχέτιση της αυξημένης 

πιθανότητας συμμετοχής στην παραπαιδεία και της ακαδημαϊκής επιτυχίας στους 

κύκλους των εξετάσεων ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ των ομάδων των 

μαθητών. 

Σε άλλες μελέτες έχει βρεθεί μια σημαντική διαφορά στην απόδοση στις 

εξετάσεις και στο γενικό μορφωτικό επίπεδο μεταξύ μειονεκτούντων μαθητών και 

σχολείων. Οι Tsakloglou & Cholezas (2005) ανέλυσαν τον κοινωνικό αποκλεισμό 

στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί Έλληνες μαθητές μη αστικών 

περιφερειών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι μαθητές που 

προέρχονται από φτωχά νοικοκυριά είναι πιθανό να μη συμμετάσχουν καν στις 

εξετάσεις. Ο ανταγωνισμός είναι άνισος όσον αφορά τους φτωχούς μαθητές και 

αυτούς που ζουν σε μη αστικές περιοχές και δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά 

την ακριβή προετοιμασία που απαιτείται για να περάσουν τις εξετάσεις. Οι 

Tsakloglou & Cholezas (2005) σημείωσαν επίσης ότι, «δεν είναι μόνο η 

 
κατάσταση των μαθητών και των οικογενειών τους στις δυνατότητες για εκπαίδευση και 

ακαδημαϊκές επιτυχίες στη ζωή. 
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πιθανότητα παρακολούθησης φροντιστηρίου ή ιδιαίτερων μαθημάτων που 

συνδέεται στενά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του 

μαθητή, αλλά και το πραγματικό ποσό δαπανών για υπηρεσίες αυτού του είδους.» 

Οι ερευνητές τόνισαν επίσης πως ένας μαθητής χαμηλότερης οικονομικής θέσης 

είναι λιγότερο πιθανό να συνεχίσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από ότι ένας 

μαθητής προνομιούχας κοινωνικής τάξης. 

 

 

Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα 

 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που εκδηλώνονται σε εκπαιδευτικό αποκλεισμό. 

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να συγκεντρώσει σχετικές μελέτες που 

αναδεικνύουν τις περιφερειακές ανισότητες σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο 

πρωτοβουλιών για πιο δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για τους μαθητές στην ΕΕ. 

Καθώς η εκπαίδευση καθορίζει αδιαμφισβήτητα την επιτυχία των ατόμων και 

χρησιμεύει ως καθοριστικός παράγοντας για τα επίπεδα φτώχειας, η επένδυση 

που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, θα 

έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική δομή της χώρας και του κόσμου 

αντιμετωπίζοντας τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό. 

Περαιτέρω έρευνα μπορεί να γίνει για τη συλλογή εμπειρικών στοιχείων που 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα 

οδηγούν σε εκπαιδευτικό αποκλεισμό των μαθητών. Η συγγραφέας ελπίζει 

επίσης, ότι εάν η έρευνα δείξει ότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες μεταξύ 

των μαθητών σε μη αστικές περιοχές της Ελλάδας, η εκπαιδευτική πολιτική 

μπορεί να καλύψει τα κενά και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες δίχως 

αποκλεισμούς για τους μαθητές. 
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Risks of Educational Exclusion in Regional Greece  
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This report offers a literature review that identifies various aspects of regional 

inequality, citing ‘educational exclusion’ as a real threat to regional areas of 

Greece. The research has found that there is much dialogue in the public 

discourse and at the European Union political level which identifies equity in 

education as an essential pillar for European society. In 2020 the Office of the 

European Union published a report entitled, “Equity in school education in 

Europe: Structures, policies and student performance” which offers some 

explanations of the realities facing marginalized European students and 

proposes some strategies to facing these inequities (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2020). While this dialogue and the action of 

setting initiatives sound promising, the review offered in this study shows that 

educational exclusion in Greece remains an issue and the recommendation for 

clear policy to address these issues directly is strong.  

 
Keywords: regional inequality, education equity, educational exclusion, 

Greece 
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Αντίστροφη Θεωρία Σχέσεων Καμπύλης Laffer Μεταξύ Ρομπότ 

και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

Ευαγγελία Δαμάσκου 

Ακαδημία Επιστήμης και Έρευνας Καλιφόρνιας, ΗΠΑ 

 

Παναγιώτης Πετράτος 

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο California State Stanislaus, ΗΠΑ 
 

Σε αυτήν την ερευνητική μελέτη, παρουσιάζεται μια υπόθεση θεωρίας 

αντίστροφης σχέσης παρόμοια με την καμπύλη Laffer για τα ρομπότ και το 

ανθρώπινο δυναμικό και μια τρέχουσα έρευνα της τέταρτης βιομηχανικής 

επανάστασης (Agell & Persson, 2001, Badel & Huggett, 2017, Weiner, 1992, 

Woodward, 1958, Blinder, 1981, Matthews, 2003, McGee & Feige, 1982, 

Wrede, 1996, Minford & Ashton, 1991, Megersa, 2015). Η υπόθεση θεωρίας της 

αντίστροφης σχέσης παρόμοια με την καμπύλη Laffer δείχνει ότι αρχικά όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των ρομπότ, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται 

ανάλογα μέχρι να επιτευχθεί ένα μέγιστο σημείο ζενίθ (Agénor & Aizenman, 

2005, Becsi, 2000, Olson et al. 2004, Mirowski, 1982, Papp & Takáts, 2008, 

Barrick & Mount, 2005, Miravete et al. 2018). Στη συνέχεια, βάση της υπόθεσης 

κοντά στο μέγιστο σημείο του ζενίθ, καθώς ο αριθμός των ρομπότ αυξάνεται, ο 

αριθμός των εργαζομένων δεν αυξάνεται πια (Ahmed, 2015, Belbin, 1993, 

Mintzberg, 1979, Besbes et al. 2018). Βάση της υπόθεσης από το μέγιστο σημείο 

του ζενίθ και ψηλότερα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ρομπότ, ο αριθμός των 

εργαζομένων αρχίζει να μειώνεται (Bender, 1984, Bhasin & Clark, 2016, Bird, 

2001). Η έρευνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι μια σύνοψη των 

πρόσφατων ερευνητικών εξελίξεων στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 

επιπτώσεών της στη διαχείριση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού 

στον χώρο εργασίας (Bogue, 2016, Boysen et al. 2017, Campbell, 1999, Carroll, 

1993, Lawrence & Lorsch, 1967, Fleishman & Reilly, 1992, Vroom & Jago, 

1988). Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στην ανοδική 

πλευρά της καμπύλης Laffer αντίστροφης σχέσης μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων 

και φυσικά, είναι πολύ απίθανο στο άμεσο μέλλον να φτάσει στο σημείο όπου δεν 

χρειάζονται καθόλου άνθρωποι/υπάλληλοι (Brill & Hassett, 2007, Van Ravestein 

& Vijlbrief, 1988, Brown, 2016, 2017, Carroll, 2008). 

 
Λέξεις κλειδιά: καμπύλη Laffer, ανθρώπινο δυναμικό, τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση, ρομπότ 

 

 

Εισαγωγή 
 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με αυτο-

οδηγούμενα αυτόνομα αυτοκίνητα τεχνητής νοημοσύνης, μη επανδρωμένα 

εναέρια οχήματα, έξυπνα αυτο-πλοηγούμενα drones και πυραύλους που 

αποφεύγουν τα εμπόδια και χτυπούν τον στόχο τους με ακρίβεια ιντσών 

χρησιμοποιώντας καθοδήγηση λέιζερ και δορυφορικές συντεταγμένες 
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παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (Chui et al., 2015, Crenshaw, 2012, Elazary et al., 

2015, Kovačević et al., 2015).  

Οι ευφυείς υπολογιστές που μαθαίνουν μόνοι τους να αναγνωρίζουν 

ακανόνιστα μοτίβα π.χ. ανίχνευση καρκίνου από εικόνες μαγνητικού συντονισμού 

(D’Andrea, 2012, Ferrein, 2015, Guan & Li, 2018, Li & Liu, 2016). Τα ρομπότ 

ακριβείας χρησιμοποιούνται σε ιατρικές διαδικασίες για ευαίσθητες χειρουργικές 

επεμβάσεις μικροακριβείας για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους, το οποίο μπορεί 

να αποδειχθεί θανατηφόρο για τον ασθενή π.χ. εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς 

(Hamann et al., 2018, Hogan et al., 2007, Hogan, 1991, Hubbard, 2014). Οι 

τρισδιάστατοι εκτυπωτές παράγουν εμφυτεύματα καρδιάς και αρτηρίας, όπως 

βαλβίδες και στεντ κατασκευασμένα από βιοσυμβατό υλικό (Flipse, 2011, Ford, 

2015, Landy & Conte, 2016). 

Η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η μηχανική μάθηση παρέχει τη διαδικασία 

στις μηχανές να μάθουν μόνες τους πώς να εκτελούν εργασίες σε πολλά 

διαφορετικά πεδία (Herzberg, 1966, Karabegović et al., 2015, Kirkpatrick, 1998). 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μικροεπεξεργαστή περιορίζεται αυτή τη 

στιγμή λόγω του υλικού που παράγονται μικροτσίπ, δηλαδή το πυρίτιο (Saxena et 

al., 2014, Lanchester, 2015, Lasmana, 2018).  

Η Apple ήδη κατασκευάζει μικροσκοπικά ολοκληρωμένα κυκλώματα τριών 

νανομέτρων συστημάτων σε ένα μικροτσίπ μέσω της συνεργασίας με την TSMC 

κατασκευάστρια εταιρεία μικροτσίπ πυριτίου. Η βιομηχανία μικροτσίπ πυριτίου 

προχωρεί στην κατασκευή επόμενης γενεάς δύο νανομέτρων και ενός νανομέτρου 

σε διάστημα περίπου 18 μήνες ανά γενεά. Μόλις φτάσουμε στο ένα νανόμετρο 

λόγω περιορισμών των νόμων φυσικής θα σταματήσει η σμίκρυνση και οι 

επόμενες γενεές θα αναπτύσσονται μόνο μέσω της ένωσης 2,4,6,8 μικροτσίπ μαζί 

με 20, 40, 60, 80 cpu επεξεργαστές σε ένα μικροτσίπ. Ωστόσο, νέα υλικά 

αναπτύσσονται συνεχώς, όπως το γραφένιο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί 

χρήσιμο για την υπέρβαση των περιορισμών του πυριτίου. Οι έξυπνοι 

υπολογιστές μαθαίνουν μόνοι τους πώς να αναλύουν, να εντοπίζουν και να 

αναγνωρίζουν μοτίβα στα δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα 

αποτελέσματα (Scanlon, 2009, Poudel, 2013).  

Οι έξυπνοι υπολογιστές μαθαίνουν μόνοι τους πώς να αυτοματοποιούν τις 

οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων αγοράς ή 

πώλησης με βάση τα πρότυπα του χρηματιστηρίου (Sainathuni et al., 2014, 

Schwab, 2017).  

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοφιλή πεποίθηση, αυτή η προηγμένη πρόοδος 

της τεχνολογίας μπορεί να έχει κόστος εξάλειψης θέσεων εργασίας (Rotman, 

2013, Maslow, 1971, Sokal, 1982, Spiegel & Templeman, 2004, Lewin, 1951, Li 

& Liu, 2016). Οι συνέπειες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, επαγγέλματα, τα οποία είναι περισσότερο και 

λιγότερο επιρρεπή στον αυτοματισμό (Schneider, 2001, Richards & Smart, 2016, 

Schwab, 2017).  

Ο καθηγητής Kim από το Κορεατικό Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης και 

Τεχνολογίας σε μια πρόσφατη μελέτη περιγράφει τις δώδεκα αναδυόμενες 

τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Kim, 2017).  

Επιπλέον, υπάρχει μια αλλαγή στη ζήτηση για βασικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με την εργασία κατά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (WEF, 
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2016). Επιπλέον, δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες ξεκινούν 

την αλλαγή κατά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (WEF, 2016, Weidinger 

et al., 2018). Εκτός από όλα τα παραπάνω, βιολογικά, ιατρικές διαγνώσεις, 

χειρουργικές επεμβάσεις, και ιατρικές εγχειρήσεις ακριβείας και αυτόματα, 

ρομπότ για στρατιωτικές εφαρμογές, γεωργία, βιομηχανία, οι τεχνολογικοί 

παράγοντες, τεχνητή νοημοσύνη εφαρμογές στην ιατρική, παιδεία, εκπαίδευση, 

πλοήγηση, αυτόνομα οχήματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρηματιστήριο, οικονομικά, 

τραπεζικές συναλλαγές, προκαλούν επίσης αλλαγές κατά την τέταρτη 

βιομηχανική επανάσταση (Waibel et al., 2011, WEF, 2016). 

 

 

Αντίστροφη Θεωρία Σχέσεων Καμπύλης Laffer Μεταξύ Ρομπότ και 

Εργαζομένων  
 

Ο Arthur B. Laffer εισήγαγε την έννοια της καμπύλης Laffer, η οποία εξηγεί 

δύο επιδράσεις αριθμητικές και οικονομικές στα φορολογικά έσοδα (Buchanan & 

Lee, 1982, Busato & Chiarini, 2013, Chaudhary et al., 2001).  

Η καμπύλη Laffer εξηγεί ότι όταν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές τα 

φορολογικά έσοδα αυξάνονται (Claessens, 1990, De Janvry & Sadoulet, 2007, 

Feige & McGee, 1983, Wanniski, 1978, Goolsbee et al., 1999, Lensink & White, 

1999, Sanyal et al., 2000). Ωστόσο, πέρα από το ανώτατο σημείο των 

φορολογικών εσόδων καθώς αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές, τα 

φορολογικά έσοδα μειώνονται συνεχώς μέχρις ότου θεωρητικά οι φορολογικοί 

συντελεστές φτάσουν στο 100% και τα φορολογικά έσοδα μηδενιστούν, βλέπε 

Σχήμα 1 (Forte, 1987, French & Raven, 1959, Fullerton, 2008, Gahvari, 1988, 

1989, Lévy Garboua et al., 2009).  

Η ίδια σχέση αντίστροφης καμπύλης Laffer είναι πιθανώς αληθής μεταξύ 

ρομπότ και εργαζομένων (Hairault et al., 2008, Shmanske, 2002, Heijman & Van 

Ophem, 2005, Sutter & Weck Hannemann, 2003, Slemrod, 1994, Hemming & 

Kay, 1980, Malcomson, 1986, Shead, 2017). Για παράδειγμα, δείτε την ανάλυση 

περίπτωσης Amazon που ακολουθεί (Σχήμα 2), η οποία δείχνει ότι η Amazon 

εξακολουθεί να βρίσκεται στην αύξουσα πλευρά της σχέσης της αντίστροφης 

καμπύλης Laffer μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων (Henderson, 1981, Hsing, 1996, 

Husain, 1997, Laffer, 2004, Mitra, 2009, Trabandt & Uhlig, 2009, 2011). 

Σε αυτή τη μελέτη, η περίπτωση της Amazon βρίσκεται υπό ανάλυση 

(Kasurinen, 2018, King, 2010, Koskela & Virén, 2000). Η Amazon χρησιμοποιεί 

εκτενώς υπολογιστές μηχανικής εκμάθησης τεχνητής νοημοσύνης για τα κέντρα 

δεδομένων, τις διαδικτυακές παραγγελίες, τις προτάσεις ψηφιακού περιεχομένου 

που βασίζονται σε προηγούμενες παραγγελίες, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα 

ακουστικά βιβλία, τη μουσική, την κύρια ροή βίντεο κ.λπ. και ρομποτική ειδικού 

σκοπού για τον πυρήνα της επιχείρησης στα κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών, 

στη συσκευασία παραγγελιών και την αποστολή (Zarkadakis et al., 2016, Wurman 

et al., 2008, Letzing, 2012, Tampubolon et al., 2018). 
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Σχήμα 1. Η Καμπύλη Laffer 

 
 

Η ανάλυση δεδομένων αφορά μια χρονική περίοδο των δύο πιο πρόσφατων 

δεκαετιών από το 1999 έως το 2018. Πριν από το 2012 δεν υπάρχει καμία 

αναφορά σε καμία πηγή για ρομπότ που έχουν αναπτυχθεί στην Amazon, 

επομένως οι συγγραφείς υποθέτουν μηδενικά ρομπότ για την ανάλυσή τους από 

το 1999 έως το 2011. 

Αν και μπορεί να είχαν αναπτυχθεί μερικά ρομπότ στην Amazon από το 1999 

έως το 2011, είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των ρομπότ να ήταν ασήμαντος και 

κατά συνέπεια δεν υπήρχε αναφορά σε καμία πηγή.  

Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης αποκαλύπτει ότι η συσχέτιση μεταξύ 

ρομπότ και εργαζομένων R έχει τιμή 0,984. Η τιμή του R στο τετράγωνο είναι 

0,969, που μας λέει ότι τα ρομπότ μπορούν να αντιπροσωπεύουν το 96,9% της 

διακύμανσης στους εργαζόμενους.  

Κατά συνέπεια, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ρομπότ αυξάνεται και ο 

αριθμός των εργαζομένων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Amazon εξακολουθεί 

να βρίσκεται στην αύξουσα πλευρά της σχέσης της αντίστροφης καμπύλης 

μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων. 
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Σχήμα 2. Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης Ρομπότ και Υπαλλήλων 

 
 

 
Συμπεράσματα 

 

Το άρθρο παρουσιάζει μια επιστημονικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, 

βάση όλων των προ υπαρχόντων επιστημονικών μελετών της καμπύλης Laffer σε 

άλλους τομείς έρευνας και ανάπτυξης όπως φορολογία, οικονομίες κρατών, 

οικονομική πολιτική κεντρικών τραπεζών ΗΠΑ, και ΕΕ, για περαιτέρω έρευνα, 

αντί του συμπεράσματος των συγγραφέων που προϋποθέτει ότι η εν λόγω θεωρία 

έχει ήδη αποδειχθεί. 

Σε αυτήν την ερευνητική μελέτη, παρουσιάζεται μια θεωρία αντίστροφης 

σχέσης παρόμοια με την καμπύλη Laffer για τα ρομπότ και το ανθρώπινο 

δυναμικό, καθώς και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σύμφωνα με την 

τρέχουσα βιβλιογραφία. Η θεωρία της αντίστροφης σχέσης παρόμοια με την 

καμπύλη Laffer δείχνει ότι αρχικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των ρομπότ, ο 

αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται ανάλογα μέχρι να επιτευχθεί ένα μέγιστο 

σημείο ζενίθ. 

Από το μέγιστο σημείο του ζενίθ και ψηλότερα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

ρομπότ, ο αριθμός των εργαζομένων αρχίζει να μειώνεται. Η έρευνα της τέταρτης 

βιομηχανικής επανάστασης είναι μια σύνοψη των πρόσφατων ερευνητικών 

εξελίξεων στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στη 

διαχείριση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο εργασίας. 

Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στην ανοδική 

πλευρά της καμπύλης αντίστροφης σχέσης μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων και 

φυσικά, είναι πολύ απίθανο στο άμεσο μέλλον να φτάσει στο σημείο όπου δεν 

χρειάζονται καθόλου άνθρωποι (υπάλληλοι). 
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In this research study, a hypothetical inverse relationship theory similar to the 

Laffer curve for robots and human resources is presented and a current study of 

the fourth industrial revolution (Agell & Persson, 2001, Badel & Huggett, 2017, 

Weiner, 1992, Woodward, 1958, Blinder, 1981, Matthews, 2003, McGee & 

Feige, 1982, Wrede, 1996, Minford & Ashton, 1991, Megersa, 2015). The 

hypothetical inverse relationship theory similar to the Laffer curve shows that 

initially as the number of robots increases, the number of employees increases 

accordingly until a maximum zenith is reached (Agénor & Aizenman, 2005, 

Becsi, 2000, Olson et al., 2004, Mirowski, 1982, Papp & Takáts, 2008, Barrick 

& Mount, 2005, Miravete et al. 2018). Then, based on the hypothesis, near the 

zenith peak, as the number of robots increases, the number of employees no 

longer increases (Ahmed, 2015, Belbin, 1993, Mintzberg, 1979, Besbes et al. 

2018). Based on the hypothesis, from the zenith peak and higher, as the number 

of robots increases, the number of employees begins to decrease (Bender, 1984, 

Bhasin & Clark, 2016, Bird, 2001). The research of the fourth industrial 

revolution is a summary of recent research developments in the field, including 

the implications for business management and human resource of the fourth 

industrial revolution in the workplace (Bogue, 2016, Boysen et al. 2017, 

Campbell, 1999, Carroll, 1993, Lawrence & Lorsch, 1967, Fleishman & Reilly, 

1992, Vroom & Jago, 1988). Current data show that we are still on the upward 

side of the Laffer curve of the inverse relationship between robots and 

employees and of course, it is very unlikely in the near future to reach the point 

where no human employees will be needed at all (Brill & Hassett, 2007, Van 

Ravestein & Vijlbrief, 1988, Brown, 2016, 2017, Carroll, 2008). 

 
Keywords: Laffer curve, human resources, fourth industrial revolution, robots 
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Τα Έξι Δέλτα της Απόκτησης Γνώσης με Μία   

Εφαρμογή στην Επιστήμη της Ιστορίας1 
 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ATINER) 
 

Η γνώση αποκτάται με σκληρή δουλειά. Αυτή η σκληρή δουλειά μπορεί να επιμεριστεί 

σ’ έξι ρήματα που αρχίζουν από το γράμμα Δέλτα: Διαβάζω, Διδάσκομαι, Διδάσκω, 

Διερευνώ, Διαδίδω και Δημιουργώ. Ως γνωστόν, τα ρήματα είναι το μέρος του λόγου 

που εκφράζει κάτι που ενεργεί. Και στην περίπτωση της γνώσης απαιτείται πολύ 

μεγάλη τέτοια ενέργεια. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αυτά τα έξι ρήματα όπως 

εφαρμόζονται στην διαδικασία απόκτησης γνώσης στην επιστήμη της ιστορίας. 

Ωστόσο, η ανάλυση μπορεί να γενικευτεί και να εφαρμοστεί σ’ οποιοδήποτε γνωστικό 

αντικείμενο.  

 
Λέξεις κλειδιά: γνώση, ιστορία, ανάγνωση, διάβασμα, μελέτη, εκπαίδευση, έρευνα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο Αριστοτέλης, στην πρώτη πρόταση του έργου του, Μετά τα Φυσικά, αναφέρει 

ότι οι άνθρωποι εκ φύσεως ορέγονται την απόκτηση γνώσης, ή με τα δικά του σοφά 

λόγια, «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει».  

Αν και δεν συμφωνώ με τη γενίκευση αυτού του αποφθέγματος, εντούτοις, για 

όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση γνώσης, θα πρέπει να παραθέσω κι ένα άλλο, 

ανώνυμο αυτή τη φορά απόφθεγμα, ότι το αγαθό της γνώσης με κόπους αποκτάται ή 

στο αρχαίο κείμενο «τά ἀγαθά κόποις κτῶνται». 

Σκοπός του σύντομου αυτού σημειώματος είναι να ξεδιπλώσει μία διαδικασία 

απόκτησης γνώσης η οποία ξεκινώντας από το μηδέν -ή όπως λέγεται από την Α’ 

Δημοτικού-  φθάνει στο τελικό στάδιο της αναγνώρισης που είναι το «Έν οἶδα ὅτι 

οὐδὲν οἶδα».  

Το απόφθεγμα αυτό σωστά αποδίδεται στο Σωκράτη χωρίς όμως να το έχει πει 

ποτέ έτσι· θα πρέπει να επισημάνω ότι δεν το είπε λόγω μετριοφροσύνης, η οποία 

κατά το πλείστον χαρακτηρίζει μέτριους και υποκριτές, αλλά διότι γνώριζε ότι η 

 
1Σημείωση: Η εργασία αυτή συνέχεια θα διορθώνεται σύμφωνα με τα σχόλια όλων εκείνων που θα 

κάνουν μία απλή ανάγνωση, θα το διαβάσουν και θα το μελετήσουν. Η πιο πρόσφατη εκδοχή θα 

αναρτάται εδώ: https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2020)-6Delta.pdf.  

 

Επιστημονικό Άρθρο 

https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2020)-6Delta.pdf
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γνώση του με τα χρόνια είχε περιοριστεί στο «Έν οἶδα». Αποτελεί και αυτό μία 

επιβεβαίωση της σοφίας (γνώσης) του.   

Η μαθηματική απόδειξη αυτού του αποφθέγματος είναι πολύ εύκολη. Για να 

απλουστεύσουμε την απόδειξη, ας υποτεθεί ότι ο Σωκράτης σε ηλικία 24 χρονών, 

γύρω στο 445 π.Χ., ήξερε το 100% των τότε γνωστών γνώσεων. Αν υποθέσουμε ότι 

οι γνώσεις του Σωκράτη αυξάνονταν σταθερά κατά 10% το χρόνο ενώ αντίστοιχα οι 

γνώσεις της οικουμένης αυξάνονταν κατά 20%, τότε, στην ηλικία που πέθανε ο 

Σωκράτης, το 399 π.Χ., οι γνώσεις του ήταν κάτω του 1% των παγκόσμιων γνώσεων, 

δηλαδή κοντά στο μηδέν. Ο Σωκράτης είχε αποκτήσει πλέον τη γνώση για να 

αναφωνήσει ότι «οὐδὲν οἶδα». Ως σοφός που ήταν πολύ πιθανόν να το είχε πει και 

πολύ νωρίτερα και δεν περίμενε να το διαπιστώσει με προσωπική εμπειρία. 

Όσοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις αριθμητικής, η ουσία της απόδειξης δεν 

αλλάζει αν αλλάξουν όλα τα ποσοστά με δεδομένο ότι η συσσώρευση της 

οικουμενικής γνώσης γίνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι η γνώση του Σωκράτη. 

Εξάλλου, τι μεγάλος Δάσκαλος θα ήταν αν δεν «παρήγαγε» μαθητές που ήταν ικανοί 

να δημιουργούν επιπλέον γνώσεις που από ένα σημείο και πέρα ούτε ο ίδιος δεν 

προλάβαινε να παρακολουθεί. Και να ήθελε δεν του άφηναν χρόνο οι ενοχλήσεις του 

Αλκιβιάδη.  

Στο παρόν μικρό δοκίμιο θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τη γνώση της 

ιστορίας που αντικειμενικά (εξ ορισμού) συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Ο 

χρόνος παράγει ιστορία. Ο χρόνος από τη φύση του παράγει ιστορικά δεδομένα που 

και μόνο η απλή καταγραφή τους και αρχειοθέτηση αποτελεί σημαντική ιστορική 

γνώση διαθέσιμη για τον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να την απολαύσει και να την 

εκμεταλλευτεί. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή αποτελούσε το ξεχωριστό επάγγελμα του 

ιστοριοδίφη που ασχολούνταν με την αναζήτηση, συλλογή, κατάταξη και 

παρουσίαση υλικού (εγγράφων, εντύπων, αρχείων κτλ.) χρήσιμου για την εκπόνηση 

ιστορικών μελετών.   

Ένας λειτουργικός (χρήσιμος) ορισμός της ιστορίας (επιστημονικής και 

αφηγηματικής) είναι ότι η ιστορία ασχολείται με το μέλλον αντανακλώντας στο 

παρελθόν με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών και συμφερόντων του παρόντος. Το 

παρελθόν αφορά γεγονότα και σκέψεις. Οι σκέψεις εμπεριέχουν και την ερμηνευτική, 

αφηγηματική και μυθιστορηματική απεικόνιση των γεγονότων.  

Σύμφωνα μ’ αυτή την προσέγγιση, η ιστορική γνώση είναι χρήσιμη μόνο όταν 

βοηθά στο να διαμορφώνονται θετικά για τον άνθρωπο τα μελλούμενα ή κατά τον 

Θουκυδίδη: 

 
«…ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ 

αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ 

ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν 

ξύγκειται» [1.22].  

 

Μας λέει ο Θουκυδίδης ότι η γνώση δεν πρέπει να αποτελεί μέσο επίδειξης 

(ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται) αλλά μία διαδικασία που θα παράγει 

ὠφέλιμα που θα γίνουν κτῆμά τε ἐς αἰεὶ της ανθρωπότητας. Αφορά το μέλλον.  
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Αυτός ο ορισμός της ιστορικής γνώσης μπορεί να γενικευτεί για όλη τη γνώση. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το εξής: πώς μπορεί ένα άτομο να αποκτήσει 

γνώση που στην κορύφωση αυτής της διαδικασίας να περιλαμβάνεται και η 

παραγωγή νέας γνώσης; Για να υπηρετήσω τη Θεά Μνημοσύνη, κόρη της Γαίας και 

του Ουρανού και μητέρα των εννέα Μουσών, χρησιμοποιώ τον ευρηματικό κωδικό 

των 6Δ, από το αρχικό γράμμα των εξής έξι λέξεων: Διαβάζω, Διδάσκομαι, Διδάσκω, 

Διερευνώ, Διαδίδω, και Δημιουργώ (ή Δουλεύω).  

Το Δ έχει σχήμα τριγώνου. Όχι τυχαία. Το εμβαδόν αυτού του τριγώνου δείχνει 

και το εύρος των γνώσεων που αποκομίζει κανείς από κάθε Δ. Το μέγεθος των 

πλευρών του κάθε Δ εξαρτάται από τρεις μεταβλητές: τον χρόνο που αφιερώνεται στο 

διάβασμα, την ικανότητα απορρόφησης αυτών που διαβάζονται και την συνεχή 

επανάληψη.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η πλευρά του τριγώνου που αντιπροσωπεύει το χρόνο 

τόσο μεγαλύτερο είναι το Δ. Αλλά ο χρόνος για να μετατραπεί σε γνώση θέλει και 

ικανότητα. Μπορεί κάποιος να αφιερώνει 24 ώρες το 24ωρο στο διάβασμα (μελέτη) 

της ιστορίας αλλά αν δεν έχει την ικανότητα να τα απορροφήσει -που συνήθως 

αποδεικνύεται από τις επιδόσεις του στα άλλα Δ-, τότε δεν κάνει τίποτε.  

Αν η πλευρά του τριγώνου που μετρά την ικανότητα απορρόφησης είναι μηδέν 

εκατοστά (αυτός που διαβάζει δεν τα παίρνει κατά το κοινώς λεγόμενο ή πιο γλαφυρά 

είναι μπουμπούνας), τότε το εμβαδόν του τριγώνου (της γνώσης) είναι πάντοτε 

μηδέν.  

Η τρίτη πλευρά του τριγώνου είναι η επανάληψη. Η γνώση είναι ευπαθές προϊόν 

και το «ψυγείο» της είναι η επανάληψη. Θέλει πολύ καλή επανάληψη («πολύ καλή 

ψύξη») για να διατηρηθεί η γνώση. Η συνήθης έκφραση των έντιμων ακαδημαϊκών, 

οι οποίοι είναι και οι συνήθεις φορείς των γνώσεων, είναι «Δυστυχώς, έχει περάσει 

καιρός από τότε που τα έμαθα και τώρα τα έχω ξεχάσει». Αχ αυτή η Θεά της 

Μνημοσύνης τι μας κάνει! 

Περιληπτικά στα επόμενα κύρια έξι μέρη της σύντομης αυτής εργασίας εξηγώ το 

κάθε Δ ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας και τη δική μου εμπειρία στη διαδικασία 

απόκτησης γνώσης της ιστορίας. Στους ιστορικούς αρέσουν τα παραδείγματα ακόμη 

και η αναφορά σε ασήμαντα για την επιστήμη της ιστορίας πρόσωπα. 

Να σημειώσω ότι σκοπίμως απέφυγα την παράθεση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

επί του θέματος η οποία είναι τεράστια και αφορά κυρίως (α) το διάβασμα (ανάγνωση 

και μελέτη) της ιστορίας (β) τη διδασκαλία της ιστορίας σ’ όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης και (γ) τον τρόπο διεξαγωγής της ιστορικής έρευνας. 

 

 

Διαβάζω 

 

Ο άνθρωπος ως έλλογο ον αποκτά με προσπάθεια πρώτα την ικανότητα να 

μιλάει, μετά να διαβάζει και τέλος να γράφει. Καμιά φορά το «διάβασμα» μπορεί να 

προηγείται της ομιλίας όπως συμβαίνει όταν η μητέρα διαβάζει στο παιδί της μία 

ιστορία. Πάντως, η λέξη «διαβάζω» έχει κι άλλες ερμηνείες με πιο σημαντική την 
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ταύτιση της λέξης διαβάζω με το περιεχόμενο τη έννοιας «μελετώ». Για παράδειγμα, 

διαβάζω ή μελετώ τον Πελοποννησιακό Πόλεμο του Θουκυδίδη.  

Φυσικά υπάρχει μία ποιοτική διαφορά μεταξύ του διαβάζω και του μελετώ. Η 

γνώση απαιτεί διάβασμα με την έννοια του μελετώ. Από την άλλη πλευρά, η 

παθητική μετοχή του διαβάζω ταυτίζεται με τη γνώση. Για παράδειγμα, η μετοχή της 

λέξης χρησιμοποιείται για κάποιον που έχει βαθιές γνώσεις: αυτός είναι διαβασμένος. 

Έχει διαβάσει και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει γνώσεις.  

Στο άλλο άκρο αυτής της ερμηνείας είναι η ανάγνωση ή όπως λέγεται συνήθως η 

απλή ανάγνωση. Αυτή χαρακτηρίζει πάρα πολλούς που αναγιγνώσκουν αλλά δεν 

διαβάζουν. Δεν μελετούν. Δεν αποκτούν γνώσεις. Δεν είναι διαβασμένοι. Πολλοί από 

αυτούς διαβάζουν πολύ ωραία· με στόμφο. Τους επιλέγουν συνήθως για εκφωνητές. 

Ένα τέτοιο διάβασμα γίνεται χωρίς να χρειάζεται και η κατανόηση του κειμένου. Από 

το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο αυτί βγαίνει. Η ανάγνωση, το διάβασμα και η 

μελέτη έχουν σχέση με πώς χρησιμοποιείται το όργανο του ανθρώπου που λέγεται 

αυτί και μάτι. Με την (απλή) ανάγνωση που μπορεί να την κάνει και κάποιος άλλος 

και εσύ απλά να ακούς, χρησιμοποιούνται τα δύο αυτιά και αν κάνεις εσύ ο ίδιος την 

ανάγνωση χρησιμοποιείς τα μάτια σου. Στην περίπτωση που και τα δύο αυτιά είναι 

διαθέσιμα ελλοχεύει ο κίνδυνος από το ένα αυτί να μπαίνουν και από το άλλο να 

βγαίνουν. Μπενάκης-Βγενάκης. Πάντως αυτή η απλή ανάγνωση είναι καλύτερη από 

το τίποτε. Αυτό υπονοεί ο δάσκαλος όταν σου λέει «Καλά, ούτε μία απλή ανάγνωση 

δεν του έκανες του μαθήματος!». Αν κλείσεις το ένα αυτί αρχίζεις και κάνεις πιο 

σοβαρή την ανάγνωση και γίνεται πλέον διάβασμα με όλη τη βαρύτητα του όρου. 

Τώρα δεν μπορεί να βγαίνουν από το άλλο αυτί όσα διαβάζεις. Εδώ παίζει σημαντικό 

ρόλο η στάση του σώματος και η χρήση του αριστερού χεριού άμα γράφεις με το 

δεξί. Με την παλάμη του αριστερού χεριού φράζεις το αριστερό αυτί ακουμπώντας 

τον αγκώνα στο τραπέζι που διαβάζεις. Για να το κάνεις αυτό σκύβεις ελαφριά το 

κεφάλι φέρνοντας το πιο κοντά στο βιβλίο που διαβάζεις. Μ’ αυτό τον τρόπο 

σταθεροποιείς και το κεφάλι και έτσι λειτουργεί καλύτερα το μυαλό δηλαδή η 

απορρόφηση της γνώσης. Με «κουνημένα» μυαλά γνώση δεν αποκτιέται. Με το δεξί 

κρατάς στυλό ή μολύβι για σημειώσεις. Όταν πλέον φθάσεις σ’ αυτό το στάδιο 

μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο που είναι αυτό της μελέτης. Εκεί πλέον φράζεις 

και τα δύο αυτιά. Σκύβεις το κεφάλι πάνω στο βιβλίο και ενεργοποιείς πλήρως το 

μυαλό. Τα πάντα πλέον μπαίνουν κατευθείαν από το μυαλό. Τα αυτιά είναι περιττά. 

Πόσες φορές πρέπει να γίνεται η ανάγνωση, το διάβασμα και η μελέτη ενός κειμένου 

και πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί; Η δική μου εμπειρία κωδικοποιείται στο 3, 2, 1. 

Τρεις φορές το κάνεις ανάγνωση (λέγεται και απλή ανάγνωση), δύο φορές το 

διαβάζεις και μία φορά το μελετάς. Ο χρόνος είναι αντιστρόφως ανάλογος: 

τριπλάσιος είναι ο χρόνος του συνολικού χρόνου που αφιερώνεται στη μελέτη και 

διπλάσιος ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στο διάβασμα από τον συνολικό 

χρόνο που αφιερώνεται στην ανάγνωση.  Για παράδειγμα αν η ανάγνωση ενός 

βιβλίου παίρνει 3 ώρες τη μία φορά, τότε στη μελέτη θα πρέπει να αφιερωθούν 27 

ώρες και στο διάβασμα 18 ώρες. Συνολικά για να αποκτηθεί η γνώση απαιτούνται 54 

ώρες γι’ αυτό το βιβλίο. Και αυτός ο κανόνας είναι ο πατήρ της μαθήσεως. Απαιτείται 

και η μήτηρ για να γονιμοποιηθεί το ωάριο της γνώσης που είναι η επανάληψη.  
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Είναι αλήθεια ότι πολλοί αναγιγνώσκουν ή τους αναγιγνώσκουν τας γραφάς, 

λιγότεροι τις διαβάζουν, και ελάχιστοι τις καταλαβαίνουν. Και ακόμη πιο λίγοι 

αποκτούν γνώσεις πέρα από αυτές που αναφέρει ο Θουκυδίδης «ἀγώνισμα ἐς τὸ 

παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται».  

Η λέξη διαβάζω έχει και την έννοια του διαπιστώνω και του διαβλέπω. Και οι 

δύο αυτές σημασίες της λέξης διαβάζω έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την 

απόκτηση γνώσης μέσω του διαβάσματος. 

Σ΄ αυτή την κατηγορία του πρώτου Δ ανήκουν όσοι διαβάζουν παραμύθια και  

ιστοριούλες. Αυτές μπορεί να είναι από εφημερίδες (κοινωνικά δίκτυα μαζικής 

αποβλάκωσης) μέχρι τα έργα μεγάλων λογοτεχνών που μάλιστα λαμβάνουν τη 

μορφή ιστορικών μυθιστορημάτων.  

 Το διάβασμα όλων αυτών ως δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο για πολλούς λόγους αλλά όχι, όμως, για την απόκτηση γνώσης 

της ιστορίας. Καμία φορά αποτελούν πηγές παραπληροφόρησης και παραχάραξης 

των ιστορικών γεγονότων. Το επόμενο βήμα για όσους θέλουν να αποκτήσουν 

γνώσεις ιστορίας είναι η παρακολούθηση μαθημάτων ιστορίας που εξετάζεται στο 

επόμενο μέρος. 

 

 

Διδάσκομαι 

 

«Γηράσκω δ΄ αιεί πολλά διδασκόμενος». Θα μπορούσε να το είχε πει και ο Σόλων 

και ο Σωκράτης. Το διάβασμα δεν φθάνει για την απόκτηση γνώσης και πρέπει να 

συνεχίζεται εσαεί. Για να αποκτήσει κάποιος γνώσεις ιστορίας θα πρέπει να την 

διδαχθεί. Οι αυτοδίδακτοι αποτελούν εξαίρεση. Όλοι εκείνοι που σοβαρά θέλουν να 

αποκτήσουν γνώσεις παρακολουθούν μαθήματα που ξεκινούν με τα μαθήματα της 

τυπικής εκπαίδευσης που προσφέρει το σχολείο σ΄ όλες τις βαθμίδες από το 

νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Η ιστορία, μαζί με τη γλώσσα και τα 

μαθηματικά, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που εισάγεται πολύ νωρίς 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην Ελλάδα, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού διδάσκονται ένα ενδιαφέρον μάθημα 

με τίτλο «από την μυθολογία στην ιστορία» και ακολουθώντας τη διδασκαλία της 

ιστορίας ανά χρονική περίοδο καλύπτουν σε τρεις κύκλους -δημοτικό (τρεις 

τελευταίες τάξεις),  γυμνάσιο και λύκειο-, όλη την ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι σήμερα.  

Η διδασκαλία του μαθήματος της «Ιστορίας» σε οποιοδήποτε επίπεδο απαιτεί και 

εγχειρίδια. Όσον αφορά τα βιβλία ιστορίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά. Τόσο το βιβλίο του δασκάλου όσο και το βιβλίο του 

μαθητή. Εξαιρετικά είναι και τα συμπληρωματικά βιβλία όπως αυτό της Α΄ 

Γυμνασίου, Ηροδότου Ιστορίες, και πολλά άλλα.  

Αμφιβάλλω αν αυτή η πλούσια ύλη της ιστορίας και ο πλούτος γνώσεων που 

εμπεριέχουν τα βιβλία της πραγματικά διδάσκονται. Πολύ αμφιβάλλω. Και αν 

διδάσκονται, πόσο καλά διδάσκονται; Έχω σοβαρές μεν, αλλά ατεκμηρίωτες δε 

αμφιβολίες.  
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Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να είχαμε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό (από το 2019 

κάνει έναν τέτοιο διαγωνισμό το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) ή διαγώνισμα με το 

πέρας του γυμνασίου για να δούμε τι γνώσεις απέκτησαν οι μαθητές. Και ανάλογα θα 

μπορούσαν να επαναλαμβάνονται στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Φυσικά κάτι τέτοιο θα 

συναντήσει την ισχυρή αντίδραση των λεγόμενων ενδιαφερόμενων μερών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλην των γονέων που πληρώνουν. 

Και ο λόγος είναι απλός. Ένας τέτοιος διαγωνισμός θα δείξει την ανεπάρκεια όλων 

όσων εμπλέκονται στην παραγωγή γνώσης σ’ αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. 

Η διδασκαλία σ’ επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί 

να συμπληρώνεται και από τα λεγόμενα εξωσχολικά βιβλία. Η δική μου εμπειρία ως 

μαθητής στη δεκαετία του 1960 και 1970 έχει ως εξής.  

Στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου διαβάζαμε πολύ τα 

Κλασσικά Εικονογραφημένα, τα οποία στην Ελλάδα άρχισαν να εκδίδονται από το 

1953. Υπήρχε μία σειρά που είχε τον τίτλο -όπως περίπου και το εγχειρίδιο της Γ΄ 

Δημοτικού σήμερα-, Από τη Μυθολογία και την Ιστορία της Ελλάδος. Τα είχα βρει 

χρησιμότατα βιβλία από το δημοτικό ακόμη. 

Όταν ήμουν στο γυμνάσιο τη δεκαετία του 1970 -εννοώ το εξατάξιο γυμνάσιο- 

διάβαζα τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Από 

των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των Καθ’ Ημάς» Έκδοσις Δευτέρα Επιθεωρηθείσα 

των Εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα.  

Μάλιστα το πολύτιμο αυτό έργο, που ακόμη έχω στη βιβλιοθήκη μου, το είχα 

«αναγνώσει» όλο σε μία σειρά από μαγνητοφωνημένες κασέτες που το βράδυ -πριν 

κοιμηθώ- τις έβαζα και τις άκουγα και μ’ έπαιρνε ο ύπνος μ’ αυτόν τον τρόπο 

«ανάγνωσης» της ιστορίας.  

Μου διάβαζε την ιστορία ο εαυτός μου. Αργότερα έμαθα ότι αυτό λέγεται και 

υπνοπαιδεία. Μέσα στην αρχή του ύπνου, όταν δεν είχα χάσει ακόμη την επαφή με το 

περιβάλλον που φέρνει ο βαθύς ύπνος, άκουγα την κασέτα που τελείωνε κάνοντας 

εκείνο τον χαρακτηριστικό ήχο αυτών των μαγνητοφωνακίων που δεν μπορούσαν να 

παίξουν  την μαγνητοταινία γιατί είχε φθάσει στο τέλος της κασέτας και μετά εκείνο 

τον ήχο του κουμπιού που πεταγόταν προς τα έξω και έκλεινε αυτόματα. Έχω 

συνδέσει την ιστορία μ’ αυτό τον σύντομο ήχο. 

Τι γλυκός ήχος που ήταν! Δυστυχώς αυτές τις κασέτες τις έχασα. Στα 

γυμνασιακά μου χρόνια είχα και κάποια άλλα ιστορικά βιβλία το οποία έχασα λόγω 

των μετακινήσεων μου στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό εκ των οποίων μου 

έμεινε μόνο ένα -πέρα από τον Παπαρρηγόπουλο- που αφορούσε την Ιστορία της 

Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566) του William Miller σε μετάφραση του 

Άγγελου Φουριώτη, πάλι των Εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα. Τέλος, έχω διασώσει 

και κάποια τεύχη του Περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη των Εκδόσεων 

ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ. Αυτά από τα γυμνασιακά μου χρόνια. 

Αν δεν σπουδάσει κάποιος ιστορία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τότε χάνεται 

πλέον το διδάσκομαι και μένει μόνο το διαβάζω που στην καλύτερη περίπτωση και 

για τους ευνόητους λόγους έλλειψης χρόνου και ενδιαφέροντος, λαμβάνει 

περιστασιακό χαρακτήρα και οι γνώσεις ιστορίας γίνονται αποσπασματικές και 
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δυστυχώς ξεθωριάζουν στο χρόνο, όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος «τῷ χρόνῳ 

ἐξίτηλα γένηται».  

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύει πλήρως ότι η φθίνουσα ημιμάθεια είναι 

χειρότερη από την αμάθεια. Επειδή η ιστορία αποτελεί αγαπημένο θέμα όλων των 

ακαδημαϊκών, ανεξαρτήτου γνωστικού αντικειμένου αυτή την ημιμάθεια την έχω 

αντιμετωπίσει στα εκατοντάδες διεθνή μικρά ακαδημαϊκά συνέδρια που έχω 

οργανώσει. Όλοι οι ακαδημαϊκοί, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι και μύστες της 

ιστορίας που δεν περιορίζεται στο αντικείμενό τους, λ.χ. ιστορία της φυσικής. 

Πολλές μη ιστορικές επιστήμες έχουν μαθήματα ιστορίας ως μέρος του 

πανεπιστημιακού τους προγράμματος. Αυτή είναι η περίπτωση της οικονομικής 

επιστήμης. Στο Οικονομικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 

που σπούδασα ήμουν τυχερός όχι μόνο διότι διδάχθηκα ένα ετήσιο μάθημα ιστορίας -

στο τελευταίο έτος σπουδών μου- αλλά είχα και την τύχη να έχω και έναν εξαίρετο 

Καθηγητή Ιστορίας, τον Λάζαρο Χουμανίδη, ο οποίος μας δίδαξε Ιστορία 

Οικονομικών Θεωριών. Χρησιμοποιούσαμε το δικό του βιβλίο που είχε εκδοθεί το 

1976: Ιστορία Οικονομικών Θεωριών: Από των Αρχαίων Χρόνων μέχρι των Ημερών 

μας. Ο Καθηγητής Χουμανίδης είναι ο ιδρυτής ενός σοβαρού επιστημονικού 

περιοδικού, του Archives of Economic History, που αργότερα, μετά το διδακτορικό 

μου, έκανα κάποιες δημοσιεύσεις.  

Εκτός απ’ αυτό το μάθημα, διδάχθηκα την ιστορία στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Δίκαιο Διεθνών Σχέσεων» που δίδασκε ο Καθηγητής Δ.Σ. Κωνσταντόπουλος. Μας 

διένεμε το βιβλίο του Διπλωματική Ιστορία, Εκδόσεων Σάκκουλα, το 1975. Ήταν ένα 

πρώτο ερέθισμα για να σπουδάσω σε μεταπτυχιακό επίπεδο Διεθνείς Σχέσεις 

παράλληλα με τις Οικονομικές μου Σπουδές. Συνήθως οι καθηγητές μοίραζαν πολλά 

και πολυσέλιδα βιβλία διότι γι’ αυτούς αποτελούσε σημαντική πηγή εισοδήματος 

πέρα από τον μισθό τους.  

Στη συνέχεια στα πρώτα μεταπτυχιακά μου χρόνια στον Καναδά, στο 

Πανεπιστήμιο της Οτάβας, επέλεξα δύο εξαμηνιαία μαθήματα «Ιστορίας 

Οικονομικής Σκέψης» με καθηγητή τον Ronald Bodkin που είχε επιλέξει ένα 

εκπληκτικό εγχειρίδιο της Ingrid Rima (1925-2015) με τίτλο Development of 

Economic Analysis. Η Rima είχε διατελέσει και Πρόεδρος της Αμερικανικής 

Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας. Αργότερα τη γνώρισα και από κοντά και με 

βοήθησε να ξεκινήσουμε την προσπάθεια που οδήγησε στην δημιουργία του Athens 

Institute for Education and Research το 1995. 

Στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας που έμεινα και για διδακτορικό, μου δόθηκε η 

δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων που 

αφορούσαν γενικά την ιστορία και ειδικά εκεί που είχα το συγκριτικό πλεονέκτημα 

που ήταν η εφαρμοσμένη οικονομετρία. Η οικονομετρία, που χρησιμοποιεί 

χρονολογικές σειρές, εξ ορισμού αφορά το παρελθόν και συνεπώς μπορεί να 

θεωρηθεί ιστορία.  

Μάλιστα, ένας νέος κλάδος αυτός της κλειωμετρίας (ή ιστοριομετρίας) έχει 

αναπτυχθεί που εξετάζει την (οικονομική) ιστορία μέσα από διαδικασίες δημιουργίας 

στατιστικών δεδομένων. Τι τιμή για τη μητέρα Μνημοσύνη να έχει μία από τις εννέα 

κόρες της να δίνει το όνομα σ’ αυτό το νέο κλάδο που παρεμπιπτόντως είναι και το 
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όνομα που έδωσαν οι βυζαντινοί στο πρώτο από τα εννέα βιβλία του Ηροδότου. 

Περίπου αυτή την περίοδο άρχισα να κάνω και την πρώτη ερευνητική μου δουλειά 

που αφορούσε την ιστορία.  

Συνοψίζοντας, το διάβασμα της ιστορίας πρέπει να συνοδεύεται από την 

απόκτηση γνώσεων που δίνει η τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Οι 

αυτοδίδακτοι μπορεί να αυτοϊκανοποιούνται αλλά δεν υπάρχει σύγκριση στην 

ικανοποίηση όταν στο κάνει (διδάσκει) κάποιος άλλος. Και αυτό δεν αφορά μόνο 

στην απόκτηση ιστορικών γνώσεων. Μπορεί να γενικευθεί και για όλες τις γνώσεις 

και πράξεις. 

 

 

Διδάσκω 

 

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις και να συμπληρώσεις τις γνώσεις που σου 

λείπουν είναι να διδάξεις το αντικείμενο. Είχα αυτή την ευκαιρία. Το μεγάλο 

ενδιαφέρον μου για την ιστορία γενικά και ιδιαίτερα για την οικονομική ιστορία σε 

συνδυασμό με μία παράλληλη έρευνα που έκανα για την ιστορική μέθοδο του 

Ησιόδου σε σχέση με τον Ιστορικό Υλισμό και η οποία κατέληξε σε μία εργασία που 

παρουσίασα σ’ ένα Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από το Πολιτειακό 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκαετίας του 1980, την οποία και 

χρηματοδότησε το Πανεπιστήμιό μου είχε ως επακόλουθο, όταν ζήτησα να διδάξω το 

μάθημα της οικονομικής ιστορίας στους προπτυχιακούς φοιτητές, να μην μου 

ζητήσουν καμία απόδειξη για το αν γνώριζα το αντικείμενο ή όχι ή όπως θα έλεγε κι 

ο Ηρόδοτος «ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε».  

Έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα της ιστορίας γενικά και της οικονομικής 

ιστορίας ειδικότερα. Διάβασα περί Φιλοσοφίας της Ιστορίας (δύσκολα πράγματα τα 

φιλοσοφικά), περί Ιστοριογραφίας (πιο βατά τα μεθοδολογικά) και περί 

εξειδικευμένων εμπειρικών μελετών. Δεν θα ορίσω εδώ αυτά τα δύο αντικείμενα. 

Απλά να αναφέρω ότι η φιλοσοφία της ιστορίας έχει να κάνει με την έννοια και τη 

φύση της ιστορίας και η ιστοριογραφία  έχει να κάνει και με το γράψιμο της ιστορίας.  

Όταν το διάβασμα έχει ένα τέτοιον σκοπό γίνεται με μεγάλη χαρά και 

αποτελεσματικότητα. Για να επιλέξω ένα εγχειρίδιο για το μάθημα διάβασα πολλά 

και κατέληξα σ’ ένα πολύ καλό των Shepard B. Clough και Richard με τίτλο 

European Economic History, ένα εξαιρετικό βιβλίο που ακόμη έχω στη βιβλιοθήκη 

μου και του ρίχνω κάπου-κάπου κλεφτές ματιές μαζί με άλλα που μου έχουν μείνει 

απ’ αυτή την περίοδο των σπουδών μου. 

Δεν ξέρω αν οι φοιτητές μου έμαθαν ιστορία εγώ πάντως έμαθα πόσα λίγα 

γνώριζα και ακόμη γνωρίζω περί ιστορίας. Είναι τεράστιο το υλικό και αν δεν έχεις 

μία βασική θεωρητική κατάρτιση, οι γνώσεις που αποκτάς με το απλό και 

περιστασιακό διάβασμα αποτελούν έπεα πτερόεντα.  

Από αυτή την εμπειρία της διδασκαλίας μου του μαθήματος της ιστορίας μου 

έχει μείνει κάτι που μου είπε ένας ηλικιωμένος φοιτητής -είχε τότε την ηλικία που 

έχω εγώ σήμερα. Επειδή το μάθημα αυτό γινόταν απόγευμα από τις 17.30 έως τις 

20.30 μπορούσαν να εγγραφούν και μεμονωμένοι φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο της 
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Οτάβας είναι μεν κρατικό, χρεώνει δε δίδακτρα. Ένας τέτοιος φοιτητής ήταν και ο 

ηλικιωμένος. Συνήθως στην αρχή του μαθήματος ρωτάς τους φοιτητές σου γιατί 

γράφτηκαν να παρακολουθήσουν το μάθημα, μιας και δεν ήταν υποχρεωτικό. Τους 

ρωτάς και τι περιμένουν από το μάθημα και τον καθηγητή. Όταν έφθασε η σειρά του, 

χωρίς καμία διάθεση κολακείας, μου είπε ότι ποτέ δεν θα έχανε ένα μάθημα ιστορίας 

που το δίδασκε ένας απόγονος του Θουκυδίδη! Προσοχή! Δεν είπε πόσο καλός είμαι 

αλλά ότι λόγω ελληνικού ονόματος δικαιούμαι να λέγομαι απόγονος του Θουκυδίδη. 

Οποιοσδήποτε Έλληνας έχει αυτό το δικαίωμα· σχετικός ή άσχετος με την ιστορία.   

Ο καλός ο δάσκαλος στα καλά ξένα πανεπιστήμια κρίνεται από πολλές 

μετρήσεις. Μία τέτοια σημαντική είναι και η αξιολόγηση από τους φοιτητές. Στο 

Πανεπιστήμιο της Οτάβας οι αξιολογήσεις μου ήταν τέτοιες που επέτρεπαν στον 

Πρόεδρο του Τμήματος να συνεχίζει να μου αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος 

της Οικονομικής Ιστορίας.  

Η απόκτηση γνώσης μέσω του διαβάσματος και της διδασκαλίας δεν 

συγκρίνεται με τη γνώση που αποκτά κάποιος μέσω της έρευνας που εξετάζεται στο 

επόμενο μέρος. Εδώ θα εστιάσω και σε μία μεγάλη διαμάχη στην παγκόσμια 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Το να είσαι καλός δάσκαλος και με καλή μεταδοτικότητα δεν 

σε κάνει απαραίτητα και καλό ερευνητή. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές όσο 

στο αντικείμενο της ιστορίας. Ο κόπος του διαβάσματος και της διδασκαλίας δεν 

συγκρίνεται με τον κόπο που απαιτεί η έρευνα.  

 

 

Διερευνώ 

 

Παράλληλα με τη διδασκαλία η απόκτηση γνώσεων πλέον έχει φθάσει στο 

επίπεδο της διεξαγωγής ιστορικής έρευνας. Ο επιστήμονας της ιστορίας πρέπει να 

ξέρει να κάνει έρευνα. Σ’ όλες τις επιστήμες, με δεδομένο ότι ένα θέμα έχει επιλεγεί 

το επόμενο βήμα είναι πάλι διάβασμα το οποίο στην περίπτωση της έρευνας λέγεται 

ανασκόπηση της συναφούς επιστημονικής και μη επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Αυτό και αν δεν απαιτεί διάβασμα.  

Κάποτε έλεγαν ότι για την εκπόνηση μιας διατριβής ο χρόνος μοιράζεται σε τρία 

τρίτα. Το πρώτο τρίτο αφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στη συγγραφή 

του πρώτου σχεδίου του σχετικού κεφαλαίου.  

Με το πέρας αυτής της πρώτης ανασκόπησης, ξεκινά τα δεύτερο τρίτο που είναι 

η ανάπτυξη του συγκεκριμένου θεωρητικού υποδείγματος που θα χρησιμοποιηθεί 

στην συγκεκριμένη μελέτη και τους λόγους που δικαιολογούν μία τέτοια επιλογή. Αν 

η μελέτη απαιτεί συλλογή στοιχείων τότε αυτή γίνεται σ’ αυτό το στάδιο.  

Το τρίτο τρίτο της έρευνας αφιερώνεται στην παρουσίαση των ευρημάτων και 

των συμπερασμάτων. Συμπεριλαμβάνει και την διάψευση ή μη των θεωρητικών 

υποθέσεων που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο τρίτο.  

Η κορύφωση αυτής της διαδικασίας λαμβάνει χώρα όταν κάποιος εκπονεί ένα 

σοβαρό διδακτορικό που έχει ως αποτέλεσμα καλές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις 

σ’ επιστημονικά συνέδρια.  
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Η επιστημονική μου έρευνα περί τα ιστορικά είναι περιορισμένη. Κατάφερα 

εντούτοις να πραγματοποιήσω ήδη από τα μεταπτυχιακά μου χρόνια κάποιες 

ιστορικές έρευνες που και δημοσίευσα και παρουσίασα σ’ επιστημονικά συνέδρια. Η 

γνώση που αποκτά κάποιος κάνοντας έρευνα είναι άλλου επιπέδου.  

Η απόκτηση γνώσεων πλέον περνάει σ’ ένα άλλο στάδιο αυτό της διάδοσης της 

έρευνας, αλλά το διάβασμα παραμένει διάβασμα και αποκτά πλέον μεγαλύτερη 

βαρύτητα το μέρος του «διαβάζω» που ταυτίζεται με το «μελετώ».  

 

 

Διαδίδω 

 

Η καλή έρευνα πρέπει να διαδίδεται. Έτσι γίνεται αντικείμενο κριτικής και μ’ 

αυτό τον τρόπο ο ερευνητής αυξάνει τις γνώσεις του. Καλόπιστη ή κακόπιστη κριτική 

δεν έχει καμία σημασία.  

Συνήθως δύο είναι οι δίοδοι μέσα από τις οποίες διαδίδεται η γνώση: οι 

δημοσιεύσεις και τα (επιστημονικά) συνέδρια. Τα συνέδρια είναι πιο ζωντανά ενώ 

στις δημοσιεύσεις, οι γνώσεις με τη μορφή άρθρων περνούν από μία αρχική 

διαδικασία επιστημονικών κρίσεων για να επιλεγούν προς δημοσίευση και μετά όντας 

δημοσιευμένες σχολιάζονται από την επιστημονική κοινότητα, μέσα από μία 

διαδικασία που λέγεται ομότιμες αναφορές.  

Φυσικά οι γνώσεις αυξάνονται όχι μόνο με τη διάδοση της έρευνας, αλλά και με 

την κρίση άλλων ερευνών είτε με τη συμμετοχή σ’ επιστημονικά συνέδρια είτε ως 

ακροατής είτε ως κριτής των περιλήψεων και εργασιών που υποβάλλονται.  

Αυτό είναι και το τελευταίο κύριο στάδιο της απόκτησης γνώσης όχι με την 

έννοια ότι την απέκτησες αλλά με την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα για 

να την αποκτήσεις.  

Σε προσωπικό επίπεδο έχω κάνει τέτοιες δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις 

ιστορικού περιεχομένου σε ιστορικά κι άλλα συνέδρια. Μάλιστα, από το 2003 

οργανώνω ένα Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας στην Αθήνα.  

Στο 4ο Συνέδριο που έγινε στις 28-29 Δεκεμβρίου του 2006 στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Αθήνας στην εναρκτήρια ομιλία είχα αναφερθεί στο πώς οι ιθύνοντες 

της πολιτικής (policy makers) μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστορία ως εργαλείο 

άσκησης πολιτικής (https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2006)-History.pdf), το οποίο 

αφορά το έκτο Δέλτα που εξετάζεται στο επόμενο μέρος της παρούσας εργασίας.  

 

 

Δημιουργώ/Δουλεύω 

 

Πολλοί δεν παράγουν έρευνα αλλά την χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν, 

για να παράγουν. Το δουλεύουν το αντικείμενο. Ξέρω πολλούς που λένε ότι είναι 

δικηγόροι, οικονομολόγοι, μηχανικοί και όταν τους ρωτάς τι κάνουν σου απαντούν το 

σπούδασα αλλά δεν το εξάσκησα, εννοώντας ότι δεν δούλεψαν ως δικηγόροι, 

οικονομολόγοι ή μηχανικοί. Δουλεύω χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μου είναι το 

ζητούμενο για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων στο αντικείμενό μου. 

https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2006)-History.pdf
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Για παράδειγμα, ένας αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να 

δημιουργήσει κατασκευές. Δουλεύει πάνω στα σχέδια και τρέχει καθημερινά στο 

εργοτάξιο. Όταν τον ρωτήσεις τι κάνει, θα σου απαντήσει ότι «δημιουργώ κάτι σχέδια 

και τώρα δοκέω την υλοποίηση τους». Μ’ αυτή την έννοια χρησιμοποιώ αυτό το Δ 

της απόκτησης γνώσης. Το ίδιο κάνει και ένας γιατρός, δικηγόρος, οικονομολόγος, 

κ.ά. 

 Πάντως, όλοι οι επαγγελματίες συνεχώς ενημερώνονται με το να διαβάζουν και 

να διδάσκονται όπως στην περίπτωση ειδικευμένων σεμιναρίων και συμμετέχοντας 

σε εκθέσεις και επαγγελματικά συνέδρια. Όλοι οι επαγγελματίες (γιατροί, μηχανικοί, 

δικηγόροι, οικονομολόγοι κ.ά.) έχουν τις επαγγελματικές τους ενώσεις που ένας από 

τους σκοπούς τους είναι η επιμόρφωση των μελών τους μέσω εκδόσεων, συνεδρίων 

και σεμιναρίων. Ο καλός επαγγελματίας πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται. Πρέπει να 

Διαβάζει. Πρέπει να Διδάσκεται. Μάλιστα, ο καλός επαγγελματίας -αυτός που 

δουλεύει και δημιουργεί- θα έρθει η στιγμή που θα τον καλέσουν το διδάξει και το 

αντικείμενο. Και αυτό αναγκαστικά θα συνδυαστεί και με κάποιο γράψιμο το οποίο 

μπορεί να διαδοθεί με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Συνεπώς, κάποιος που δεν 

ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να εκπληρώσει 

και τα άλλα Δ που του λείπουν για την απόκτηση της γνώσης: Διδάσκω και Διαδίδω 

τις γνώσεις μου. 

Πολλά πανεπιστήμια του κόσμου απευθύνουν προσκλήσεις  σε τέτοιους 

επιστήμονες της πράξης, όπως λέγονται, για να διδάξουν τους φοιτητές σε πλαίσιο 

μαθημάτων ή ανεξάρτητων διαλέξεων. Μάλιστα, αναγνωρίζοντας όλη αυτή του 

συνεισφορά τους στη διάδοση της γνώσης, πολλά πανεπιστήμια τους τιμούν με την 

απονομή επαίνων, ανακηρύσσοντάς τους και επίτιμους διδάκτορες. Και πιο πριν στις 

επιχειρηματικές και οικονομικές σπουδές η εμπειρία ως στέλεχος σε μία επιχείρηση 

αναγνωρίζεται ή και απαιτείται για την αποδοχή σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών. 

Πολλοί ισχυρίζονται και δικαίως ίσως για κάποιες επιστήμες ότι στην πράξη 

φαίνεται η αξία της γνώσης που αποκτήθηκε με την παραπάνω διαδικασία. Είναι 

γνωστό το παράδειγμα που αναφέρει ο Αριστοτέλης για τον Θαλή τον Μιλήσιο που 

χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για να κάνει την πρόβλεψη μεγάλης σοδειάς ελιών 

πράγμα που εκμεταλλεύθηκε εμπορικά, ενοικιάζοντας όλα τα ελαιοτριβεία και 

δημιουργώντας μία μονοπωλιακή κατάσταση υπέρ του εαυτού του. Θα παρατηρήσω 

εδώ ότι η χρήση της γνώσης για επίδειξη, που έκανε ο Θαλής ο Μιλήσιος, δεν με 

βρίσκει σύμφωνο. Εκτός αν το κίνητρό του ήταν να δείξει τη χρησιμότητα της 

γνώσης αυτής καθ’ αυτής. 

Συνεπώς, το ερώτημα είναι, πώς μπορούμε να γίνουμε Θαλήδες αν το θέλουμε; 

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της ιστορίας; Θα μιλήσω για τον εαυτό μου μιας 

κι είναι καλό να μιλά κανείς γι’ αυτά που γνωρίζει ή νομίζει ότι γνωρίζει.  

Μου δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψω ως ιθύνων (οικονομικής και κοινωνικής) 

πολιτικής (policy maker) στον Καναδά και την Ελλάδα επί 15 χρόνια, παράλληλα με 

την ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα που έκανα. Οι ελάχιστες γνώσεις που είχα 

αποκομίσει από την ιστορία, μου φάνηκαν χρησιμότατες. Γιατί; Απάντηση σ’ αυτό το 
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ερώτημα προσπάθησα να δώσω στην ομιλία μου, που ήδη ανέφερα στο προηγούμενο 

μέρος.  

Έγραφα τότε ότι οι ιθύνοντες της πολιτικής (policy-makers) αλλά και των 

επιχειρήσεων έχουν πολλά να κερδίσουν διαβάζοντας ιστορία όταν λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους. Τότε είχα προσδιορίσει τρεις περιοχές που η ιστορία μπορεί να 

βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων:  

 

1. Προσδιορισμός της ιστορικής αφετηρίας (root) ενός θέματος (προβλήματος). 

2. Δημιουργία και επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων με σκοπό την 

κατανόηση και ερμηνεία των τρεχόντων θεμάτων. Αυτό συμπεριλαμβάνει και 

την εμπειρική αξιολόγηση των πολιτικών που είχαν εφαρμοστεί στο 

παρελθόν. 

3. Χρησιμοποίηση των παλαιών ιδεών και βελτίωσή (προσαρμογή) τους όπου 

είναι αναγκαίο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των νέων πολιτικών. 

 

Στη συνέχεια του άρθρου εκείνου, προχώρησα σε μία σύντομη ανάλυση και των 

τριών αυτών περιοχών, στις οποίες η ιστορία μπορεί να δημιουργήσει μία νέα 

ιστορική γνώση εφαρμόζοντας ιστορικές ιδέες που αξιολογούνται ως θετικές στα 

σύγχρονα προβλήματα. Μ’ αυτή την έννοια χρησιμοποιείται εδώ η λέξη 

«Δημιουργώ».  

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η απόκτηση γνώσης θέλει συστηματικό διάβασμα. Αυτό όμως δεν φθάνει. Η 

γνώση θέλει κόπο που αποκτιέται μέσα από μία διαδικασία που την αποκάλεσα τα 

6Δ. Αυτή τη διαδικασία την εφάρμοσα στην απόκτηση ιστορικών γνώσεων. Όποιος 

γράφει, ελπίζει ότι συμβάλλει στη γνώση.  

Αυτός ήταν και ο δικός μου σκοπός που αποτέλεσε το μόνο κίνητρο για να 

γράψω αυτό το περιγραφικό αφήγημα της διαδικασίας απόκτησης (ιστορικής) 

γνώσης. Τα 6Δ κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κριτήρια επιπέδου 

γνώσης ενός καντιανού έλλογου υποκειμένου για ένα γνωστικό αντικείμενο.  

Μάλιστα είναι τόσο εύχρηστα και διαφανή τα κριτήρια που οποιοσδήποτε 

μπορεί να αυτοεξεταστεί και ανάλογα με τις επιθυμίες του να αποφασίσει αν 

χρειάζεται περισσότερες γνώσεις ή όχι. Εύχομαι καλή αυτοεξέταση!  
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Διάγραμμα 1. Γραφική Απεικόνισης της Διαχρονικότητας των 6Δ 
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Διάγραμμα 2. Άποψη – Γνώση – Τεκμηρίωση 

 

Απόψεις Έπεα Πτερόεντα 

Λόγια του Αέρα  

Πετάει στα Σύννεφα 
 

Απόψεις με Ψευδογνώσεις Απόψεις με Γνώση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικά Τεκμηριωμένη 

Γνώση 

 

 

Άποψη 

 

 

Απόψεις 

(Όλοι Έχουν Άποψη) 

 

Οι γνώσεις στέκονται στον αέρα και το 

πιθάρι (βαρέλι) τους είναι τρύπιο. Οι γνώσεις 

προέρχονται από εμπειρία, εφημερίδες, 

διαδίκτυο και φίλους των φίλων 

Απόψεις 

Στρακαστρούκες  

H Γη-Στέρεο Έδαφος που Πατάει η Άποψη με Γνώση  

(Θεωρία + Τεκμηρίωση/Αποδείξεις) 

Δ
ια
β
ά
ζω

 

Δ
ιδ
ά
σ
κο

μ
α
ι 

Δ
ιδ
ά
σ
κω

 

Δ
ιε
ρ
ευ
νώ

 

Δ
ια
δ
ίδ
ω

 

Δ
η
μ
ιο
υ
ρ
γώ

 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                     Μάρτιος 2022 

 

111 

 

The Six Deltas of Knowledge Acquisition with an 

Application in the Science of History 
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Knowledge is acquired through hard work. This hard work can be divided into 

six verbs beginning with the letter Delta (in Greek): reading, learning, teaching, 

exploring, spreading and creating. As is well known, verbs are the part of 

speech that expresses something that acts. And in the case of knowledge such a 

great deal of energy is required. This paper examines these six verbs as applied 

to the process of acquiring knowledge in the science of history. However, this 

analysis can be generalized and applied to any subject matter. 
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Μετά το Λύκειο, Τι; 

Επιλογές και Αποφάσεις1 
 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ATINER) 
 

Η εργασία εξετάζει τις επιλογές που έχουν οι απόφοιτοι λυκείου. Η πιο δημοφιλής 

επιλογή είναι η συνέχιση των σπουδών σε κάποιες από τις τριτοβάθμιες σχολές. 

Αυτή η επιλογή εξετάζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στα κριτήρια επιλογής τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και του 

Πανεπιστημίου. Επίσης, εκφράζονται και κάποιες γενικότερες απόψεις περί της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των 

πτυχιούχων και των αποφοίτων λυκείου. 

 
Λέξεις κλειδιά: τριτοβάθμια εκπαίδευση, απόφοιτοι λυκείου, κριτήρια επιλογής 

σχολών 

 
 

Εισαγωγή 

 
μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί γεωμετρίαν 

Ευκλείδης ο Αλεξανδρινός 

 

Η απόφαση του τι θα κάνει ο μαθητής μετά το λύκειο είναι σημαντική διότι 

έχει μακροχρόνιες ατομικές και κοινωνικές επιδράσεις. Το γνωρίζει καλά τόσο ο 

ενδιαφερόμενος μαθητής όσο και η οικογένειά του. Το γνωρίζουν, όμως, ακόμη 

καλύτερα και οι οργανωμένες κοινωνίες. Εύστοχα έχει λεχθεί ότι είναι μία 

ατομική απόφαση ζωής που αθροιστικά έχει σημαντικές εθνικές, κοινωνικές και 

οικονομικές επιδράσεις. Αυτή η καθοριστική απόφαση συμπίπτει χρονικά και με 

την ενηλικίωση του μαθητή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε πολλές δε περιπτώσεις, 

συνδυάζεται με την αναγκαστική εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης, λόγου 

χάρη για σπουδές ή για υπηρέτηση της στρατιωτικής θητείας. Όλα αυτά τα 

θέματα έχουν γίνει το αντικείμενο πλήθους ερευνών, διεπιστημονικών και 

εξειδικευμένων. Η διεθνής σχετική βιβλιογραφία είναι πολυάριθμη. Σε μία 

επιλεκτική ανάγνωση αυτής, βασίζεται και η παρούσα εργασία. 

Για την λήψη μιας σωστής απόφασης, η γνώση και η εμπειρία της σχολικής 

ζωής του λυκείου είναι υπεραρκετή. Πρώτον, όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές του 

λυκείου, μαθαίνουν όχι μόνο σε τι είναι καλοί, αλλά και πόσο καλοί είναι σε αυτό. 

 
1Το κείμενο αυτό αποτέλεσε την βάση ομιλίας του συγγραφέα στην εκδήλωση της 5ης Δεκεμβρίου 

2015 στην Αμφιλοχία, η οποία οργανώθηκε από τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αμφιλοχίας και Λουτρού. 

Επιστημονικό Άρθρο 
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Οι βαθμοί και οι άλλες εξωσχολικές εξετάσεις (π.χ. πτυχία ξένων γλωσσών, 

εθνικοί και παγκόσμιοι μαθητικοί διαγωνισμοί, κ.λπ.) το πιστοποιούν κατά τον 

καλύτερο τρόπο. Δεύτερον, οι μαθητές ανακαλύπτουν τι τους αρέσει, τι δεν τους 

αρέσει, και σε τι είναι αδιάφοροι. Τρίτον, το λύκειο βοηθά στο γνώθι  σαυτόν. Και 

όλη αυτή η γνώση δεν αφορά μόνο τα μαθήματα αλλά και το εὖ ζῆν. Τέταρτον, σε 

αυτή την ηλικία έχουν αναπτυχθεί φιλίες και έχθρες που κρατούν μια ζωή. Σε 

πολλές δε περιπτώσεις, αδιάφορες ή εχθρικές σχέσεις με συμμαθητές του λυκείου 

μπορούν να γίνουν στο μέλλον ισχυροί δεσμοί φιλίας και επαγγελματικής 

συνεργασίας.  

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, την τυπική γνώση δηλαδή, πολύ μεγάλη 

σημασία έχει σε τι είναι καλός ένας μαθητής. Στο λύκειο πρέπει, πλέον, να 

κατασταλάξει ο μαθητής σε ποια μαθήματα είναι καλύτερος. Και ο μόνος τρόπος 

είναι οι βαθμοί. Αυτό, σε συνδυασμό με το τι του αρέσει, αποτελεί τον 

σπουδαιότερο προσδιοριστικό παράγοντα επιτυχούς συνέχισης των σπουδών μετά 

το λύκειο. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, αυτό έχει ήδη προσδιοριστεί πολύ νωρίτερα 

από το λύκειο και αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις μαθησιακές ικανότητες και τις 

επιδόσεις του μαθητή, ανεξαρτήτως αν μερικοί το συνειδητοποιούν στις 

τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας πεπειραμένος δάσκαλος 

μπορεί να προβλέψει από την πρώτη δημοτικού τις μελλοντικές μαθησιακές 

επιδόσεις ενός μαθητή.  

Η ανάδειξη αυτών των ικανοτήτων και η καταβολή της προσωπικής 

προσπάθειας του μαθητή επηρεάζεται από τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές 

και τεχνολογικές συνθήκες που επικρατούν σε μία χώρα σε μία δεδομένη χρονική 

στιγμή. Η οικονομική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Είναι αλήθεια ότι οι 

γνώσεις δεν αγοράζονται, αλλά ο κάθε μαθητής μπορεί να φθάσει στα όρια των 

δυνατοτήτων του μόνο αν υπάρχει οικονομική επάρκεια στο επίπεδο της 

οικογένειάς του αλλά και της κοινωνίας του. 

Η ανάδειξη των μαθησιακών ικανοτήτων ενός μαθητή είναι σημαντική όχι 

μόνο για τον μαθητή ατομικά, αλλά κυρίως για το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό 

και η δημόσια (δωρεάν) παιδεία δικαιολογείται ως ένα αγαθό που οι συνολικές 

(κοινωνικές και ατομικές) οικονομικές ωφέλειες ξεπερνούν κατά πολύ τις 

ατομικές. Εκεί στηρίζεται και ο ρόλος των κρατικών και άλλων υποτροφιών. Δεν 

γίνονται για το καλό του άριστου μαθητή, αλλά για το καλό του συνόλου της 

κοινωνίας! Η επένδυση στους καλούς μαθητές αποτελεί κεφάλαιο, το πιο 

σημαντικό από όλα. Όσο περισσότεροι είναι οι άριστοι μαθητές, τόσο το 

καλύτερο για την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό είναι το «ανθρώπινο 

κεφάλαιο», όπως το ονομάζουν οι οικονομολόγοι, το οποίο αποτελεί την 

ατμομηχανή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. 

Οι άριστοι μαθητές είναι αποτέλεσμα πρώτα των εξαιρετικών ικανοτήτων 

που έχουν και μετά της προσπάθειας που καταβάλλουν, διότι, όπως απάντησε και 

ο Ευκλείδης στο Βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίο τον 1ο, όταν τον ρώτησε αν 

υπάρχει ευκολότερος τρόπος να μάθει την γεωμετρία, δεν υπάρχει βασιλικός 

δρόμος στην μάθηση της γεωμετρίας. Γενικά όμως δεν υπάρχει βασιλικός 

(εύκολος) δρόμος στην μάθηση. Και επειδή τελευταία εμφανίστηκαν και κάποιοι 

ψευτο-αριστεροί να κρατάν στα χέρια τους τις τύχες της ελληνικής παιδείας, 

αξίζει να αναφερθεί η γνωστότατη περικοπή του Καρόλου Μαρξ από τον 1ο τόμο 

του κεφαλαίου: 
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Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος προς την επιστήμη, και μόνο αυτοί, που δεν 

φοβούνται την κουραστική ανάβαση των απότομων μονοπατιών της, έχουν την 

ευκαιρία να απολαύσουν την λαμπρότητα των κορυφών της. 

 

There is no royal road to science, and only those who do not dread the fatiguing 

climb of its steep paths have a chance of gaining its luminous summits. 

 

Η μόνη δίκαιη ανισότητα είναι η ανισότητα των γνώσεων, όταν 

υπάρχουν οι δυνατότητες ίσων ευκαιριών απόκτησής τους2. Είναι αλήθεια ότι 

αυτή η ανισότητα δημιουργεί και μεγάλες (τεράστιες σε μερικές περιπτώσεις) 

ανισότητες κατανομής  του υλικού πλούτου. Είναι, όμως, ο μόνος τρόπος για να 

βελτιωθεί σταθερά το βιοτικό επίπεδο των φτωχότερων στρωμάτων της 

κοινωνίας. Την κοινωνία την κάνουν πλουσιότερη οι άριστοι μαθητές, που 

συνδυάζουν ικανότητα απόκτησης γνώσεων και επίπονη (μακροχρόνια) 

προσπάθεια. Κανείς άλλος. Όλες οι ανακαλύψεις που βελτιώνουν την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων προέρχονται από αυτούς3. Από αυτούς προέρχεται και η 

συσσώρευση κεφαλαίου. Από αυτούς προέρχονται και οι επιχειρηματίες, που 

καμία σχέση δεν έχουν με το κεφάλαιο και τους κεφαλαιοκράτες. Μέσα σε ένα 

κοινωνικό σύστημα ελευθερίας, οι άριστοι θα αποτελούν την ατμομηχανή της 

οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και της τεχνολογίας. 

Για αυτό το λόγο δικαιολογείται η δωρεάν δημόσια παιδεία. Η θέση αυτή έχει 

και μία άλλη ανάγνωση, που σπάνια αναφέρεται. Αφού τη δημόσια δωρεάν 

παιδεία την πληρώνει ο φορολογούμενος, μήπως θα πρέπει να ελέγχεται το πώς 

χρησιμοποιούνται τα χρήματά του; Μήπως στο λύκειο και στις 

μεταδευτεροβάθμιες σπουδές θα πρέπει να αποβάλλονται όσοι κρίνονται 

ακατάλληλοι/ανεπαρκείς, είτε λόγω έλλειψης ικανότητας, είτε λόγω έλλειψης 

θέλησης; Γιατί να τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού; Με άλλα λόγια, αν 

κάποιος δεν το έχει, κατά το κοινώς λεγόμενο, ή και αν το έχει, τον κουράζει η 

όλη διαδικασία της μάθησης, γιατί να συνεχίζει να σπουδάζει; Κυρίως, όμως, δεν 

θα έπρεπε να συνεχίζει τέτοιες σπουδές με χρήματα των φορολογούμενων. Καλό 

θα κάνει και στους ίδιους, διότι αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν 

 
2Τελευταία, μεγάλη έμφαση δίνεται στην άνιση κατανομή του πλούτου, στην διανομή του 

εισοδήματος, και στην κατανομή των φορολογικών βαρών. Πολύ λιγότερος λόγος γίνεται για 

την κατανομή των ευκαιριών. Μόλις πρόσφατα, το θέμα αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον (Cuesta, 2014). Για παράδειγμα, ο στόχος της καθολικότητας στην εκπαίδευση 

εξαρτάται από τις αντικειμενικές περιστάσεις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και 

τεχνολογικές), αλλά και από την ατομική (υποκειμενική) προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος. 

Οι ίσες ευκαιρίες αφορούν τις περιστάσεις. 
3Ο Βρετανός ιστορικός Gavin Weightman (2015), σε πρόσφατο βιβλίο του, εξέτασε 

παραδείγματα μεγάλων ανακαλύψεων, όπως του αεροπλάνου, της τηλεόρασης, των bar codes, 

των προσωπικών υπολογιστών, και των κινητών τηλεφώνων. Συμπεραίνει «But time and 

again, even in the twentieth century, those innovations which have transformed our lives have 

been pioneered not by the big guns of established industries or the laboratories of the most 

brilliant scientists but by a few visionaries who had the temerity to imagine they could make 

the impossible possible. (Αλλά ξανά και ξανά, ακόμη και στον εικοστό αιώνα, αυτές οι 

καινοτομίες που έχουν αλλάξει τη ζωή μας πρωτοστάτησαν όχι από τα μεγάλα όπλα των 

καθιερωμένων βιομηχανιών ή τα εργαστήρια των πιο λαμπρών επιστημόνων αλλά από 

μερικούς οραματιστές που είχαν το θράσος να φανταστούν ότι μπορούσαν να κάνουν το 

αδύνατο δυνατό)». 
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καλύτερα, πιο παραγωγικά, κάνοντας οποιαδήποτε άλλη εργασία. Με αυτό τον 

τρόπο και λεφτά θα έβγαζαν και εργασιακή εμπειρία θα αποκτούσαν. Κάτι τέτοιο, 

όμως, θα πρέπει όλοι οι μαθητές να το μάθουν νωρίς στο γυμνάσιο, ώστε να μην 

συνεχίζουν4. Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να επανέλθουν 

στο σχολείο, αν ποτέ αποκτήσουν την θέληση.  

Γιατί παρ' όλα αυτά συνεχίζουν τόσοι πολλοί να σπουδάζουν μετά το λύκειο, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου; 

Γιατί δεν σταματούν στο λύκειο ή ακόμη και στο γυμνάσιο; Γιατί συνεχίζουν; 

Μήπως δεν έχουν άλλη επιλογή; Και αν έχουν, γιατί διαλέγουν τις σπουδές; Οι 

επιλογές μετά το λύκειο αναλύονται στο επόμενο μέρος της παρούσης εργασίας. 

 

 

Ποιες Είναι οι Επιλογές Μετά το Λύκειο; 

 

Παραστατικά, οι τρεις επιλογές μετά το λύκειο απεικονίζονται στο Σχήμα 1. 

Η πιο δημοφιλής επιλογή είναι η συνέχιση των σπουδών. Το γιατί θα αναλυθεί 

παρακάτω. Η δεύτερη πιο διαδεδομένη επιλογή είναι η απασχόληση. Η τρίτη 

επιλογή, που είναι η λιγότερο διαδεδομένη στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αφορά 

άλλες εναλλακτικές, όπως η δημιουργία οικογένειας, η αεργία (τεμπελιά), η 

υπηρέτηση της στρατιωτικής θητείας, τα ταξίδια, κ.λπ. Αυτές οι τρεις επιλογές 

εξετάζονται ως επιλογές αμέσως μετά το λύκειο, και τίποτε δεν αποκλείει η αρχή 

να γίνεται με μία από τις τρεις επιλογές (π.χ. εργασία), και μετά να ακολουθεί μία 

άλλη (π.χ. σπουδές).  

Αλλά και οι τρεις επιλογές δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 1, η μία επιλογή δεν αποκλείει τις άλλες δύο, γι' αυτό και οι κύκλοι 

τέμνονται ανά δύο και όλοι οι τρεις μαζί. Στην τελευταία περίπτωση, κάποιος ή 

κάποια μπορεί να δουλεύει, ακόμη και από το σπίτι του, να μεγαλώνει την 

οικογένεια του και ταυτόχρονα να σπουδάζει. Έχω γνωρίσει πολλούς που είχαν 

εκπληκτικές επιδόσεις και στις τρεις δραστηριότητες ταυτόχρονα. Η διαφορά 

μεταξύ αυτών και όλων των άλλων είναι η ωριμότητα, χωρίς, όμως, να χάνουν 

τίποτε από την αθωότητα και τον αυθορμητισμό της ηλικίας τους. Αυτοί είναι που 

κυριολεκτικώς ζουν την ζωή τους από όλες τις απόψεις. Απλώς, είναι ικανοί σε 

αυτό που αποκαλείται στην επιστήμη της διοίκησης multi-tasking ability, δηλαδή 

είναι πολυτάλαντοι.  

Πάντως, η επιλογή να συνεχίσουν οι απόφοιτοι λυκείου τις σπουδές τους δεν 

έχει τα ίδια κίνητρα για τα αγόρια και τα κορίτσια. Μελέτη που έγινε για τους 

απόφοιτους ενός λυκείου της Ιταλίας (Maiolo et al., 2013), με τον χαρακτηριστικό 

τίτλο «εκπαίδευση ή εργασία;», έδειξε ότι για τα μεν αγόρια η συνέχιση των 

σπουδών αποτελούσε μία «υποχρέωση», μία αναγκαία «προσαρμογή». Για τα 

κορίτσια, όμως, η απόκτηση ενός πτυχίου θεωρείται εργαλείο για να βρουν 

δουλειά και να ξεκινήσουν τη δημιουργία οικογένειας. Είναι πολλοί αυτοί που 

λένε ότι τα αγόρια ωριμάζουν αργότερα από τα κορίτσια και η έρευνα αυτή 

συνιστά μία επιπλέον ένδειξη. 

 
4Δεν καταστρέφονται όσοι δεν τελειώνουν το λύκειο. Το αντίθετο μάλιστα. Όπως ανέλυσε ο 

Kim (2013), κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να έχουν καλύτερο μέλλον από αυτούς 

που αποφασίζουν να σπουδάσουν. 
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Σχήμα 1. Επιλογές Μετά το Λύκειο 

 
Οι πιο πολλοί από τους μαθητές έχουν ήδη αποφασίσει να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους, ακόμη και όταν γνωρίζουν  (όπως γνωρίζουν και πολλοί γύρω τους, 

συμμαθητές, καθηγητές, γονείς κ.λπ.), ότι θα «φάνε» τα λεφτά του Έλληνα 

φορολογούμενου, αλλά το σημαντικότερο, θα σπαταλήσουν τα λεφτά των γονιών 

τους. Πιο μεγάλη ζημιά, όμως, κάνουν στον ίδιο τους τον εαυτό, διότι πάνε τα 

χρόνια τους χαμένα. Οι γονείς αυτών των μαθητών δεν θα πρέπει να 

χρηματοδοτούν τις σπουδές τέτοιων παιδιών. Κάνουν ζημιά στα παιδιά τους και 

θα το βρουν μπροστά τους. Προτιμότερο είναι να τα βάλουν να δουλέψουν, όχι 

μόνο για να βγάλουν λεφτά, αλλά κυρίως για να μάθουν την αξία των χρημάτων. 

Δυστυχώς, οι καλοί γονείς δεν βγάζουν πάντοτε σωστά παιδιά.  

Γιατί όμως αποφασίζει η μεγάλη πλειονότητα των αποφοίτων λυκείου να 

συνεχίσει τις σπουδές τους, ακόμη και εκείνοι που έχουν ήδη διαθέσιμη την 

επιλογή της εργασίας, συνήθως στην οικογενειακή επιχείρηση; Αυτό το ερώτημα 

εξετάζεται στο επόμενο μέρος της εργασίας. 

 

 

Γιατί Σχεδόν Όλοι οι Απόφοιτοι Λυκείου Συνεχίζουν τις Σπουδές τους; 

 

Σήμερα, όσοι θέλουν να συνεχίσουν μετά το λύκειο τις σπουδές τους5 σε 

ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) κατά 70% θα το καταφέρουν. Αν προστεθούν τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι ιδιωτικές σχολές και οι σπουδές 

στο εξωτερικό, τότε πλέον του 90% των αποφοίτων του λυκείου συνεχίζουν τις 

σπουδές του.  

 
5Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες, βλέπε Alexander et al. (2008). 
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Γιατί όμως; Θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν ή να ζήσουν μία περιπέτεια 

μακριά από το σπίτι τους; Επειδή τα χρόνια των σπουδών περνούν πολύ γρήγορα, 

μετά το τέλος της περιπέτειας θέλουν και δουλειά. Επειδή πολλοί από αυτούς ούτε 

αγαπούν αυτό που υποτίθεται σπούδασαν αλλά ούτε και αξίζουν το πτυχίο που 

έλαβαν6, αφού η πλειονότητα των σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ τα χαρτιά αυτά τα 

παίρνει με αντιγραφές, η μόνη αξιοκρατική δουλειά που μπορούν να βρουν είναι 

στο ελληνικό δημόσιο.  

Και εννοώ πλήρως την λέξη αξιοκρατία. Το ελληνικό δημόσιο είναι 

αξιοκρατικό σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής διοίκησης περί πλήρωσης 

των θέσεων της εργασίας με τα πραγματικά καθήκοντα και τις πραγματικές 

αρμοδιότητες της κάθε θέσης. Μάλιστα το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου 

είναι ότι προσλαμβάνει πολύ πιο άξιους από ό,τι απαιτούν οι πραγματικές ανάγκες 

της θέσης προς πλήρωση. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα που στην διεθνή 

βιβλιογραφία έχει ονομαστεί υπέρ-προσοντούχοι (overqualified) υπάλληλοι, 

βλέπε για παράδειγμα Frenette (2004) και Thompson et al. (2013). Αυτός είναι και 

ο λόγος που οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι των προσόντων που κατέχουν κάτι 

που έχει διεθνώς τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες, βλέπε για παράδειγμα την 

μελέτη του Vogtenhuber (2014)7. Ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο επιλέγεται 

το προσωπικό για το ελληνικό δημόσιο, προσλαμβάνονται άτομα άξια, δηλαδή με 

περισσότερα προσόντα από ό,τι απαιτεί η θέση που καταλαμβάνουν. 

Ευτυχώς για τον Έλληνα φορολογούμενο, σήμερα, η πρόσληψη στο ελληνικό 

δημόσιο έχει στενέψει πολύ. Και παρά την καλή και ειλικρινή διάθεση των 

σημερινών κυβερνώντων αλλά και του σημερινού αξιότιμου Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας να προσλάβουν πολλούς δημόσιους υπαλλήλους γιατί οι 

υπάρχοντες δεν επαρκούν, δεν διαφαίνονται στο εγγύς μέλλον μαζικές 

προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο. Ουσιαστικά, αυτές έχουν σταματήσει από το 

2010. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη ετεροαπασχόληση ή η οκνηρία των κατά 

ευφημισμό λεγόμενων πτυχιούχων. Συνεπώς, η δικαιολογία ότι χρειάζεται το 

πτυχίο, έστω και πλασματικό, χωρίς γνώσεις όπως το αποκτούν οι περισσότεροι, 

για μία επαγγελματική αποκατάσταση στο δημόσιο έχει εξασθενίσει σημαντικά. 

Όσοι, λοιπόν, σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για να βρουν μία θέση 

στον παράδεισο του ελληνικού δημοσίου, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, διότι 

μάλλον θα απογοητευθούν.  

Πάντως, η απογοήτευση αυτή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Γενικότερα, 

όπως διαπιστώνουν και οι Reynolds et al. (2006), αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι πτυχιούχοι στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους αναπτύσσουν 

μία υπεραισιοδοξία σε ό,τι αφορά την συνέχιση των σπουδών τους. Παράγοντες 

 
6Προσωπικά, αυτό είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω, όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

ήμουν ο μόνος εξεταστής του μαθήματος Δημόσιας Οικονομικής στις πρώτες γραπτές 

εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Οι γνώσεις των αποφοίτων οικονομικών σχολών ήταν απογοητευτικές. 
7Το πρόβλημα είναι πολύ γενικότερο και αφορά την υπέρ-εκπαίδευση (overeducation) που έχει 

αναγνωριστεί ως φαινόμενο από την δεκαετία του 1970, βλέπε τις μελέτες των Freeman 

(1976), Rumberger (1981), Groot και van den Brink (2000) και Büchel (2002). Μία σωστή 

λύση είναι η δραστική μείωση του αριθμού των φοιτητών στα πανεπιστήμια, βλέπε Tarvid 

(2015) για μία θεωρητική προσέγγιση. Στην Ελλάδα αυτό θα οδηγούσε σε μαζική φυγή 

σπουδαστών στο εξωτερικό. Οι Ghignoni και Verashchagina (2014) εξετάζουν το θέμα αυτό 

εμπειρικά, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 10 ευρωπαϊκές χώρες. 
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που συνδράμουν σε αυτή είναι (α) η απροθυμία ή και ο φόβος των καθηγητών του 

λυκείου να αποθαρρύνουν τους μη ικανούς μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους και (β) η μεγάλη αύξηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης, που, σε συνδυασμό με την πτώση του πληθυσμού, έχει μειώσει 

σημαντικά την κατώτερη βαθμολογία που απαιτείται για την είσοδο σε αυτά. Στην 

Ελλάδα έγινε μεγάλη συζήτηση με την κατάργηση της ελάχιστης βαθμολογίας 

του 10 (50%) ως απαιτούμενου βαθμού για την είσοδο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των εισακτέων. Το αποτέλεσμα ήταν πολλά τμήματα 

ΑΕΙ και ΤΕΙ να μην μπορούν να καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις των 

φοιτητών και σπουδαστών. Η λύση να μπαίνουν σε αυτές τις σχολές άνευ 

εξετάσεων είναι καλή μόνο αν (α) οι φοιτητές είχαν πραγματικό ενδιαφέρον να 

μάθουν αυτά που τους προσφέρουν αυτές οι σχολές και (β) η παρακολούθηση 

τέτοιων σχολών θα τους εξασφάλιζε την επαγγελματική αποκατάσταση. Επειδή 

δεν συμβαίνει κανένα από τα δύο το αποτέλεσμα θα είναι μία ακόμη αύξηση των 

πτυχιούχων ανέργων (στην πραγματικότητα ετεροπασχολούμενων) που σύμφωνα 

με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η Ελλάδα 

κρατάει τα πρωτεία (βλέπε OCED, 2015). Αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη 

περισσότερο με την φαεινή ιδέα να μπαίνουν όλοι όσοι το δηλώνουν στο Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Αν και το τελευταίο γίνεται για άλλο λόγο. Θέλουν να μαζέψουν 

λεφτά για να πληρώνουν τους δημόσιους υπαλλήλους και τους διδάσκοντες αφού 

η παρακολούθηση γίνεται με δίδακτρα. 

Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι λυκείου θέλουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους. Με δεδομένο αυτό, πώς μπορεί να γίνει καλύτερα αυτή η επιλογή, 

κυρίως όμως η επιλογή του κλάδου και του εκπαιδευτικού ιδρύματος; 

 

 

Επιλογή Επιστημονικού Κλάδου και Πανεπιστημίου 

 

Η επιλογή του αντικειμένου που επιθυμεί κάποιος να σπουδάσει και του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος που προσφέρει προγράμματα σπουδών σε αυτό τον 

κλάδο είναι εξίσου σημαντική με την απόφαση να συνεχίσει κανείς τις σπουδές 

μετά το λύκειο8. Παρακάτω, περιγράφεται η διαδικασία και δίνονται τα κριτήρια 

επιλογής. 

 

1. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο μαθητής επιλέγει κάτι στο οποίο είναι καλός 

αλλά και του αρέσει κιόλας. Πολλές φορές, ένα χόμπι (δραστηριότητα 

ελεύθερου χρόνου και διασκέδασης) μπορεί, με τις κατάλληλες 

μεταλυκειακές σπουδές, να γίνει και ένα προσοδοφόρο επάγγελμα. 

Παραδείγματα υπάρχουν πολλά στον χώρο του αθλητισμού, των τεχνών 

 
8Στις ΗΠΑ υπάρχουν εξειδικευμένοι σχολικοί σύμβουλοι που αποστολή τους είναι να 

καθοδηγούν τους μαθητές λυκείου να επιλέγουν το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση 

γνωστικό αντικείμενο και πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποτροφιών, 

πολύ γνωστά ως Pell-Grant, που καλύπτουν πλήρως και για όλα τα χρόνια τα έξοδα φοίτησης 

σε όλα τα είδη της μεταλυκειακής εκπαίδευσης: επαγγελματική κατάρτιση, κολέγια και 

πανεπιστήμια για μαθητές που οι γονείς τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο οικονομικό 

κόστος των σπουδών. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των κολεγίων και των 

πανεπιστημίων για την προσέλκυση μαθητών με τέτοιες υποτροφίες, βλέπε Teare (2015).  
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(π.χ. μουσική), κ.λπ. Συνήθως, για τους πολύ καλούς ή άριστους μαθητές, 

οι επιλογές αυτές είναι και οι πιο δύσκολες, διότι το χόμπι μπορεί να 

συνδυάζεται και με σπουδές που δεν είναι τόσο κοινωνικά αποδεκτές. 

Στην πραγματικότητα, όμως, όλα μπορούν να συνδυαστούν, εξού και ότι 

βλέπουμε, για παράδειγμα, καλούς ποδοσφαιριστές να γίνονται και 

άριστοι επιστήμονες. 

2. Ο μαθητής πρέπει να μάθει τα πάντα για τον επιστημονικό κλάδο που 

ενδιαφέρεται να σπουδάσει. Κυρίως, όμως, να ερευνήσει τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Σήμερα, το διαδίκτυο προσφέρει όλη 

αυτή την ενημέρωση.  

3. Αφού γίνει αυτή η επιλογή του επιστημονικού ή επαγγελματικού κλάδου, 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

που προσφέρουν τέτοια προγράμματα. Σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, η πρώτη 

επίσκεψη μπορεί να είναι απογοητευτική! 

4. Ανεξαρτήτως της πραγματοποίησης μιας επίσκεψης ή όχι, χρήσιμη είναι 

και η επαφή με τους φοιτητές ή σπουδαστές του συγκεκριμένου τμήματος 

και ιδρύματος. Οι καλύτεροι είναι αυτοί που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας 

πολύ υψηλό, ας πούμε πάνω από 7,5. Οι άλλοι δεν την ξέρουν την σχολή! 

Πάνε μόνο για εξετάσεις! 

5. Εξίσου χρήσιμη είναι και η επαφή με αποφοίτους αυτών των τμημάτων 

και πανεπιστημίων, διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών 

κατευθύνσεων. Τους πετυχημένους και τους αποτυχημένους.  

6. Οι καθηγητές της σχολής είναι σημαντικοί. Σήμερα, οι μηχανές 

αναζήτησης όπως το http://www.researchgate.net/ ή το 

http://scholar.google.gr/ προσφέρουν πληροφορίες για την αξία των 

καθηγητών. Και εδώ περιμένει τους μελλοντικούς σπουδαστές μεγάλη 

απογοήτευση από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις αυτών των καθηγητών. 

Όπως χαριτολογώντας λέγεται, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι 

«αγραφιώτες». Δεν κατάγονται από τα ιστορικά Άγραφα, απλώς δεν έχουν 

συγγράψει καμία επιστημονική εργασία που να αξίζει κάποιος να 

παραθέσει (μνημονεύσει). Η φιλοσυγγένεια και η οικογενειοκρατία 

(νεποτισμός) κυριαρχεί στις Ακαδημαϊκές Σχολές της Ελλάδος από την 

εποχή της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Τον Πλάτωνα δεν το διαδέχθηκε ο 

καλύτερος Αριστοτέλης αλλά ο ανιψιός απ' αδερφή του Σπεύσιππος. Είναι 

και αυτό μία σημαντική ένδειξη της συνέχισης του Έθνους των Ελλήνων 

και δεν χρειαζόταν κανένας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος για να την 

τεκμηριώσει. Δυστυχώς, αυτό πιστοποιείται από την διαχρονική και 

ακλόνητη διατήρηση των ελαττωμάτων μιας φυλής και όχι από την 

διατήρηση των αρετών της. 

7. Η προσέγγιση πιθανών εργοδοτών είναι πολύ χρήσιμη. Για παράδειγμα, η 

επιλογή ενός τουριστικού επαγγέλματος μπορεί να γίνει με βάση και τις 

απόψεις κάποιων ξενοδόχων για το ποιες θέσεις εργασίας προβλέπουν να 

έχουν ανάγκη στο άμεσο μέλλον. 

8. Όλα τα παραπάνω βοηθούν στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των 

επιλογών σύμφωνα με (α) το τι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λόγω 

ικανότητας, (β) τι θέλει να σπουδάσει επειδή του αρέσει, (γ) ποιες είναι οι 

http://www.researchgate.net/
http://scholar.google.gr/
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προοπτικές κάθε επιλογής για επαγγελματική αποκατάσταση και (δ) πόσο 

είναι το χρηματικό κόστος της κάθε επιλογής. 

9. Τέλος, γίνεται η επιλογή του επιστημονικού (επαγγελματικού) κλάδου και 

του ιδρύματος. 

 

Η αναποφασιστικότητα των μαθητών και η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν 

σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουν μετά το λύκειο είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Για 

παράδειγμα, ο Vignoli (2015) εξέτασε το θέμα χρησιμοποιώντας δείγμα 242 

Γάλλων μαθητών λυκείου. Βρήκε ότι οι απόφοιτοι ήταν αναποφάσιστοι για το τι 

θέλουν να σπουδάσουν και ποιο επάγγελμα να ακολουθήσουν.  

Ένα δεύτερο φαινόμενο είναι η επίδοση των μαθητών μετά το λύκειο. Πολλοί 

απόφοιτοι λυκείου θεωρούν ότι το πιο σημαντικό είναι να μπουν στην σχολή της 

πρώτης τους επιλογής και καταβάλλουν υπερπροσπάθεια. Το παράξενο είναι ότι 

δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια όταν μπουν στην σχολή ενώ κανονικά θα 

πρέπει να γίνουν ακόμα πιο επιμελείς, διότι κάνουν κάτι που πραγματικά 

επέλεξαν. Συνήθως, όμως, δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια. Για αυτούς ο 

τελικός σκοπός ήταν να μπουν. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, 

βλέπε MacLeod και Urquiola (2015) για μια ενδιαφέρουσα εξήγηση γιατί 

συμβαίνει αυτό. Όπως εξηγούν, αυτούς τους μαθητές τους ενδιαφέρει να 

σπουδάσουν σε μία καλή σχολή ενός καλού πανεπιστημίου, διότι αυτό από μόνο 

του τους εξασφαλίζει μία καλή επαγγελματική αποκατάσταση.  

 

 

Συμπεράσματα 

 
σοὶ δ' εἰ πλούτου θυμὸς ἐέλδεται ἐν φρεσὶν ᾗσιν, 

ὧδ' ἔρδειν, καὶ ἔργον ἐπ' ἔργῳ ἐργάζεσθαι. 

Αν από τον πλούτο έλκεται η ψυχή σου και μέσα στο μυαλό σου είναι 

να πώς να τον κάνεις, τη μια δουλειά πάνω στην άλλη πιάνε 

Ησίοδος, Έργα και Ημέρες, σσ. 381-382 

 

Απαιτείται κοπιώδης εργασία για την απόκτηση γνώσεων, αλλά αυτό έχει και 

τα οφέλη του. Η παιδεία, μέρος της οποίας είναι και η τυπική εκπαίδευση, προάγει 

την ατομική ευτυχία, την ατομική ευχαρίστηση, την ατομική ικανοποίηση ή αυτό 

που λένε οι οικονομολόγοι, την μεγιστοποίηση της ατομικής συνάρτησης 

χρησιμότητας ή ωφελιμότητας.  

Αλλά και επειδή πολλοί συνδέουν την απολαβή με τα χρήματα, ακόμη και η 

απόκτηση πλούτου απαιτεί κόπο (εργασία) και εκπαίδευση (δηλαδή πάλι κόπο). 

Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος κληρονομεί τον πλούτο και δεν δούλεψε 

για να τον αποκτήσει, απαιτεί κόπο (δουλειά) η διατήρηση του πλούτου.  

Πάντως, η δημιουργία πλούτου μέσω της προσωπικής εργασίας δίνει 

παρασάγγας μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση από ό,τι δίνει η εύκολη 

απόκτηση πλούτου μέσω κληρονομιάς ή ενός «καλού» γάμου. Συνήθως, μάλιστα, 

τέτοιοι γάμοι δεν έχουν και καλό τέλος.  

Σε μία έρευνα που έκανε το Spectrum Group σε 132 χιλιάδες Αμερικανούς με 

περιουσία πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια, βρέθηκε ότι οι πιο σπουδαίοι 

παράγοντες για την απόκτηση του πλούτου ήταν: σκληρή δουλειά (87%), 

http://spectrem.com/Content/25-Million-Plus-Create-Wealth.aspx
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εκπαίδευση (78%), έξυπνες επενδύσεις (72%), ανάληψη ρίσκου (63%), 

ολιγαρκής-οικονόμος-λιτότητα (59%), στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή (56%), 

τύχη (53%), διοίκηση μιας επιχείρησης (46%), καθοδήγηση από σύμβουλο (35%), 

κληρονομιά (30%).  

Το συμπέρασμα είναι ότι άμα θέλεις πλούτη, τότε απαιτείται σκληρή δουλειά 

και καλή εκπαίδευση. Όμως, και η καλή εκπαίδευση πάλι χρειάζεται σκληρή 

δουλειά. Συνεπώς δουλειά και πάλι δουλειά είναι το μυστικό. Αυτή η συνταγή 

είναι αλάνθαστη από την εποχή του Ησιόδου, δηλαδή 27 αιώνες πριν.    
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After High School, What? 

Options and Decisions 
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The paper examines the choices that high school graduates have. The most 

popular option is to continue the studies in some schools of the post-secondary 

education. This option is examined in more detail focusing on the selection 

criteria of both the subject and the University. Also, some general views are 

expressed about the educational process and the professional rehabilitation of 

high school graduates and university graduates. 
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Η Σημασία της Ορθοδοξίας για τους Έλληνες της 

Διασποράς της Μελβούρνης, Αυστραλίας 
 

Μαρία Ειρήνη Αυγουλάς 

Ειδικός Ελληνικού Πολιτισμού, Μελβούρνη, Αυστραλία 

και Ερευνήτρια, ATINER 
 

Σε αυτό το σύντομο άρθρο θα αναλυθεί το θέμα της σημασίας της 

ορθοδοξίας για τους Έλληνες της διασποράς, της Μελβούρνης της Αυστραλίας με 

πρωταγωνιστές τους μετανάστες μετά το 1952 όταν υπεγράφη η σχετική 

διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας - που επέτρεπε αυτή την 

μετανάστευση. Για το θέμα της μετανάστευσης τον Ελλήνων στην Αυστραλία 

έχουν γραφτεί πολλά άρθρα (Avgoulas και Fanany, 2015, Avgoulas, 2013, Tamis, 

2005). Θα μελετηθούν λοιπόν αυτοί οι νέοι (τότε) και τα παιδιά και εγγόνια τους 

(τώρα) και θα συζητηθούν η εμπειρία και η δύναμη που τους έδωσε η πίστη τους. 

Κατ’ αρχάς θα εξεταστεί η πρώτη έρευνα στην οποία πήραν μέρος 13 άτομα, 

ηλικίας 67-99 (όταν έγινε η συνέντευξη) – που είχαν διαγνωστεί οι ίδιοι με κάποια 

χρόνια ασθένεια ή που φρόντιζαν κάποιον με χρόνια ασθένεια και οι οποίοι ήταν 

κάτοικοι της Μελβούρνης της Αυστραλίας κατά τη συνέντευξη το 2011.  

Αυτή η έρευνα είχε σκοπό να μάθει πως αυτοί οι ίδιοι κατανοούσαν μια 

χρόνια ασθένεια, και πως τους επηρεάζει η θρησκεία. Πιο γενικά, η θρησκεία 

όπως μας λένε οι Pargament και Cummings (2010) επηρεάζει θετικά τον 

πάσχοντα και του δίνει ένα θετικό και πιο αισιόδοξο σκεπτικό. Μια κουλτούρα 

που είναι κοντά με την θρησκεία επηρεάζει και τη σκέψη ως προς το θέμα της 

υγείας. Μια χρόνια ασθένεια επιδρά σε πολλούς τομές της ζωής. Όμως ο τρόπος 

με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε, επηρεάζει το πως την κατανοούμε και την 

μεταχειριζόμαστε. Είναι φυσικό όπως λέει και ο Park (2010). Επίσης οι Diener και 

Diener (2009) και οι Pargament και Cummings (2010) υποστηρίζουν πως η 

θετικότητα της θρησκείας φέρνει περαιτέρω θετικότητα και καλή προσαρμογή. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Έλληνες της διασποράς. Για τους 

ερωτηθέντες της έρευνάς μας η ασθένεια και η υγεία ταυτόχρονα δεν είναι απλά 

κάτι που συνέβη – έχουν μια πιο σημαντική «γραμμένη» θέση στη ζωή μας (αυτό 

που πολλοί λένε και πιστεύουν ως τύχη-γραφτό) που μόνο ο Θεός γνωρίζει. 

«Πίστευε και μη ερεύνα» μας λένε τα βιβλία των θρησκευτικών. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις δύο έρευνες ήταν αρκετά πληροφορημένοι και 

καταλάβαιναν πολύ καλά αυτά τα της επιστήμης και ότι έλεγαν οι γιατροί – για 

παράδειγμα το θέμα της διατροφής, τις οδηγίες για αγωγή/χάπια, και ειδικότερα οι 

γενιές, οι γεννημένες στην Αυστραλία είχαν και γνώσεις σπουδών – είχαν πάει 

επίσημα σχολείο (είχαν σπουδάσει) – όμως προβάδιζαν για μικρούς και μεγάλους 

αυτά που ήταν γραμμένα στη θρησκεία (Luthar, 1999, Ungar, 2004, Ungar, 2010).  

Η θρησκεία τους ήταν πολύ σημαντική και νιώθανε την υποχρέωση να τη 

μεταφέρουν στις νέες γενιές, γιατί απλά ήταν ένας τρόπος κατανόησης, ένας 

Σύντομο Άρθρο 
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τρόπος ζωής για τον Έλληνα, η ταυτότητα, την οποία ειδικά οι Έλληνες της 

διασποράς δεν ήθελαν να χάσουν. (Η κοινωνική ταυτότητα που πολλές φορές 

γίνεται ακόμα πιο σημαντική από τη φυσιολογία γενικότερα). Η πατρίδα και η 

θρησκεία είναι ταυτότητα για τον κάθε Έλληνα και η εικόνα της Παναγιάς 

ανάμεσα στα λιγοστά πράγματα που έπαιρνε μαζί του για παρηγοριά στο άγνωστο 

τον καιρό της μετανάστευσης – όταν έπαιρναν τα πολλά γνωστά πλοία, ένα εκ 

των οποίων το γνωστό πατρίς και κοιτούσαν μπροστά τους μόνο με ελπίδα – και 

τα ματιά τους ήταν γεμάτα δάκρυα αλλά βλέπανε καθαρά. 

Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μαθαίνεται μόνο του και δεν στο διδάσκει 

κανείς ήταν η εμπιστοσύνη. Στην συνέχεια, θα συζητηθεί και θα αναλυθεί η 

δεύτερη έρευνα του 2012 στην οποία πήραν μέρος 16 οικογένειες, συγκεκριμένα 

48 γυναίκες που ήταν μέλη της ελληνικής διασποράς της Μελβούρνης της 

Αυστραλίας. Οι συνεντεύξεις είχαν ως θέμα τη θρησκεία όσον αφορά την υγεία 

και την ασθένεια ταυτόχρονα.  

Eίναι αρκετά φυσικό να ζητάμε μια απάντηση για ότι συμβαίνει γύρω μας και 

πολλές φορές αυτή την απάντηση μας τη δίνουν τα λόγια του Θεού. Έτσι, η 

θρησκεία και η πίστη μας δίνουν δύναμη (Pargament και Cummings, 2010, 

Pargament, 1997, Koeing, 2004).  

Διάφορα μοντέλα μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε κάποια θέματα καλύτερα 

– με άλλη οπτική. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό το κοινωνικό μοντέλο της 

υγείας μας επιτρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα καλύτερα σχετικά με την 

εμπειρία του Έλληνα μετανάστη της Αυστραλίας, καθώς και σε σύγκριση με άλλα 

μοντέλα, για παράδειγμα το «βιο-ψυχο-κοινωνικό» μοντέλο1. Στην συνέχεια 

δίνεται ένα μοντέλο που είναι γνωστό ως το ουράνιο τόξο από τους συγγραφείς 

Dahlgren-Whitehead, το οποίο εξετάζει την ευεξία και τη θετικότητα όσον αφορά 

την υγεία και την κανονικότητα του ανθρώπου. 

 

Εικόνα 1. Ουράνιο Τόξο Dahlgren-Whitehead  

 
Πηγή: Economic and Social Research Council n.d. 

 

Με θέμα εδώ την ανθρωπιστική ψυχολογία που ανακαλύφθηκε περίπου τον 

20ο αιώνα, έγινε προσπάθεια να απαντηθούν τα κενά των Freud και Skinner. Ένας 

 
1Για περαιτέρω βλέπε Fuchs (1974), Doll και Bradford (1954), Skrabanek και McCormick (1989), 

Marmot et al. (1984), Marmot et al. (1991) 
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από τους πιο γνωστούς σε αυτόν τον τομέα είναι ο Abraham Maslow και η θεωρία 

του σχετικά με την ιεραρχία Maslow (Maslow, 2012). Αυτή η θεωρία είναι 

σημαντική γενικώς αλλά και ειδικά σε ότι εξετάζεται σε αυτό το άρθρο – επειδή 

αυτή η θεωρία μας λέει ότι ο άνθρωπος απλά έχει γνώση και δικαίωμα να 

αποφασίσει. 

Ο επόμενος τομέας που εμφανίστηκε ήταν η θετική ψυχολογία – που γενικά 

βλέπει θετικότητα στους τομείς της ευτυχίας, χαράς, αγάπης. Για περαιτέρω βλέπε 

Martin Seligman και το γνωστό  μοντέλο PERMA (Εικόνα 2) (Seligman, 2012). 

 

Εικόνα 2. Μοντέλο PERMA  

 
Πηγή: Seligman 2012. 

 

Στη συνέχεια μερικά λόγια από τη συνέντευξη των συμμετεχόντων: 

 
«Ο Θεός προστάτεψε το γιο μου που είχε καρκίνο – η υγεία του επανήλθε – ήταν 

θέλημα του Θεού και της Παναγιάς να γίνει καλά». (Έρευνα πρώτη) 

 

Και εδώ συνεχίζουμε με κάτι που είπαν οι μετανάστες της δεύτερης έρευνας: 

 
«Η αρρώστια δεν είναι τιμωρία – γίνεται για κάποιο λόγο και τον λόγο τον ξέρει 

μόνο ο Θεός, και ότι περνάμε είναι καλό για την ψυχή μας. Και να θυμόμαστε ποτέ 

δεν μας δίνει κάτι ο Θεός που δεν έχουμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε. Τον 

μεγαλύτερο όλων των σταυρών τον κουβάλησε ο Χριστός». 

 

Και οι πιο νέοι από την δεύτερη έρευνα, οι γεννημένοι στην διασπορά είχαν 

πολλές όμοιες ιδέες, και η ηλικία τους σε αυτό το θέμα δεν είχε καμία σημασία. 

 
«Θα ήθελα αρκετοί να πειστούν με τα λεγόμενα της γιαγιάς για την θρησκεία, το 

Χριστό και την Παναγιά – την ελληνική κουλτούρα και τρόπο ζωής». 

 

«Που είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι είμαστε τυχεροί – ο ένας καταλαβαίνει τον 

άλλον, έχουμε καλά θεμέλια και η κουλτούρα μας και η θρησκεία μας, μας δίνουν 

δύναμη». 

 

Η εμπειρία τον Ελλήνων στην Αυστραλία είναι αξιοσημείωτη, ειδικότερα το 

πως κατάφεραν να φέρουν, να κρατήσουν και να μεταφέρουν πολλά από την 
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πατρίδα τους την Ελλάδα και πως μπόρεσαν με μεγάλη επιτυχία να ζήσουν σε μια 

άλλη κουλτούρα και σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, και έτσι απέκτησαν ακόμα 

και οι νεότερες γενιές δύο πατρίδες. 

Παρά το ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα διαφορά ηλικίας, εμπειρίας και 

σπουδών μεταξύ των μεταναστών και των γενιών που είναι γεννημένες στην 

διασπορά, γενικώς η νοοτροπία είναι η ίδια και για αυτό μας μιλούν και οι 

Kleisiaris et al. (2014). Οι περιστάσεις διαφέρουν αρκετά άλλα το αποτέλεσμα σε 

κοινωνικές γραμμές είναι το ίδιο, με θεμέλιο την εμπιστοσύνη.  
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«Κάθε ανθρώπινη κοινωνία  

πρέπει να δικαιολογεί τις ανισότητές 

της: πρέπει να βρίσκει τις αιτίες τους 

διαφορετικά ολόκληρο το πολιτικό και 

κοινωνικό οικοδόμημα κινδυνεύει να 

καταρρεύσει» (σ. 13).  

Έτσι ξεκινάει η εισαγωγή του 

πρόσφατου βιβλίου του αγαπημένου 

παιδιού των παγκόσμιων μέσων 

μαζικής ενημέρωσης με εκατοντάδες 

συνεντεύξεις και ομιλίες σε όλα τα 

πλάτη και τα μήκη της γης, όπως ο 

ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στο 

εισαγωγικό του σημείωμα: «Κατά τη 

συγγραφή αυτού του βιβλίου 

επωφελήθηκα επίσης από πολλές 

συζητήσεις στις οποίες είχα την τύχη 

να συμμετάσχω από τη στιγμή της 

έκδοσης του Κεφαλαίου στον 21ο 

αιώνα το 2013. Πέρασα ένα μεγάλο 

μέρος της διετίας 2014-2016 ταξιδεύοντας στον κόσμο συναντώντας αναγνώστες, 

ερευνητές, ανθρώπους που διαφωνούσαν μαζί μου και πολίτες που διψούσαν για 

διάλογο και επιχειρήματα. Συμμετείχα σε εκατοντάδες συζητήσεις …» (σ. 10) και 

στην επόμενη σελίδα, «Χάρη στην επιτυχία του Κεφαλαίου στον 21ο αιώνα και 

στη στήριξη πλήθους πολιτών, ερευνητών και δημοσιογράφων, μπόρεσα να 

αποκτήσω πρόσβαση σε οικονομικές και ιστορικές πηγές που πολλές κυβερνήσεις 

αρνούνταν να διαθέσουν» (σ. 11). 

Κάποιες επισημάνσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο πράγμα που 

μαθαίνουμε από τις παραπάνω παραπομπές είναι ότι υπάρχει σημαντική 

ανισότητα στην επιστημονική έρευνα. Μερικοί, οι προνομιούχοι, έχουν πρόσβαση 

στις πηγές, υποθέτω το 1% των επιστημόνων, όπως ο συγγραφέας, ενώ οι άλλοι, 

το 99%, δεν έχουν. Δεύτερον, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιο τρόπο 

ιδιώτες του έδωσαν πρόσβαση σε επίσημες προφανώς πηγές σε χώρες, όπως η 

Κίνα και η Ρωσία που ο ίδιος αναφέρει. Αποτελεί μυστήριο. Ένα από τα κριτήρια 

της σοβαρής επιστημονικής έρευνας είναι η διαφάνεια στην απόκτηση των 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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πληροφοριών και η ισότητα στην πρόσβαση για να διασταυρωθούν τυχόν λάθη 

στη χρήση τους για να μην σκεφτώ καχύποπτα και πω να εξεταστεί και η 

περίπτωση (επιστημονικού) δόλου. Τρίτον, αναφέρει ότι τη διετία 2014-2016, η 

οποία είναι τριετία, είχε εκατοντάδες συναντήσεις με πολλά ταξίδια. Κάθε μέρα 

και μία συνάντηση, χώρια την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αναρωτιέται κανείς 

αν είχε χρόνο να μελετήσει τις πηγές. Πιστεύω ότι η μία ώρα του συγγραφέα 

ισοδυναμεί με 100 ώρες κάποιου άλλου ερευνητή. Λέγεται διαφορά στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και αυτή από μόνη της μπορεί να εξηγήσει μεγάλο 

μέρος των ατομικών και συλλογικών ανισοτήτων. Αν ερευνούσε τη δική του 

μεγάλη παραγωγικότητα μετρούμενη σε σελίδες βιβλίων, τότε θα είχε μέρος της 

απάντησης γιατί υπάρχουν οικονομικές ανισότητες. Κάποιοι, όπως ο συγγραφέας, 

είναι πιο παραγωγικοί από άλλους. Με δεδομένο και τις πολλές πωλήσεις, τότε η 

ανισότητα στην παραγωγικότητα μεταφράζεται σε ανισότητα εισοδήματος και 

συνεπώς πλούτου, εκτός αν είναι πολύ σπάταλος στην προσωπική του ζωή. Από 

την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να καταθέσω ότι οι διαφορές στην 

παραγωγικότητα των ατόμων είναι πολύ μεγάλες έως τεράστιες και ο συγγραφέας 

δεν αποτελεί εξαίρεση. Διαβάζοντας την εισαγωγή του συγγραφέα και 

πηγαίνοντας στην τελευταία σελίδα των συμπερασμάτων διαπίστωσα ότι φέρει 

τον αριθμό 944 με έπιασε φόβος και δέος για την παραγωγικότητα του ατόμου.  

Φυσικά δεν υπέπεσα στην παγίδα να υποθέσω ότι αυτός είναι ο πραγματικός 

όγκος του βιβλίου, διότι τόσο τα περιθώρια όσο και η γραμματοσειρά είναι μικρά 

που επιτρέπει στις ίδιες σελίδες να πεις ακόμη περισσότερα από αυτά που θα 

περίμενε κανείς από ένα βιβλίο 1.000 σελίδων μείον 66 σελίδες. Εκείνο που με 

εντυπωσιάζει στην αρχή της εισαγωγής είναι ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο 

τοποθετείται αν και τον αμβλύνει παρακάτω. Δείχνει άνθρωπο με απαράμιλλη 

επιστημονική σιγουριά. Για παράδειγμα, η θέση του, «Κάθε ανθρώπινη 

κοινωνία…», χρειάζεται μόνο μία κοινωνία για να τον διαψεύσει. Αν ήταν πιο 

σεμνός απέναντι στην επιστήμη θα έλεγε, «στις πιο πολλές κοινωνίες», αλλά 

«κάθε», προξενεί εντύπωση. Ή πιο κάτω, «Αυτό μας τοποθετεί στον αντίποδα των 

ανισοτήτων των αρχαίων κοινωνιών, οι οποίες οφείλονταν σε διαφορές άκαμπτης 

ιεραρχίας, αυθαίρετες και δεσποτικές» (σ. 13). Μα όλες ανεξαιρέτως οι αρχαίες 

κοινωνίες! Τόση σιγουριά είναι απίστευτη για έναν επιστήμονα-ερευνητή. Εγώ 

ξέρω μία αρχαία κοινωνία που δεν ήταν έτσι και μας την περιγράφει ο Ησίοδος, 

όπως έχω αναλύσει σε μία τετραλογία μελετών για το έργο του (Papanikos, 

2022c, 2022d, 2022e, 2022f). Ο Ησίοδος, μελετώντας την εποχή του, τον 8ο 

αιώνα π.Χ., κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανισότητες μεταξύ των νοικοκυριών 

οφείλονταν, σε μεγάλο βαθμό, στην παραγωγικότητα της εργασίας και τη σκληρή 

δουλειά (λέγεται και εργατικότητα). Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ησίοδος στην 

ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τα της οικογενειακής του επιχείρησης. 

Μόνο με σκληρή δουλειά, μας λέει ο Ησίοδος, συσσωρεύεται κεφάλαιο και 

πλούτος. Ο συγγραφέας έχει άλλη άποψη. Φυσικά ο παράγοντας τύχη, που 

περιλαμβάνει τη θεϊκή παρέμβαση και τις συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας 

που επικρατούν σε μία κοινωνία, μπορεί να ευνοήσει ή να καταστρέψει ένα 

νοικοκυριό ή μία επιχείρηση. Να προσθέσω εδώ, κάτι που από ότι γνωρίζω δεν 

έχει επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία: πώς μπορεί να εξηγηθεί, ή 

δικαιολογηθεί, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του συγγραφέα, η ανισότητα 

στη συσσώρευση πλούτου και συνεπώς η μεγάλη ανισότητα μεταξύ Ησιόδου και 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                        Μάρτιος 2022 

 

133 

 

του αδερφού του Πέρση; Γενικότερα, πώς μπορούν να εξηγηθούν οι τεράστιες 

ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών ίδιων οικογενειών; Περί αυτών των 

θεμάτων θα μου δώσει ο συγγραφέας την αφορμή παρακάτω να σκιαγραφήσω 

κάποιες απαντήσεις. 

Στην επόμενη σελίδα δίνει το ιδεολογικό σύνθημα που «τέρπει τα πλήθη» για 

να χρησιμοποιήσω μία αγαπημένη μου περικοπή από τον Θουκυδίδη: «Η 

αξιοκρατική και επιχειρηματική ρητορική εμφανίζεται αρκετά συχνά σαν ένας 

βολικός τρόπος για να δικαιολογούν οι κερδισμένοι του σημερινού οικονομικού 

συστήματος οποιοδήποτε επίπεδο ανισοτήτων, στιγματίζοντας τους χαμένους για 

την έλλειψη προσόντων, αρετής και εργατικότητας. Αυτή η ενοχοποίηση των 

φτωχότερων δεν υπήρχε, σε τέτοιο εύρος τουλάχιστον, στα προηγούμενα 

καθεστώτα ανισοτήτων … » (σ. 14).  

Στο βιβλίο μου Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες, που εκδόθηκε το 2021, 

επεσήμανα ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των απατεώνων είναι η καχυποψία. 

Το μόνο καλό στην παραπάνω περικοπή είναι ότι άφησε πλέον το «πάντα» και 

χρησιμοποιεί την έκφραση «αρκετά συχνά», αντί για το «πάντα» που θα περίμενε 

κανείς, ή «τέτοιο εύρος τουλάχιστον» αντί του σκέτου «τέτοιο εύρος».  

Συνεχίζει δε το ιδεολογικό του παραλήρημα που θυμίζει έναν λαϊκιστή 

πολιτικό της κεντροαριστεράς  που κατακεραυνώνει το σύστημα για όλα τα κακά: 

«μετανάστες που πνίγονται στη θάλασσα», «κλιματική αλλαγή», «δεν έχουν 

στέγη», «προέρχονται από συγκεκριμένες συνοικίες ή εθνοτικές ομάδες» (σ. 14). 

Κίνδυνοι παντού απειλούν την ανθρωπότητα και ο συγγραφέας έχει τη λύση που 

είναι η «υπερεθνική προοπτική». Και έχει τα καλύτερα όπλα για να αντιμετωπίσει 

τους κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα: γνώση και ιστορία, «Τα 

καλύτερα όπλα μας για να ξορκίσουμε αυτό τον κίνδυνο παραμένουν η γνώση και 

η ιστορία» (σ. 14). Μόνο που την γνώση αυτή την ξεχνάει παρακάτω, διότι δεν 

διανοούμαι να υποθέσω ότι δεν την έχει αν και πολύ αμφιβάλλω για το επίπεδο 

των γνώσεών του περί της οικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων.  

Με βάζει σε πειρασμό να υποθέσω ότι η ιστορία κατά το συγγραφέα δεν είναι 

γνώση.1 Αν έλεγε η γνώση που αποκτιέται με τη μελέτη της ιστορίας, θα ήταν πιο 

ευκολοχώνευτο. Και σαν νέος Μαρξ, που χρησιμοποίησε την ιστορία ως εργαλείο 

για να προωθήσει την ιδέα του κομμουνισμού το 19ο αιώνα, ο συγγραφέας μας 

του 21ου αιώνα θα χρησιμοποιήσει την ιστορία για να προωθήσει την ιδέα του 

συμμετοχικού σοσιαλισμού:  

 
Ακολουθώντας το νήμα της ιστορίας μέσα από μια διεπιστημονική προοπτική, 

μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο αφήγημα και να χαράξουμε 

το περίγραμμα ενός νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού για τον 21ο αιώνα: δηλαδή 

έναν νέο ορίζοντα ισότητας με οικουμενική διάσταση, μια νέα ιδεολογία ισότητας, 

κοινωνικής ιδιοκτησίας, εκπαίδευσης, κατανομής των γνώσεων και των εξουσιών, 

πιο αισιόδοξη ως προς την ανθρώπινη φύση, με περισσότερη ακρίβεια και 

 
1Περί ιστορίας και γνώσης από την ιστορική έρευνα, βλ. Papanikos (2020). Σε ό,τι αφορά την 

ιστορική εξέλιξη τον 20ον αιώνα, βλ. Papanikos (2000). Για την Ελλάδα έχω γράψει μία σειρά 

μονογραφιών και άρθρων που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπηρετούν την ιστορική γνώση αν όχι 

τόσο ως φορέας μετάδοσης αλλά ως μέσο δικής μου προσωπικής γνώσης και 

αυτοδιδασκαλίας. Για παράδειγμα, εξετάζω μέρος από όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τον 20ο 

και 21ο αιώνα στα βιβλία μου, Παπανίκος (2014, 2019, 2020β).  
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πειστικότητα από τα προηγούμενα αφηγήματα, καθώς θα αποτελεί απόρροια των 

μαθημάτων που έχουμε εξαγάγει από την παγκόσμια ιστορία. Απομένει φυσικά 

στον καθένα να κρίνει μόνος του και να πάρει μερικά αβέβαια και προσωρινά 

μαθήματα, προκειμένου να τα μεταμορφώσει και να τα επεκτείνει (σ. 15, η 

υπογράμμιση προστέθηκε). 

 

Αν ζούσε ο Μαρξ, θα του αφιέρωνε την 11η θέση του για τον Φόιερμπαχ που 

σε δική μου απόδοση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν όλοι οι άλλοι 

ερμηνεύουν τον κόσμο ή προσπαθούν τουλάχιστον, ο συγγραφέας, όμως, όχι 

μόνο τον ερμηνεύει σωστά, αλλά θα τον αλλάξει κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι η 

παραπάνω παραπομπή θα γράψει στα λαϊκίστικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 

βιβλίο του θα αγορασθεί. Τώρα ποιος θα κάτσει να διαβάσει 1.000 σελίδες βιβλίο 

είναι ένα άλλο ζήτημα. Μήπως και ο Μαρξ την ίδια τύχη δεν είχε στην αρχή 

τουλάχιστον και κυρίως με τον πρώτο του τόμο, Das Kapital;2 Ελάχιστοι τον 

διάβασαν. Πόσοι τον κατάλαβαν είναι ένα άλλο ζήτημα. Ήταν δυσνόητος ο 

μακαρίτης.  

Έχει ενδιαφέρον η έννοια του «νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού». Δηλαδή, 

ποιος είναι ο μη συμμετοχικός σοσιαλισμός; Ποιος ήταν ο παλιός αν αυτός που 

προτείνει είναι νέος; Πως διαφέρει η δημοκρατία από το σοσιαλισμό; Μήπως 

αυτό θέλει να μας πει, αλλά απλά ήθελε να διαφοροποιηθεί για να φαίνεται ότι 

αυτό που «πουλάει» είναι νέο.3  

Το επόμενο μέρος της εισαγωγής, που παρεμπιπτόντως αποτελείται από 44 

σελίδες, αφιερώνεται στην απάντηση του ερωτήματος, «τι είναι η ιδεολογία;». 

Απάντηση δεν βρήκα, εκτός από το ότι η ιδεολογία είναι, «… ένα σύνολο ιδεών 

και πολιτικού λόγου a priori ευλογοφανούς» (σ. 15), και όποιος κατάλαβε, 

κατάλαβε.  

Γιατί είναι ένα σύνολο ιδεών και όχι μόνο μία ιδέα; Γιατί πολιτικού λόγου, 

αλλά όχι και οποιουδήποτε λόγου; Εκτός αν τα πάντα, όλοι οι λόγοι, είναι θέματα 

αμιγώς πολιτικά. Αλλά αν είναι, τότε δεν χρειάζεται να αναφερθεί το επίθετο 

«πολιτικός», το «λόγοι» θα αρκούσε. Ποιοι είναι οι μη πολιτικοί λόγοι; Γιατί 

ευλογοφανές a priori και όχι a posteriori; Δηλαδή, πώς είσαι σίγουρος ότι το μετά 

δεν θα είναι πάλι ευλογοφανές; Τέλος, γιατί ευλογοφανές και όχι 

εμφανές/πρόδηλο. Ας πάρω ως παράδειγμα την ιδέα του Kuznets (1955) για τη 

σχέση ανισότητας και οικονομικής μεγέθυνσης. Είναι ευλογοφανής και εκ των 

προτέρων και εκ των υστέρων. Ο Kuznets μας λέει το «είναι» της σχέσης και όχι 

το πώς θα ήθελε να είναι η σχέση. Το είναι παραμένει το ίδιο πριν και μετά.  

Ιδεολογία είναι η πίστη που έχει κάποιος ή κάποιοι σε μία ιδέα ή σε ένα 

ιδεατό. Αναφέρει ο συγγραφέας ότι θα χρησιμοποιήσει τη γνώση. Μέρος της 

γνώσης του «τι είναι ιδεολογία», τη συμπυκνώνουν, σε όλο τον κόσμο, τα λεξικά. 

Για παράδειγμα, το πολύ γνωστό  λεξικό Merriam-Webster 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideology) ορίζει την ιδεολογία ως 

εξής: «the set of ideas and beliefs of a group or political party». Μια χαρά ορισμός 

είναι. Όταν λέει σύνολο συμπεριλαμβάνει και τη μία ιδέα. Και για έναν πιο πλήρη 

ορισμό, το ίδιο λεξικό μας δίνει τα εξής:  

 
2Ο πρώτος γιατί οι άλλοι κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του.  
3Περί δημοκρατίας βλ. Παπανίκος (2020α) και Papanikos (2022a, 2022b).  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideology
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1. a manner or the content of thinking characteristic of an individual, group, 

or culture; 

2. the integrated assertions, theories and aims that constitute a sociopolitical 

program; 

3. a systematic body of concepts especially about human life or culture; 

4. visionary theorizing. 

 

Και για όσους δεν διαβάζουν, αγγλικά μια χαρά τα λέει και το ελληνικό 

λεξικό (bit.ly/35H7MKN): 

 

1. σύνολο ηθικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών, αρχών, απόψεων κα 

αντιλήψεων, 

2. κοσμοθεωρία,  

3. σύνολο παραστάσεων, ιδεών, αξιών και κανόνων μιας κοινωνικής ομάδας, 

4. ανιδιοτελής προσήλωση σε κάποια ιδέα ή ηθική αρχή. 

 

Δεν είναι ντροπή να χρησιμοποιεί κάποιος το λεξικό. Γνώση αποπνέει και 

αυτό και ήδη μας έχει προϊδεάσει ο συγγραφέας ότι τη γνώση θα τη 

χρησιμοποιήσει και προέτρεπε και εμάς να την χρησιμοποιήσουμε. Δάσκαλε που 

δίδασκες! 

Η επόμενη ενότητα της εισαγωγής αφιερώνεται στα (εθνικά) σύνορα και την 

ιδιοκτησία. Το μεγαλύτερο μέρος χαρακτηρίζεται από ασυναρτησίες που δύσκολα 

βγάζεις νόημα για το τι ακριβώς θέλει να μας πει ο συγγραφέας. Εντούτοις, η 

τελευταία παράγραφος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θέλει να μας πει. 

Θα την παραθέσω αυτούσια, διότι αποκαλύπτει τη σύγχυση που διακατέχει τον 

συγγραφέα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές διεργασίες. Μας λέει λοιπόν τα εξής: 

 
Γενικότερα, το βασικό είναι ότι η σύγχρονη ανισότητα είναι γερά δομημένη μέσω 

του συστήματος των συνόρων, των εθνικοτήτων και των πολιτικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων με τα οποία συνδέεται. Εξάλλου, αυτό συμβάλλει, από τις αρχές του 

21ου αιώνα, στη γέννηση βιαίως πολυδιάστατων ιδεολογικών  συγκρούσεων γύρω 

από τα ζητήματα της ανισότητας, της μετανάστευσης και της ταυτότητας, πράγμα 

που δυσχεραίνει πολύ τη δημιουργία πλειοψηφικών συσπειρώσεων οι οποίες θα 

μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, οι 

εθνο-θρησκευτικοί και εθνικοί διαχωρισμοί εμποδίζουν συχνά τις λαϊκές τάξεις με 

διαφορετική εθνική καταγωγή να συσπειρωθούν πολιτικά, γεγονός που ενισχύει το 

παιχνίδι των πλουσιότερων και την εκτροπή της ανισότητας. Λείπουν, δηλαδή, μια 

ιδεολογία και μια προγραμματική πλατφόρμα που να μπορούν να πείσουν τις 

αδύναμες κοινωνικές ομάδες πως όσα τις ενώνουν είναι σπουδαιότητα απ’ όσα τις 

χωρίζουν. Θα εξετάσω αυτά τα ζητήματα εν ευθέτω χρόνω. Θέλω απλώς να τονίσω 

εδώ ότι η στενή σχέση μεταξύ πολιτικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

αντιστοιχεί σε μία αρχαία, δομική και διαχρονική πραγματικότητα, η οποία δεν 

μπορεί να αναλυθεί σωστά χωρίς τη μελέτη υπό μία ευρεία ιστορική και 

υπερεθνική προοπτική. (σ. 18, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν) 

 

Μία σειρά από παρατηρήσεις επιβάλλεται να γίνουν. Πρώτον, αναφέρει ότι 

στις αρχές του 21ου γεννήθηκαν βίαιες ιδεολογικές συγκρούσεις και μάλιστα 

πολυδιάστατες. Καλά που τις είδε! Αν αυτές ήταν βίαιες, πολυδιάστατες και 
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ιδεολογικές, τότε πως θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι συγκρούσεις στις 

αρχές του 20ου αιώνος; Δεύτερον, οι βίαιες αυτές συγκρούσεις αφορούσαν 

«ανισότητες». Ποιες ανισότητες; Αυτό μας το ορίζει στην επόμενη ενότητα της 

εισαγωγής και θα επανέλθω. Τρίτον, αυτές οι συγκρούσεις «δυσχεραίνουν πολύ» 

τη δημιουργία πλειοψηφιών που θα είχαν ως σκοπό την αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων. Με το ζόρι πλειοψηφίες δεν γίνονται. Τις γεννά η ανάγκη. Τέταρτον, 

οι εθνικές και θρησκευτικές διαφορές είναι οι αιτίες που δεν αφήνουν τους 

φτωχούς να δράσουν πολιτικά και με αυτό τον τρόπο παίζουν το παιχνίδι των 

πλουσιοτέρων. Πέμπτον, συνεπώς κάτι λείπει και αν βρεθεί θα λύσει το 

πρόβλημα. Αυτό που λείπει, λοιπόν, είναι μία ιδεολογία και μία προγραμματική 

πλατφόρμα. Μόλις αυτά αποκτηθούν, αμέσως ο λαός θα συσπειρωθεί. Αυτόματα 

θα έλεγε κανείς. Έκτον, γιατί αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από όσα 

τους χωρίζουν. Μα, αυτούς τους χωρίζει η θρησκεία και το έθνος και όχι η 

ανισότητα του συγγραφέα. Τέλος, χρειάζεται μελέτη και μία υπερεθνική 

προοπτική. Προβληματίζομαι αν πραγματικά αυτά που γράφει τα πιστεύει ή απλά 

τα γράφει διότι πουλάνε. Και εδώ εννοώ πουλάει βιβλία, ομιλίες και συνεντεύξεις. 

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να πάρουμε την ιδεολογία σοβαρά, διότι, όπως 

μας λέει ο συγγραφέας στην επόμενη ενότητα της εισαγωγής, «…η ανισότητα δεν 

είναι οικονομική ή τεχνολογική: είναι ιδεολογική και πολιτική» (σ. 18).4 Για να 

καταλάβουμε τι μας λέει ο συγγραφέας, ας το μεταφράσουμε σε απλή γλώσσα. Ο 

κόσμος που πεινάει και αντιμετωπίζει την απόλυτη φτώχεια (και όχι τη σχετική 

που είναι αδιάφορη γι’ αυτόν που πεινάει), δεν πεινάει λόγω οικονομικής και 

τεχνολογικής υστέρησης, αλλά λόγω ιδεολογικής και πολιτικής υστέρησης. Θα 

συμφωνούσε, ίσως, με τον Gerashchenko (1962), ότι οι λαοί που βρίσκονται 

χαμηλά στην κλίμακα της ανάπτυξης θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το 

πλεονέκτημα που τους δίνει η οπισθοδρόμηση ή η υστέρηση αλλά θα διαφωνούσε 

μαζί του στο μέσο. Δεν είναι η τεχνολογία και η οικονομία, αλλά η ιδεολογία και 

η πολιτική. Η ανοησία σε όλο της το μεγαλείο. Χώρες, όπως η Νότια Κορέα, για 

παράδειγμα μείωσαν την ανισότητα με τις αναπτυγμένες χώρες όχι λόγω της 

τεράστιας τεχνολογικής προόδου αλλά λόγω της ιδεολογίας και της πολιτικής. 

Αστεία πράγματα.  

Το κάνει ακόμη χειρότερο όταν ισχυρίζεται ότι, «…οι συσχετισμοί δυνάμεων 

δεν είναι μόνο υλικοί» αλλά «πάνω από όλα «διανοητικοί και ιδεολογικοί» (σ. 

18). Πάει άψαλτος ο Μαρξ! Η διανόηση πάνω από όλα, υποθέτοντας ότι ο ίδιος ο 

συγγραφέας κατέχει περίοπτη θέση σε αυτή τη διανόηση. Μας λέει ο συγγραφέας 

στην ιστορία μεγάλη σημασία έχουν οι ιδέες και ιδεολογίες και προφανώς, λέω 

εγώ, όχι οι υλικές συνθήκες παραγωγής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη αν ο 

συγγραφέας προτείνει μία συγκεκριμένη σχέση αιτίας και αποτελέσματος. 

Φαίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι θεωρεί κινητήριο μοχλό τις ιδέες. Αυτές 

είναι οι αιτίες και οι υλικές συνθήκες παραγωγής είναι το αποτέλεσμα. Παρακάτω 

 
4Επειδή αυτό επανέρχεται ξανά και ξανά σε όλο το βιβλίο και θα έχω την ευκαιρία να 

αναφερθώ σε αυτά ανάλογα με την περίσταση να αναφέρω ότι η οικονομία και η τεχνολογία 

αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης όπως λίγο-πολύ προσπάθησα να εξηγήσω 

στη δεκαετία του 1990 με μία σειρά αλληλένδετων δημοσιεύσεων βλ. Papanikos (1990, 1991, 

1993, 1994).  
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η σύγχυση αυτή συνεχίζεται και μέχρι το τέλος δεν ξεκαθαρίζεται αυτή η σχέση, 

όπως θα έχω πολλές φορές την ευκαιρία να επισημάνω παρακάτω.  

Ευτυχώς, ο συγγραφέας μας ξεκαθαρίζει αμέσως τι εννοεί στην επόμενη 

σελίδα. Η ιδεολογία έκοψε άλυσο από τις σχέσεις παραγωγής και αυτονομήθηκε. 

Για κάθε παραγωγική βάση, «… υπάρχει πολλαπλότητα καθεστώτων, τόσο από 

ιδεολογική και πολιτική άποψη όσο και από την άποψη των πιθανών ανισοτήτων 

που θα επιφέρουν αυτά τα καθεστώτα» (σ. 19). 

Το πόσο αντιεπιστημονική είναι αυτή η θέση αναδεικνύεται εύκολα αν 

αντιστρέψω το επιχείρημα. Μπορώ εύκολα να το αντιστρέψω και να πω ότι για 

κάθε ιδεολογική και πολιτική άποψη, που προφανώς είναι κυρίαρχη, αντιστοιχεί 

και μία διαφορετική βάση. Και τρέξε γύρευε να διαψεύσεις τη δική μου υπόθεση 

και την υπόθεση του συγγραφέα. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

παραγωγής και σχέσεις ιδιοκτησίας, το ζητούμενο για το συγγραφέα  πλέον είναι 

η υπέρβαση του καπιταλισμού, όχι η κατάργηση ή η μεταρρύθμιση, αλλά η 

υπέρβαση. Λαμβάνω το θάρρος να ονομάσω το νέο σύστημα υπερβατικός 

καπιταλισμός, θυμίζοντας λίγο από τη μεταφυσική του Καντ, του οποίου η 

επιστημονική και υψηλού διανοητικού επιπέδου επιχειρηματολογία δεν έχει καμία 

σχέση με τη ρηχή και επιφανειακή προσέγγιση του συγγραφέα. 

Παρακάτω (σ. 23) προσπαθεί να το αμβλύνει, λέγοντας ότι η ανισότητα δεν 

μπορεί να εξαφανιστεί επειδή είναι ιδεολογική και πολιτική. Σωστά το 

επισημαίνει αλλά λανθασμένα προσπαθεί να το αιτιολογήσει. Οι φτωχότεροι μιας 

κοινωνίας, ιδιαίτερα μιας κοινωνίας που είναι λιγότερο αναπτυγμένη, με ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού της να ζει κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας 

(πεινάνε δηλαδή), μπορούν να ορθοποδήσουν και να βγουν από αυτή την αλγεινή 

κατάσταση μόνο μέσω της οικονομίας και της τεχνολογίας και αυτό είναι 

ανεξάρτητο από κάθε είδους ιδεολογίες και πολιτικές. Εκτός, φυσικά, από την 

ιδεολογία και πολιτική που δεν αφήνει ελεύθερο τον Προμηθέα να δράσει. Εδώ η 

διαφορά δεν είναι μεταξύ αυταρχικών και μη αυταρχικών καθεστώτων. Μεταξύ 

καθεστώτων που προάγουν την ισότητα και καθεστώτων που προάγουν την 

ανισότητα. Εδώ η διαφορά είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που υστερούν στην 

οικονομική ανάπτυξη και θέλουν να αναπτυχθούν με το μόνο τρόπο που είναι 

διαθέσιμος και χωρών που νομίζουν ότι μπορεί να παίζουν με ιδεολογίες και 

πολιτικές. Οι πρώτες θα ανθούν και θα μειώνουν τον αριθμό των νοικοκυριών 

τους που ζουν στην απόλυτη φτώχεια και οι δεύτερες, αργά ή γρήγορα, θα 

καταρρέουν. Αυτό είναι το κύριο θέμα της ανισότητας και όλα τα άλλα είναι 

φληναφήματα.  

Στη συνέχεια πολύ σωστά ο συγγραφέας ενημερώνει τους αναγνώστες για τις 

πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιεί και τους περιορισμούς που υπάρχουν για 

τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Βασικά δύο κατηγορίες στοιχείων αφορούν τη 

μελέτη: μετρήσεις ανισοτήτων (εισοδημάτων, μισθών, περιουσίας, παιδείας, 

φύλου, ηλικίας, επαγγέλματος, καταγωγής, θρησκείας, φυλής, ιεραρχίας και 

γοήτρου, κ.ά.) και μετρήσεις ιδεολογιών. Οι τελευταίες μετρούνται 

χρησιμοποιώντας πολιτικούς λόγους, μετεκλογικές έρευνες, πολιτικά βιβλία 

ακόμη και μυθιστορήματα. Και φυσικά τίθεται ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας 

αυτών των μετρήσεων.  

Από εδώ και πέρα, η εισαγωγή μπαίνει «… στην ουσία του ζητήματος» (σ. 

27), η οποία περιγράφεται με εννέα απλά διαγράμματα, τα οποία ο συγγραφέας 
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παραθέτει για να δείξει (α) τη μεγάλη πρόοδο που έγινε, (β) την επιστροφή των 

ανισοτήτων και (γ) την πολυμορφία του κόσμου. Θα ακολουθήσω τη σειρά των 

διαγραμμάτων στην παρουσίαση της ουσίας του ζητήματος. Θα είμαι παρά πολύ 

περιληπτικός και όπου νομίζω ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ανάλυση που 

μεροληπτεί υπέρ της δικής του πίστης και ιδεολογίας θα το επισημαίνω, δίνοντας 

μία εναλλακτική ερμηνεία που μπορεί να εξηγήσει το ίδιο γεγονός και τα ίδια 

δεδομένα.  

Τα πρώτα δύο διαγράμματα μας δείχνουν την πρόοδο της ανθρωπότητας σε 

υγεία και παιδεία από το 1820 και σε πληθυσμό και εισόδημα από το 1700. 

Τεράστια είναι η πρόοδος. Παρ’ όλα αυτά, ο συγγραφέας καταλήγει σε ένα 

συμπέρασμα που δεν προκύπτει από τα διαγράμματα. Πρώτον, μας λέει ότι η 

ανθρώπινη πρόοδος τα τελευταία 300 χρόνια δεν είναι γραμμική (σ. 30). Με τη 

δική μου ματιά φαίνεται ότι η καλύτερη προσέγγιση των διαγραμμάτων είναι 

γραμμική και σίγουρα όχι τετραγωνική ή κυβική. Η στατιστική του ανάλυση είναι 

χαμηλού επιπέδου. Θα έπρεπε να είχε κάνει αυτό τον έλεγχο και να μας αποδείξει 

αν είναι ευκλείδειος ή μη ευκλείδειος η διαχρονική πρόοδος. Και αν δεν είναι, 

τότε ποια θα ήταν η καλύτερη συνάρτηση και ποιου βαθμού που θα μπορούσε να 

την προσεγγίσει. Συνεπώς, αφού δεν είναι γραμμική εξάγει το αυθαίρετο 

συμπέρασμα ότι σφάλλει όποιος θα υποθέσει «… πως όλα θα πηγαίνουν 

καλύτερα και πως ο ελεύθερος ανταγωνισμός των κρατών και των οικονομικών 

παραγόντων αρκεί για να μας οδηγήσει με θαυμαστό τρόπο στην οικουμενική 

κοινωνική αρμονία» (σ. 30). 

Πραγματικά μου είναι αδιανόητο πως από ένα διάγραμμα έβγαλε τέτοια 

αυθαίρετα συμπεράσματα. Πραγματικά δεν κατανοώ πως συνδέει τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό με τους τρεις αιώνες οικονομικής προόδου. Να σημειώσω ότι 

θεωρώ πρόοδο ακόμη και την ελαχιστότατη αύξηση του μέσου εισοδήματος. 

Μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Αρκεί να αυξάνει. Μας λέει, ο συγγραφέας, ότι 

η αναμφισβήτητη οικονομική πρόοδος οφείλεται στον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Υπήρχε πάντοτε ελεύθερος ανταγωνισμός; Υποθέτει χωρίς να το αναφέρει ότι από 

το 1700 χώρες και οικονομικοί παράγοντες λειτουργούσαν σε καθεστώς 

ελεύθερου ανταγωνισμού; Αστεία πράγματα. Το βιβλίο του Adam Smith και 

όλων της κλασικής σχολής επιχειρηματολογούσαν υπέρ της εφαρμογής ενός 

συστήματος ελεύθερων αγορών ακριβώς διότι δεν υπήρχαν τέτοιες αγορές.  

Εκτός από τη γραμμικότητα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό υποπίπτει και σε 

ένα άλλο σφάλμα. Σύμφωνα με το διάγραμμα φαίνεται ότι η μακροχρόνια 

πρόοδος της ανθρωπότητας είναι νομοτέλεια όπως μετράται εύκολα με έναν 

κυλιόμενο μέσο όρο πολλών χρόνων, ας πούμε 50-60 χρόνια, ο οποίος αντιστοιχεί 

περίπου σε δύο γενιές. Η ανάλυση του συγγραφέα περιορίζεται σε μικρά χρονικά 

διαστήματα, λ.χ. 1914-1945 ή 1950-1960. Που στηρίζει την άποψη ότι όλα δεν θα 

πάνε καλύτερα; Σύμφωνα με τα δύο διαγράμματα, αν μας διδάσκει κάτι η 

κλειωμετρία, φαίνεται ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Δεν λέω ότι θα πάνε, αλλά δεν 

μπορώ να στηρίξω επιστημονικά την άποψη ότι δεν θα πάνε.  

Τα επόμενα τέσσερα διαγράμματα αφορούν την οικονομική ανισότητα που 

τη μετράει με το εισόδημα. Το Γράφημα 0.3 (σ. 32) μας δείχνει το μερίδιο του 

ανώτερου δεκατημορίου στο συνολικό εισόδημα από το 1980 μέχρι το 2018 για 

πέντε χώρες/ηπείρους: Ινδία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Ευρώπη. Εξάγει το σωστό 

συμπέρασμα ότι το ποσοστό του ανώτερου 10% αυξήθηκε.  
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Το διάγραμμα αυτό δεν λέει τίποτε για τις ανισότητες. Μας λέει κάτι αλλά όχι 

για το σύνολο της διανομής του εισοδήματος. Προσωπικά όταν αναλύω τις 

ανισότητες με ενδιαφέρει το κατώτερο 10%. Αυτή είναι μία σχετική μέτρηση και 

δεν φαίνεται στο διάγραμμα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η απόλυτη θέση του 

κατώτερου 10% της κοινωνίας.5 Ήταν αυτοί οι φτωχοί σε απόλυτους όρους 

εισοδήματος καλύτερα ή χειρότερα το 2018 σε σχέση με το 1980; Αυτό είναι το 

ζητούμενο. Αν ήταν καλύτερα σε οικονομικούς όρους, δηλαδή αν βγάζανε 

περισσότερα και είχαν περισσότερο φαγητό γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους, 

τότε αυτή η κοινωνία θα είχε μειώσει τις ανισότητες όχι σε σχέση με τους άλλους 

αλλά σε σχέση με τους ίδιους στο παρελθόν. Αυτό είναι πάντοτε το ζητούμενο. 

Και αν η ανάλυση ξεκινήσει από αυτή τη βάση, δηλαδή των υλικών όρων 

παραγωγής και διαβίωσης τότε όλο το εποικοδόμημα της ιδεολογίας και της 

πολιτικής μπορεί εύκολα να αναλυθεί. Αν με τέτοια διαγράμματα προσπαθεί 

κάποιος να εξάγει συμπεράσματα περί ανισοτήτων, τότε αναπόφευκτα θα εξάγει 

λανθασμένα συμπεράσματα και θα απορεί γιατί ο κόσμος δεν επαναστατεί. Ο 

κόσμος δεν επαναστατεί, διότι περνάει καλύτερα. Φυσικά, το ζητούμενο και 

ενδιαφέρον από επιστημονικής άποψης είναι αν υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ 

του περνάει καλύτερα το φτωχότερο 10% του πληθυσμού και η αύξηση του 

μεριδίου του ανώτερου 10% στο εισόδημα και τον πλούτο. Μήπως αν μειωθεί το 

μερίδιο του ανώτερου 10%, μειωθεί το απόλυτο εισόδημα του φτωχότερου 10% 

ακόμη και αν αυξηθεί το μερίδιο του στο εισόδημα; Δεν υπαινίσσομαι ότι αυτή 

είναι η περίπτωση αλλά κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει αν δεχτούμε ότι 

υπάρχουν τρομερές ανισότητες στις ικανότητες των ατόμων. Αυτά είναι τα 

κρίσιμα ερωτήματα που μία σοβαρή επιστημονική μελέτη καλείται να απαντήσει. 

Και το βιβλίο αυτό δεν το κάνει. 

Φυσικά, ιστορική ανάλυση για τις γενικότερες τάσεις με τόσο λίγα στοιχεία, 

λιγότερο από 40 έτη, δεν μπορεί να γίνει· ούτε απλή οικονομετρική ανάλυση δεν 

μπορεί να γίνει. Η ανάλυση πάσχει από βαθμούς ελευθερίας. Τέτοια ανάλυση 

απαιτεί πολύ περισσότερα χρόνια. Θα ήθελα να δω το ίδιο διάγραμμα να ξεκινά 

από το 1700, όπως και το προηγούμενο.   

Το επόμενο διάγραμμα συγκρίνει την κατανομή του εισοδήματος, στο 

ανώτερο 10%, οκτώ χωρών/περιοχών για το 2018. Αποφεύγω να το αποκαλώ, 

όπως ο συγγραφέας ανισότητες, διότι δεν είναι. Υπάρχουν διαφορές αλλά δεν λέει 

απολύτως τίποτε για τις ανισότητες. Για παράδειγμα, το ποσοστό της Μέσης 

Ανατολής είναι πάνω από 60% ενώ της Ευρώπης βρίσκεται στο μισό. Κανένα 

συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί για τις ανισότητες στις δύο περιοχές. Φαίνεται 

ότι το βιβλίο γράφτηκε με κάποια βιασύνη, διότι ανέφερα παραπάνω για το λάθος 

της διετίας, εδώ αναφέρει τη Νότια Αφρική, χωρίς να υπάρχει στο Γράφημα 0.4 

του βιβλίου. 

 
5Ο συγγραφέας κάνει αναφορά στο κατώτερο 50%, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πέρα 

από το γεγονός ότι έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες για την ποιότητα των στοιχείων σε χώρες 

όπως η Ινδία, η Ρωσία και η Κίνα, διότι ένα μεγάλο μέρος του πλούτου τους παράγεται στην 

άτυπη ή σκιώδη οικονομία. Το θέμα μου, όμως, είναι του τι πραγματικά δείχνουν τα στοιχεία. 

Δεν δείχνουν το είδος της ανισότητας που θα ενδιέφερε έναν επιστήμονα που ασχολείται με τη 

βελτίωση των υλικών συνθηκών διαβίωσης των φτωχών και ιδιαίτερα εκείνων που ζουν σε 

απόλυτη ένδεια. 
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Ξεκινώντας την ανάλυση του επόμενου μέρους και του επόμενου 

διαγράμματος, προβαίνει σε μία διαπίστωση που μόνο ο ίδιος ο συγγραφέας είδε 

στα προηγούμενα διαγράμματα, «Η αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των 

χωρών από το 1980 είναι πια ένα καλά τεκμηριωμένο και αναγνωρισμένο 

φαινόμενο. Όμως το γεγονός ότι το διαπιστώνουμε όλοι δεν συνεπάγεται φυσικά 

συμφωνία ως προς τις λύσεις» (σ. 33, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν).  

Έχει ενδιαφέρον που θεωρεί τεκμηριωμένο φαινόμενο ανισοτήτων την 

κατανομή του εισοδήματος του ανώτερου 10% του πληθυσμού. Κανένα 

συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει για τις ανισότητες.  Και επειδή δεν ήταν σίγουρος 

γι’ αυτό που ανέφερε το επαναλαμβάνει λέγοντας όλοι. Το όλοι θα μπορούσε να 

το βάλει στην προηγούμενη πρόταση. Πάντως, εγώ δεν συμφωνώ, οπότε όλοι 

μείον ένας. Παρεμπιπτόντως, στο Γράφημα 0.3 (σ. 32) είναι «αναγνωρισμένο 

φαινόμενο» ότι μετά το 2010 οι «ανισότητες» παραμένουν σταθερές σε όλες τις 6 

χώρες και συνεπώς δεν αυξάνονται. Οπότε το ερώτημα που βάζει στη σ. 31, το 

που θα φθάσει η «ανισότητα», απαντάται από το Γράφημα 0.3. Την τελευταία 

δεκαετία παραμένει σταθερό και συνεπώς δεν έχει νόημα να αναρωτιέται ο 

συγγραφέας αν θα φθάσει στο 55%-75%. Μπορεί να φθάσει, αλλά δεν προκύπτει 

αυτό από το Γράφημα 0.3. Αυτό που προκύπτει είναι ότι θα παραμείνει σταθερό.  

Νομίζω ότι Γράφημα 0.5 (σ. 35) είναι όλα τα λεφτά αν και αφορά, και αυτό, 

την περίοδο 1980-2018. Εδώ πλέον έχουμε μία παγκόσμια κατανομή του 

φτωχότερου 50%, των ενδιάμεσων στρωμάτων (50%-90%) και του ανώτερου 

10%. Σε όλα τα στρώματα υπήρξε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος ανά 

ενήλικα. Αυτή τη φορά το συμπέρασμα είναι σωστό: «οι ανισότητες μειώθηκαν 

μεταξύ του χαμηλού και μεσαίου σημείου της παγκόσμιας εισοδηματικής 

κατανομής, ενώ αυξήθηκαν μεταξύ του μεσαίου και υψηλού σημείου» (σ. 36). 

Ωστόσο, λανθασμένο είναι το συμπέρασμα, «… ένα ελαφρώς λιγότερο ευνοϊκό 

μοντέλο ανάπτυξης στην κορυφή της πυραμίδας θα επέτρεπε, στο μέλλον έστω, 

ταχύτερη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας» (σ. 37). Αυτό προϋποθέτει ότι η 

μείωση του σχετικού ποσοστού του ανώτερου 1% του πληθυσμού δεν θα μειώσει 

το απόλυτο μέγεθος του παγκόσμιου εισοδήματος. Γιατί τότε μία αναδιανομή 

μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των φτωχών αντί να τον μειώσει ακόμη και αν 

αυξηθεί το μερίδιο τους. Μεγαλύτερο μερίδιο από μικρότερη πίτα μπορεί να 

δώσει μικρότερο κομμάτι από ό,τι έδινε μικρότερο μερίδιο από μεγαλύτερη 

πίτα. Το θέμα αυτό δεν διέλαθε της προσοχής του συγγραφέα και το αναφέρει, 

«… διότι τάχα από τους πλούσιους ωφελείται η υπόλοιπη κοινωνία» (σ. 37). Η 

λέξη «τάχα» προϋποθέτει από έναν επιστήμονα ότι το έχει διερευνήσει και το έχει 

απορρίψει. Πάντως, και ο ίδιος, χωρίς να το καταλαβαίνει από ότι φαίνεται, κάνει 

την αυτοκριτική του, διότι λίγες σειρές παρακάτω αναφέρει ότι «Αυτά τα 

ζητήματα είναι σοβαρά και αξίζουν ενδελεχή μελέτη» (σ. 37). Συνεπώς, το 

«τάχα» δεν είναι σίγουρο και θέλει ενδελεχή σοβαρή μελέτη. Μέχρι τότε 

οψόμεθα.   

Ξαφνικά κάνει έναν ασυνήθιστο εγκιβωτισμό για επιστημονικό (και όχι 

λογοτεχνικό) σύγγραμμα και σ’ ένα παραλήρημα αναφέρεται στους πλούσιους 

του κόσμου τούτου σε ανατολή και δύση, σε βορά και νότο. Υπάρχει μια 

παραπομπή που μας ενημερώνει ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσει με στοιχεία 

στο κεφ. 11. Ανατρέχοντας στο κεφάλαιο αυτό, σ’ ένα συγκεκριμένο πίνακα 

αναφέρει την ποσοστιαία αύξηση της περιουσίας των πλουσιότερων ανθρώπων 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                        Μάρτιος 2022 

 

141 

 

ακόμη και των 30 πλουσιότερων. Αναρωτιέται κανείς τι αλήθεια εξυπηρετεί μία 

τέτοια ανάλυση πέρα από το να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Φυσικά δεν εξυπηρετεί την επιστήμη. 

Το επόμενο διάγραμμα (Γράφημα 0.6, σ. 40) συγκρίνει το μερίδιο του 

ανώτερου 10% στο συνολικό εισόδημα σε τρεις χώρες/περιοχές: ΗΠΑ, Ευρώπη 

και Ιαπωνία από το 1900 μέχρι το 2020. Και οι τρεις καμπύλες μπορούν, κατά 

προσέγγιση, να θεωρηθούν πολυώνυμα τρίτου βαθμού. Ξεκινάνε από ψηλά το 

1900, πέφτουν μέχρι το 1940, όπου λίγο πολύ σταθεροποιούνται, και αρχίζουν να 

αυξάνονται τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 2010 οπότε για την Ευρώπη και την 

Ιαπωνία φαίνεται να σταθεροποιούνται ενώ αποκλιμακώνονται στις ΗΠΑ. Ο 

συγγραφέας συνδέει όλες αυτές τις μεταβολές με τη δημοσιονομική πολιτική και 

ειδικότερα τη φορολογία εισοδήματος. Γι’ αυτό το λόγο στο επόμενο διάγραμμα 

(Γράφημα 0.7) δείχνει τους ανώτατους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος 

που εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. 

Δεν συμπεριλαμβάνει την Ιαπωνία. Η συζήτηση περί προοδευτικής φορολογίας ή 

μη είναι ασαφής και θα τολμούσα να πω άτολμη. Έχω εξετάσει αλλού ότι ο μόνος 

δίκαιος φόρος είναι ο φόρος επί της περιουσίας (Παπανίκος, 2014) που μάλιστα 

στην Ελλάδα μπορεί να αμβλύνει το μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής, όπως το 

έχω εξετάσει στο Papanikos (2015a). Αυτό το μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής 

που αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα ανισοτήτων δεν το αγγίζει ο 

συγγραφέας.  

Το επόμενο διάγραμμα (Γράφημα 0.8, σ. 45) αφορά το ποσοστό πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 

είναι ένας σημαντικός πρόδρομος δείκτης των ανισοτήτων στην κατανομή του 

εισοδήματος και του πλούτου. Το διάγραμμα αφορά τις ΗΠΑ το 2014. Το 

σκαρίφημα αυτό λέει το αυτονόητο: τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες φοιτούν 

στο πανεπιστήμιο σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τα παιδιά των 

φτωχότερων οικογενειών. Νομίζω και άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει την ίδια 

συσχέτιση. Το ζητούμενο είναι που οφείλεται αυτό; Μπορεί να δείχνει μία 

κληρονομική ικανότητα. Μπορεί να οφείλεται τόσο σε διαφορές των 

εισοδημάτων ή στο χρόνο που αφιερώνουν οι μορφωμένοι και πλούσιοι γονείς για 

την εκπαίδευση των παιδιών τους. Πάντως τα αποτελέσματα των πανελληνίων 

εξετάσεων και άλλων εξετάσεων όπως οι διαγωνισμοί της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας και των εισαγωγικών εξετάσεων στα πρότυπα γυμνάσια 

και λύκεια δείχνουν ότι το εισόδημα και η μόρφωση των γονέων παίζει ρόλο.  

Το επόμενο διάγραμμα, το τελευταίο αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου, έχει 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αναφέρεται στα αριστερά (σοσιαλδημοκρατία) και 

δεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και το πως οι πολιτικές τους επηρέασαν 

τη διανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Θεωρεί ότι η μεγάλη αλλαγή ήταν 

πνευματική και ιδεολογική (σ. 45), αλλά λίγο παρακάτω δίνει ως μία πιθανή 

εξήγηση την αύξηση της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης που «ανάγκασε» 

πολλές χώρες να υιοθετήσουν πολιτικές αναδιανομής των εισοδημάτων και του 

πλούτου. Εκτός από την αναδιανομή, αυτές οι χώρες ανέπτυξαν το κράτος 

πρόνοιας και τη χρησιμοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων για την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής. Αν η Σοβιετική Ένωση θεωρείτο απειλή, τότε το φαινόμενο 

της αναδιανομής δεν εξηγείται με όρους ιδεολογικούς και πνευματικούς αλλά με 

όρους ανάγκης και φόβου ότι αν δεν εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές κινδυνεύει το 
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υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Ο φόβος αυτός μπορεί να εξηγήσει 

το Γράφημα 0.9 όπου απεικονίζονται οι διαφορές των ψηφοφόρων μεταξύ 

αριστερών και δεξιών κομμάτων σε ό,τι αφορά το ποσοστό των πτυχιούχων και 

των πλουσίων που ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ από το 1945 παρατηρείται μία αύξηση 

του ποσοστού που ψηφίζουν το δημοκρατικό κόμμα ή τα σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα στην Ευρώπη. Καταλήγει λοιπόν σ’ ένα πολύ εύστοχο συμπέρασμα: «Η 

σοσιαλδημοκρατική ψήφος (με την ευρεία έννοια) αντιστοιχούσε το διάστημα 

1950-1980 στους εργάτες· το 1990-2010 έγινε ψήφος των πτυχιούχων» (σ. 47). Το 

ζήτημα αυτό εξετάζεται και παρακάτω. 

Στη συνέχεια προβαίνει σε κάποιες ατεκμηρίωτες διαπιστώσεις που αφορούν 

κυρίως την πολιτική διαδικασία και το λαϊκισμό, που δεν έχουν καμία αξία λόγω 

της ρηχότητας της επιχειρηματολογίας. Απορώ πως ο συγγραφέας αγνοεί δύο 

σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν το ρόλο του κράτους στην οικονομία, που 

κάθε άλλο παρά ιδεολογικός και πνευματικός μπορεί να θεωρηθεί.  

Ο πρώτος λόγος είναι η Μεγάλη Κρίση του 1929. Αυτή σε συνδυασμό με την 

ανάδειξη στην εξουσία των μπολσεβίκων ανάγκασε τις κυβερνήσεις της Δύσης να 

λάβουν μέτρα που λόγω της επιτυχίας τους διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Η 

άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής με δημοσιονομικά και νομισματικά 

κριτήρια σε βαθμό μάλιστα που ελάχιστα διαφοροποιεί δεξιά και αριστερά 

κόμματα ήταν το αποτέλεσμα της αδήριτης ανάγκης για κρατική παρέμβαση.6 Σε 

αυτό το σημείο, ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε αναφέρει τη μεγάλη επίδραση 

που άσκησε όχι τόσο το βιβλίο του Τζον Μέιναρντ Κέινς όσο του ίδιου του Κέινς 

αφού συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος. Οι ιδέες επηρεάζουν όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και οι 

συνθήκες δεν επέτρεπαν στις ιδέες του Κέινς να εφαρμοστούν μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και ο ίδιος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την 

υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών και παραιτήθηκε λίγες μέρες πριν, διότι 

διαφωνούσε με τους οικονομικούς όρους που ήταν ασφυκτικοί για τη Γερμανία. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι συνθήκες άλλαξαν και οι απόψεις του Κέινς 

υιοθετήθηκαν. Συνοπτικά, ιδεολογίες και πολιτικές υπάρχουν και πολλές μάλιστα, 

οι (υλικές) συνθήκες παραγωγής διαφοροποιούνται.    

Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε τέτοιες 

συνθήκες, η οικονομία έγινε πολεμική οικονομία. Ο ρόλος του κράτους ήταν 

ασφυκτικός. Ο κρατικός προγραμματισμός της οικονομίας ήταν κυριολεκτικά 

καθημερινός και σύσσωμος ο ιδιωτικός τομέας εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 

κράτους. Έγιναν «στρατιώτες» και εκτελούσαν εντολές της κυβέρνησης. Τι έγινε 

μετά τον πόλεμο; Το ποσοστό των κρατικών δαπανών μειώθηκε αλλά ποτέ δεν 

γύρισε στα ποσοστά που είχε πριν τον πόλεμο. Λίγο έχει να κάνει αυτό με 

ιδεολογία. Μάλλον με αδράνεια έχει να κάνει και συμφέροντα μέσα στον κρατικό 

μηχανισμό κάθε χώρας.  

Ποιες είναι οι συνέπειες; Ο ρόλος του κράτους είναι κυρίως αναδιανεμητικός. 

Έχοντας, λοιπόν, το κράτος περισσότερα λεφτά στα χέρια του και ιδιαίτερα σε 

χώρες όπου οι κυβερνήσεις εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες, η 

πλειονότητα των ψηφοφόρων θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δαπανά τα 

 
6Η σύνδεση της μακροοικονομικής πολιτικής με την ιδεολογία του σχολείου σκέψης της 

οικονομικής επιστήμης εξετάζεται στο Papanikos (1993). 
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χρήματα αυτά για να ικανοποιήσει τον διάμεσο ψηφοφόρο που δίνει τις εκλογικές 

πλειοψηφίες, βελτιώνοντας τη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου.  

Το υπόλοιπο της εισαγωγής, που δεν είναι και λίγο, αφιερώνεται σε ανούσιες 

διακηρύξεις και πομπώδεις προτάσεις. Ψέγει τους σοσιαλδημοκράτες για την 

επικράτηση των συντηρητικών, κυρίως σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, διότι 

«…δεν εκπόνησαν ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης της «κοσμοοικονομίας» 

και υπέρβασης του έθνους-κράτους». Στο τελευταίο κεφάλαιο μας προτείνει ο 

συγγραφέας ένα τέτοιο μοντέλο, όπως θα το παρουσιάσω παρακάτω.  

Αυτό που προσπαθεί να μας πει εδώ ο συγγραφέας είναι ότι ένα 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ή καλύτερα ένα μη συντηρητικό κόμμα, όπως το 

Εργατικό Κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία ή το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ, θα 

έπρεπε να εκπονήσει ένα πολιτικό πρόγραμμα όχι για τη χώρα τους (αυτό 

καταλαβαίνω με την υπέρβαση του έθνους-κράτους), αλλά για τον κόσμο 

ολόκληρο. Φληναφήματα για να γεμίζονται σελίδες. Και πως επανήλθαν μετά οι 

μη συντηρητικοί; Εκπόνησαν τέτοια προγράμματα; Και φυσικά επιμένει ότι αιτία 

όλων είναι η ιδεολογία, «… είναι πιο εποικοδομητικό να ερμηνεύουμε αυτές τις 

εξελίξεις μέσω της ιδεολογίας, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, της 

ιδεολογικής αδυναμίας της σοσιαλδημοκρατικής συσπείρωσης» (σ. 49). Τώρα 

που έχουν επανέλθει οι σοσιαλδημοκράτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης 

οφείλεται σε μια ιδεολογική ισχύ της σοσιαλδημοκρατικής συσπείρωσης; 

Παραδείγματα εξηγήσεων, όπως αυτά, δείχνουν και τη ρηχότητα της ανάλυσης 

του συγγραφέα.  

Από τα πολλά και αντιφατικά που λέει, καταφέρνει να πει και κάτι σωστό. 

Αναφέρει αυτό που θα έπρεπε να το είχε θεωρήσει ως αιτία της μεγάλης 

οικονομικής προόδου και όχι να το υποβιβάσει κάτω από την ιδεολογία και την 

πολιτική. Η αιτία είναι η τεχνολογία. Επισημαίνει το εξής: «Η γενικευμένη κίνηση 

προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου, η 

οποία οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο…» (σ. 50). Η τεχνολογική πρόοδος 

έφερε πολύ περισσότερα. Έφερε μία παγκόσμια οικονομική πρόοδο που ήδη και ο 

ίδιος ο συγγραφέας ανέδειξε με τα διαγράμματα της εισαγωγής, αλλά υστερεί στη 

σωστή ερμηνεία τους. Πάντως, θα συμφωνήσω μαζί του στο ότι οι 

σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν μελετήσει σοβαρά σημαντικά ζητήματα πολιτικής 

που κατά τη γνώμη μου είναι κορυφαία και αναφέρονται εκτενέστατα στη σ. 50 

του βιβλίου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό που αναδεικνύει ο συγγραφέας και μας 

υπόσχεται ότι θα το αναλύσει στο τελευταίο μέρος του βιβλίου.  

Η εισαγωγή τελειώνει με μία αναφορά στο σχεδιασμό του βιβλίου αλλά πριν 

από αυτό έχουν ενδιαφέρον δύο αναφορές του. Αναγνωρίζει ότι δεν είναι εύκολη 

η οργάνωση μιας ιδεώδους κοινωνίας (σ. 53) και ότι σκοπός του βιβλίου δεν είναι 

η υποκατάσταση της πάλης των τάξεων.  

Συνοψίζοντας την παρουσίαση της εισαγωγής του βιβλίου, θα έλεγα ότι ο 

συγγραφέας σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο, που πολλοί από τους αγοραστές 

του βιβλίου θα είναι το μόνο που θα διαβάσουν, δεν έχει ένα ξεκάθαρο θεωρητικό 

σκελετό για το τι δημιουργεί την οικονομική πρόοδο. Μιλάει για ανισότητες αλλά 

δεν κάνει τη σημαντική διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής φτώχειας. Οι 

πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά είναι η απόλυτη 

φτώχεια. Η σχετική φτώχεια υπάρχει μόνο στις μελέτες. Είναι μία 

πραγματικότητα, η οποία, ωστόσο, λίγη σημασία έχει για όλους όσους βρίσκονται 
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σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, ή πολύ κοντά σε αυτήν. Τα φληναφήματα περί 

σχετικής φτώχειας και ανισοτήτων είναι μία συζήτηση για τις μεσαίες και 

ανώτερες τάξεις. Είναι μία πολυτέλεια που μπορούν να απολαμβάνουν μόνο όσοι 

δεν ζουν σε συνθήκες απόλυτης ένδειας ή δεν απειλούνται να πέσουν σε αυτήν. 

Και όπως μας λέει στο τέλος ο συγγραφέας για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος 

προσωπικά δεν απειλήθηκε ποτέ, ως Γάλλος αστός, να πέσει σε κατάσταση 

απόλυτης φτώχειας.  

Αφιέρωσα πολλές σελίδες στην εισαγωγή, διότι αυτή θα διαβαστεί πιο πολύ 

αν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει το βιβλίο που αγόρασε και δεν το αφήσει σε 

περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη του γραφείου του για να το βλέπουν και οι άλλοι 

όταν τον επισκέπτονται. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για όλους εκείνους που 

εκπροσωπούν τους πλούσιους που θέλουν να γίνουν πλουσιότεροι μέσω της 

άμβλυνσης των ανισοτήτων, όπως μας προτείνει ο συγγραφέας. Πάντως, 

διαβάζοντας την εισαγωγή λαμβάνει κανείς μία κεντρική ιδέα για το τι θέλει να 

μας πει ο συγγραφέας.  

Σε ό,τι ακολουθεί σ’ αυτήν παρουσίαση του βιβλίου, επέλεξα να είμαι πιο 

περιληπτικός για να μην κουράσω και εγώ τους αναγνώστες, αλλά δεν παύει να 

είναι πολύ μεγάλη, ασυνήθιστα μεγάλη, για την παρουσίαση αυτού του 

ογκωδέστατου βιβλίου δυσανάλογα μεγάλου με τη σπουδαιότητα και τον τρόπο 

εξέτασης των θεμάτων που πραγματεύεται.  

Το βιβλίο οργανώνεται σε 17 κεφάλαια και 4 μέρη. Θα χωρίσω το υπόλοιπο 

αυτής της παρουσίασης σε τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στα τέσσερα μέρη 

του βιβλίου. Μετά από αυτές τις τέσσερις ενότητες, ακολουθούν δύο ακόμη με τα 

συμπεράσματα του συγγραφέα και τα δικά μου. 

 

 

Το Καθεστώς Ανισοτήτων στην Ιστορία 

 

Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό των επιστημόνων που θέλουν να 

αλλάξουν τον κόσμο με τις μελέτες τους είναι η χρήση νέων όρων. Το φαινόμενο 

αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Πιθανόν να οφείλεται στο ότι επειδή δεν μπορούν να ανακαλύψουν κάτι 

χειροπιαστό, όπως ένα εμβόλιο καταπολέμησης μιας πανδημίας, «ανακαλύπτουν» 

νέους όρους που, συνήθως είναι κενού περιεχομένου. Το βιβλίο που παρουσιάζω 

εδώ βρίθει από τέτοιους νεολογισμούς που θα τους αποφύγω, ακολουθώντας την 

πεπατημένη της χρήσης των παλιών καλών και δοκιμασμένων όρων. 

Κατά το συγγραφέα, η εξήγηση του σήμερα προϋποθέτει την ιστορική 

ανάλυση της εξέλιξης τριών κοινωνικών τάξεων: κλήρου, ευγενών και κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων. Ο ρόλος του κλήρου είναι ιδεολογικός και πνευματικός 

και των ευγενών στρατιωτικός και υπό συνθήκες πολιτικός. Τα κατώτερα 

στρώματα θα τα ταυτίζαμε με τους χειρώνακτες: εργάτες, αγρότες, τεχνίτες κ.ά.  

Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση που δεν συνδέει αυτή την κοινωνική 

τριχοτόμηση με την ιδέα του Πλάτωνα περί ιδανικής-τέλειας κοινωνίας. Και στην 

ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, η κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν ακριβώς η ίδια. 

Γενικά ο συγγραφέας δεν αξιοποιεί τη γνώση που κάποιος μπορεί να αποκομίσει 
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από την ιστορική πραγματικότητα της Αρχαίας Ελλάδος.7 Αναφέρθηκα ήδη στον 

Ησίοδο που μας δίνει μία πλήρη εικόνα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του 8ου 

αιώνα π.Χ., την οποία φαίνεται να αγνοεί ο συγγραφέας. 

Αυτή η παρατήρηση συνδέεται και με την περιορισμένη χρονικά και χωρικά 

αξιοποίηση της ιστορικής γνώσης. Συνήθως περιορίζεται στους τρεις τελευταίους 

αιώνες και αγνοεί το τι συνέβη στο απώτερο παρελθόν για το οποίο έχουμε 

πληροφορίες από διάφορες πηγές. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με την 

προσέγγιση του συγγραφέα. Μας δίνει την εντύπωση ότι η Γαλλική Επανάσταση 

αποτελεί μία γενίκευση των ιστορικών δρώμενων όταν κατά τη γνώμη μου 

αποτελεί την εξαίρεση. Μπορεί ως ιδέα να εντυπωσιάζει, αλλά ως 

πραγματικότητα λίγη ήταν η σημασία της στις ιστορικές εξελίξεις του υπόλοιπου 

κόσμου, λ.χ., στην Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία.  

Για του λόγου το αληθές, το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους ξεκινάει 

ως εξής: «Θα αρχίσουμε τη μελέτη … εξετάζοντας σ’ αυτό το κεφάλαιο την 

περίπτωση των ευρωπαϊκών ταξικά ιεραρχημένων κοινωνιών, και ιδιαίτερα της 

Γαλλίας» (σ. 73).  

Σκοπός του είναι να εξετάσει πως από το Μεσαίωνα, η Ευρώπη εισήλθε στην 

καπιταλιστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί δικούς του όρους αλλά αυτή είναι η ουσία 

και οι νεολογισμοί δημιουργούν μεν σύγχυση, αποτελούν εργαλείο προώθησης 

του βιβλίου. Εκτός από τους νέους όρους δεν υπάρχει απολύτως τίποτε νέο στην 

φλυαρία αυτή. Όπως έχω αναφέρει και αλλού (Παπανίκος, 2022α), τα ελληνικά 

εγχειρίδια ιστορίας τα γράφουν καλύτερα, διότι περιλαμβάνουν όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τη σημαντικότερη που ήταν το Βυζάντιο, που ο 

συγγραφέας φαίνεται ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να το εντάξει στην 

ανάλυσή του. Όπως θα έλεγε και ο Θουκυδίδης, ότι είναι πιο εύκολο, αυτό και 

χρησιμοποιείται. Εκτός από το Βυζάντιο, αγνοεί και την Αρχαία Ελλάδα, όπως 

ήδη ανέφερα παραπάνω. Αναφέρει: «Από το 1000 μέχρι την Επανάσταση του 

1789 η θεωρία των τριών τάξεων ευνόησε την προώθηση της αξίας της εργασίας» 

(σ. 77). Αν διάβαζε Ησίοδο, θα διαπίστωνε ότι την ίδια αξία είχε η εργασία και το 

800 π.Χ., όπως έχω αναλύσει στην τετραλογία μου περί Ησιόδου (Papanikos, 

2022c, 2022d, 2022e, 2022f). 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται κατά 99% με τη Γαλλία και δευτερευόντως 

με κάποιες αναφορές σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Μεγάλη 

Βρετανία και οι ΗΠΑ. Επικεντρώνεται στην περιουσία του κλήρου και των 

ευγενών και πως αυτή ως ποσοστό επί του συνόλου μειώθηκε ή αυξήθηκε. Η 

γελοιότητα της ανάλυσής του φαίνεται όταν προσπαθεί να στηρίξει ένα 

επιχείρημα στην αγαμία των καθολικών ιερέων. Προς το τέλος το καταλαβαίνει 

και ο ίδιος και επισημαίνει: «Δεν θα καταλήξουμε εδώ στο συμπέρασμα ότι η 

μοίρα της Ευρώπης εξαρτήθηκε ολοκληρωτικά από την αγαμία των ιερέων…» (σ. 

101, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Έχει ενδιαφέρον ότι η ανάλυση αφορά στο 

αν η επίπτωση στη μοίρα της Ευρώπης από την αγαμία των καθολικών ιερέων 

ήταν ολοκληρωτική ή μερική. Μερική μας λέει ο συγγραφέας αλλά όχι πόσο 

μερική, 99% ή 1%. Εξίσου σημαντική είναι και η γενίκευση που κάνει 

 
7Γενικές αναφορές στις αρχαίες κοινωνίες κάνει συχνά, όπως στη σ. 125 και τίποτε 

περισσότερο. Που το πάει που το φέρνει όλο στη Γαλλία και τη Γαλλική Επανάσταση το 

γυροφέρνει.  
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αναλύοντας την περίπτωση της Γαλλίας, και βγάζει το συμπέρασμα για όλη την 

Ευρώπη. Οι γελοίες8, από επιστημονικής (όχι εμπορικής) άποψης, αναλύσεις 

οδηγούν σε γελοία επιστημονικά συμπεράσματα. Θα ήταν καλύτερο αν ο 

συγγραφέας έγραφε ένα ιστορικό μυθιστόρημα όπως έγραψε ο συμπατριώτης του 

και ο μέγας το νου Βίκτωρ Ουγκώ με το έργο του, «Το 1793». Πάντως, παραμένει 

πιστός στο δικό του αφήγημα και κλείνει αυτό κεφάλαιο συμπεραίνοντας ότι «Οι 

κοινωνίες αυτές βασίστηκαν σε περίπλοκες πολιτικές και ιδεολογικές κατασκευές 

…». Μάλλον η περιπλοκότητα εμπόδισε το συγγραφέα να μας τις παρουσιάσει.  

Το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στο πώς αυτές οι κοινωνίες «… 

μεταμορφώθηκαν βαθμιαία» (σ. 103) σε καπιταλιστικές. Τώρα μας ενημερώνει 

ότι θα εξετάσει και άλλες περιοχές όπως αυτές της Ινδίας και της Κίνας και εκεί 

που ήλπιζε ο αναγνώστης ότι έχει ξεφύγει από τη Γαλλική Επανάσταση, στην 

αμέσως επόμενη παράγραφο μας απειλεί ότι θα επανέλθει, «… με περισσότερες 

λεπτομέρειες στην Επανάσταση του 1789, που αποτελεί μία εμβληματική ρήξη 

…» (σ. 103, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Και στην ουσία πάλι με τη Γαλλική 

Επανάσταση ξεκινάει. Τα ίδια και τα ίδια κουράζουν και εκνευρίζουν τον 

αναγνώστη.  

Ο ρόλος των ιδεών παίζει κεντρικό σημείο αλλά τώρα μας λέει ο συγγραφέας 

θέλουν το χρόνο τους, «… ορισμένες ιδέες ήταν έτοιμες, αλλά δεν υπήρχε χρόνος 

για να δοκιμαστούν…» (σ. 115). Πάντως, τα συμπεράσματα από τη Γαλλική 

Επανάσταση μπορούν να γενικευτούν, «… η ιστορική αλλαγή πηγάζει από την 

αλληλεπίδραση των βραχυπρόθεσμων πολιτικο-συμβαντικών λογικών με τις πιο 

μακροπρόθεσμες ιδεολογικοπολιτικές λογικές» (σ. 116). Οι αναγνώστες που 

παράτησαν το διάβασμα νωρίς είναι τυχεροί. Η ασυναρτησία αυτής της πρότασης 

είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πολλών τέτοιων πομπωδών εκφράσεων που 

διατρέχουν όλο το βιβλίο. 

Ο συγγραφέας με κάθε αφορμή ή και χωρίς καμία αφορμή επαναλαμβάνει τη 

λανθασμένη άποψη για το ρόλο της ιδεολογίας. Από το πουθενά, αναφέρει για 

άλλη μία φορά «Πέρα από τις διαφορές συμφερόντων, που δεν πρέπει να 

αγνοούνται, παράλληλα και προπάντων έπαιζαν ρόλο οι πνευματικές και οι 

γνωστικές συγκρούσεις» (σ. 118). Τώρα στο παράλληλα που αναφέρθηκε και 

στην εισαγωγή προστέθηκε και το προπάντων.  

Και κάπως έτσι τελειώνει και το τρίτο κεφάλαιο με πολύ Γαλλία από την 

αρχή μέχρι το τέλος. Εκεί που ο αναγνώστης προσδοκούσε ότι έλαβε τέλος αυτή η 

περιπέτεια με τη Γαλλία, ο συγγραφέας στην τελευταία του πρόταση μας 

«απειλεί» ξανά ότι έρχεται και άλλο Γαλλία: «… είναι σημαντικό να αναλύσουμε 

την εξέλιξη των … κοινωνιών του 19ου αιώνα στη Γαλλία και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες…» (σ. 126).  

Ο καλόβουλος αναγνώστης θα επεσήμαινε ότι αναφέρει και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Αμ δε! Ο υπότιτλος του επόμενου (τέταρτου) κεφαλαίου δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας: «Η Περίπτωση της Γαλλίας» αναφωνεί ο 

 
8Και για να μην παρεξηγηθώ, οι δικές μου ακραίες εκφράσεις αποτελούν αντιγραφή 

εκφράσεων του συγγραφέα. Την ίδια έκφραση περί γελοιοτήτων χρησιμοποιεί και ο 

συγγραφέας στις σσ. 125, 216 και 599. Εξάλλου ο στόχος το συγγραφέα είναι διδακτικός: με 

όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Επηρεασμένος από την καταγωγή του 

συγγραφέα, χρησιμοποιώ τα ίδια «Γαλλικά» που χρησιμοποιεί και ο ίδιος. 
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συγγραφέας, λες και στα προηγούμενα η Γαλλία εξαιρείτο. Η περίπτωση της 

Γαλλίας ήταν και τα προηγούμενα. Εδώ τουλάχιστον το έβαλε και στον τίτλο.  

Σε αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις κοινωνίες των ιδιοκτητών. Έτσι λέει ο 

κύριος τίτλος, αλλά ο υπότιτλος μας ξεκαθαρίζει ότι αφορά τη Γαλλία. Απορώ 

γιατί ο τίτλος του κεφαλαίου δεν ήταν «Η Γαλλική Κοινωνία των Ιδιοκτητών τον 

19ο Αιώνα», διότι αμέσως στην εισαγωγή του κεφαλαίου ο συγγραφέας μας 

προειδοποιεί: «Θα αναλύσουμε τώρα την εξέλιξη της αναδιανομής της 

ιδιοκτησίας στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα» (σ. 127).  Φτου και από την αρχή! 

Το γελοίο της υπόθεσης είναι ότι ενώ στο τέλος του προηγούμενου 

κεφαλαίου αναφέρει τη Γαλλία και γενικά και αόριστα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου αναφέρει ότι θα κάνει σύγκριση της Γαλλίας 

με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Αυτές είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην ουσία η πρώτη σύγκριση που κάνει με άλλες χώρες είναι στη σ. 149 και 

αυτές είναι οι Δανία, Ιαπωνία, Πρωσία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, 

και αφορά τον προοδευτικό φόρο εισοδήματος.  

Στη Γαλλία έχουμε πολύ καλά αρχεία. Γιατί; Λόγω ιδεολογίας μας λέει ο 

συγγραφέας. Κάποιοι είχαν την ιδέα να καταγράψουν τα κτήματα και τη γη. 

Χωρίς ιδεολογία δεν θα γινόταν αυτή η απογραφή. Η απογραφή που έγινε αφορμή 

να γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλεέμ μάλλον και αυτή από ιδεολογία έγινε και όχι 

για να μαζέψουν φόρους. 

Έχει τρομερό ενδιαφέρον το Γράφημα 4.1 που δείχνει το μερίδιο ιδιοκτησίας 

του ανώτερου 1% των Γάλλων γενικά και των Παριζιάνων ειδικά. Μετά τη 

Γαλλική Επανάσταση, η ανισότητα χειροτέρευσε. Τα έχουν αυτά οι «λαϊκές» 

επαναστάσεις: οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Πάντως, χωρίς επανάσταση η 

Γαλλία του 20ου αιώνα κατάφερε να μειώσει το μερίδιο του ανώτερου 1% από 

πάνω από 50% στις αρχές του 20ου αιώνα στο μισό στις αρχές του 21ου αιώνα. 

Μάλλον η μη επανάσταση είναι καλύτερη για τους φτωχούς και αυτό δεν το 

αναγνωρίζει ο συγγραφέας αν και από τα στοιχεία που μας δίνει δεν μπορεί να 

εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα. Εικασία κάνω! Πάντως, σωστά επισημαίνει το ρόλο 

της προοδευτικής φορολογίας στην αναδιανομή εισοδημάτων και περιουσίας 

(πλούτου). Η φορολογία του πλούτου και μόνο του πλούτου είναι η μόνη λύση 

στο πρόβλημα των πραγματικών ανισοτήτων, όπως έχω εξετάσει για την 

περίπτωση της Ελλάδος στο Papanikos (2015a). Οι ανισότητες του συγγραφέα 

είναι στην ουσία αναδιανομή μεταξύ των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.  

Ο συγγραφέας, σκοπίμως ή όχι δεν έχει σημασία, χρησιμοποιεί το κατώτερο 

50% σε μερίδιο περιουσίας και εισοδήματος (Γράφημα 4.2 και 4.3 στη σ. 130 και 

σ. 131 αντίστοιχα) για να αναδείξει την ανισότητα. Και στις δύο μεταβλητές, το 

κατώτερο 50% βελτίωσε τη θέση του. Το θέμα είναι τι έγινε με το ποσοστό του 

πληθυσμού που ζει κάτω από τα απόλυτα όρια της φτώχειας.  

Ανέφερα παραπάνω ότι αν το βιβλίο αυτό είχε τη μορφή μυθιστορήματος ή 

πηγές από μυθιστόρημα θα ήταν ένα αριστούργημα. Για επιστημονική μελέτη δεν 

κάνει. Το καλύτερο μέρος του βιβλίου είναι στην ενότητα που αναφέρεται στις 

ανισότητες στο Παρίσι (σσ. 131-133), χρησιμοποιώντας ως πηγή και τα 

μυθιστορήματα του Μπαλζάκ. Και πιο κάτω στις σσ. 137-138 και σ. 152.  

Από τα πολλά κάνει και σημαντικές διαπιστώσεις αλλά δεν τους δίνει την 

πρέπουσα σημασία. Η πιο σημαντική είναι ο ρόλος των τεχνολογικών 

ανακαλύψεων στην οικονομική πρόοδο: «Όσο για την περίοδο 1880-1914, είναι 
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ένας κόσμος σε κίνηση που επιταχύνθηκε με την εφεύρεση του αυτοκινήτου, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του υπερωκεάνιου, του τηλέγραφου, του ραδιοφώνου, 

καινοτομίες με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο συγκρίσιμο με την επινόηση 

του Facebook, του Amazon ή του Uber» (σ. 137, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

Η σημαντική αυτή επισήμανση υποβιβάζεται. Από κινητήριος δύναμη γίνεται 

επιταχυντική δύναμη. Δεν μας λέει όμως ποιος έθεσε σε κίνηση την οικονομία; 

Μάλλον οι ιδέες περί κίνησης! Αυτές έσπρωχναν τα αυτοκίνητα και τα 

υπερωκεάνεια.  

Λίγο πιο κάτω φτάνει κοντά στο να αλλάξει τη σχέση αιτίας και 

αποτελέσματος: «Βλέπουμε εδώ πώς μια σημαντική θεσμική καινοτομία -η 

εισαγωγή ενός προοδευτικού φόρου κληρονομιάς—μπορεί να επιφέρει, εκτός από 

τον άμεσο αντίκτυπο στις ανισότητες, την παραγωγή γνώσεων και νέων ιδεών που 

επηρεάζουν τις τρέχουσες πολιτικές και ιδεολογικές εξελίξεις» (σ. 147).  

Η καλύτερη περικοπή αυτής της αντίφασης που δημιουργεί σε ό,τι αφορά το 

ρόλο της ιδεολογίας ως κινητήριου μοχλού δίνεται με την εξής αναγνώριση σε 

ό,τι αφορά το καπιταλιστικό σύστημα «…συνεπάγεται ανάπτυξη των μέσων 

μεταφοράς και επικοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι την αύξηση του εμπορίου, της 

παραγωγής και της συσσώρευσης σε παγκόσμια κλίμακα…» (σ. 151).  

Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται με ιδεολογίες, αλλά με την τεχνολογία, που 

συνήθως έχει ως πρωταγωνιστές άτομα. Από την εποχή του Προμηθέα, τα άτομα 

είναι αυτά που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες παραγωγής για να καινοτομούν και 

να λύνουν κοινωνικά προβλήματα, όπως της απόλυτης ένδειας.  

Το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου ασχολείται με το ίδιο 

θέμα αλλά τώρα εστιάζεται στις «ευρωπαϊκές διαδρομές». Το κεφάλαιο αναφέρει  

γενικά την Ευρώπη και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Γιατί αυτή η 

επιλογή; Δει δη στοιχείων ώ άνδρες και γυναίκες αναγνώστες και άνευ τούτων 

ουδέν έστι γενέσθαι της επιστημονικής έρευνας. Το υποθέτω, διότι ο συγγραφέας 

δεν μας το επισημαίνει. Εκείνο που αναδεικνύει είναι η σπουδαιότητα αυτών των 

χωρών για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο.  

Πλέον ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει συνηθίσει άλλα να γράφει στο 

κείμενο και άλλα να δείχνει στα διαγράμματα. Στο πρώτο διάγραμμα αυτού του 

κεφαλαίου, πρώτη χώρα που φιγουράρει είναι η Ισπανία. Ακολουθούν η Γαλλία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (Γράφημα 5.1, σ. 155) και αφορά το ποσοστό του 

κλήρου σε αυτές τις χώρες αν και ο τίτλος του διαγράμματος αναφέρεται στην 

Ευρώπη. Παρατηρείται μία πτώση του κλήρου ως ποσοστό του άρρενος 

πληθυσμού. Αν και δεν το λέει ξεκάθαρα, αυτό «αποδεικνύει» ότι από το 1530 

μέχρι το 1930 έγινε η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Οι 

ψευδοσυσχετίσεις στο μεγαλείο τους.  

Χρειάζεται και μείωση του ποσοστού των ευγενών για να κατοχυρωθεί η 

άποψη ότι καταργήθηκε η φεουδαρχία. Το επόμενο διάγραμμα δεν δείχνει 

απολύτως καμία τάση αλλά ο συγγραφέας συμπεραίνει αυτό που έτσι και αλλιώς 

είχε στο μυαλό του: οι ευγενείς μειώθηκαν. Και αν με τρεις παρατηρήσεις για τη 

Μεγάλη Βρετανία και δύο παρατηρήσεις για τη Γαλλία και τη Σουηδία κάτι 

μπορείς να πεις, για τις επόμενες πέντε χώρες του διαγράμματος (Ισπανία, 

Πορτογαλία, Πολωνία, Ουγγαρία και Κροατία) τι μπορείς να πεις για την τάση 

όταν έχεις μόνο μία παρατήρηση. Εκπληκτικός ερασιτεχνισμός στη χρήση 
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διαγραμμάτων. Ακόμη και συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών δεν μπορεί να 

γίνει, διότι αφορούν διαφορές μισού αιώνα. 

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσει το σύστημα ιδιοκτησίας στη Μεγάλη 

Βρετανία. Η περίοδος αυτή έχει αναλυθεί εκτενέστατα για τη χώρα αυτή. 

Απολύτως τίποτε δεν συνεισφέρει ο συγγραφέας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον που 

και εδώ το γυρίζει στα μυθιστορήματα για να τεκμηριώσει τις απόψεις του.  

Η Σουηδία που εξετάζεται μετά αποτελεί εξαίρεση και συνεπώς δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε γενίκευση. Αυτό δεν το επισημαίνει όσο θα 

έπρεπε ο συγγραφέας. Αποτελεί μία ειδική περίπτωση που αξίζει να εξεταστεί 

αλλά πλέον αυτού ουδέν. Έχει ενδιαφέρον σ’ ένα συμπέρασμα που καταλήγει: 

«Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αυτές οι διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

ταχεία και ριζική μεταβολή ενός καθεστώτος ανισότητας, υπό τις συνθήκες ενός 

κράτους δικαίου και μιας σχετικής ήρεμης πολιτικής και κοινοβουλευτικής 

συζήτησης» (σ. 182).  

Ποιες συνθήκες; Φυσικά οι παραγωγικές είναι αυτές που διαμορφώνουν το 

εποικοδόμημα της ιδεολογίας και της πολιτικής. Μία τέτοια συνθήκη ήταν και η 

αποικιοκρατία, για την οποία ο συγγραφέας αφιερώνει όλο το δεύτερο μέρος του 

βιβλίου του.  

 

 

Οι Δουλοκτητικές και Αποικιακές Κοινωνίες 

 

 Το έκτο κεφάλαιο φέρει τον υπότιτλο «ακραία ανισότητα» και αφορά το 

σύστημα της δουλείας. Κατά τη γνώμη μου, η ακραία αυτή ανισότητα δεν 

οφείλεται στο σύστημα της δουλείας αυτό κάθε αυτό αλλά στο γεγονός ότι 

συνυπήρχε με το σύστημα του καπιταλισμού. Αυτό είναι το παράξενο που θέλει 

μία σοβαρή εξήγηση. Ήταν μία ανωμαλία του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός δεν 

χρειάζεται τους δούλους για να αναπτυχθεί ούτε ήταν αυτός που εισήγαγε το 

θεσμό. Προϋπήρχε όπως σωστά αναφέρει ο συγγραφέας και πέραν τούτου ουδέν 

νεότερο επί του θέματος. Εκείνο που δεν επισημαίνει ο συγγραφέας, όσο θα 

έπρεπε άλλωστε, είναι ότι ο καπιταλισμός έθεσε τέρμα στο σύστημα της δουλείας 

που ήταν τόσο παλιό όσο και η καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία. Σωστά 

υπογραμμίζει ότι η κατάργηση της δουλείας δεν οφείλεται στα φιλανθρωπικά 

αισθήματα των καπιταλιστών αλλά στο παραγωγικό του σύστημα που δεν 

ευνοούσε αυτή τη μορφή εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης για να 

χρησιμοποιήσω τη φρασεολογία του Μαρξ. Και αυτό πρέπει να θεωρείται 

πρόοδος, διότι πραγματικά είναι. Ο καπιταλισμός έφερε την απελευθέρωση του 

ανθρώπου από την κατάσταση του δούλου, δημιουργώντας εκείνες τις 

παραγωγικές συνθήκες που έκαναν τη δουλεία ασύμφορη πλέον. Οι ανούσιες 

λεπτομέρειες που παραθέτει ο συγγραφέας λίγη αξία έχουν και δεν αποτελούν νέα 

έρευνα.  

Ποιους ωφέλησε το σύστημα της δουλοκτησίας; Υπερτονίζει τους 

δουλοκτήτες και αγνοεί τα εξίσου μεγάλα οφέλη που είχε η εργατική τάξη, 

πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών. Μάλιστα, ο Ένγκελς σε ένα γράμμα του 

στον Κάουτσκι, στις 12 Σεπτεμβρίου 1882, το θέτει ξεκάθαρα. Αξίζει το χώρο να 

το παραθέσω ολόκληρο: 
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... You ask me what the English workers think about colonial policy. Well, exactly 

the same as they think about politics in general: the same as the bourgeois think. 

There is no workers' party here, you see, there are only Conservatives and Liberal-

Radicals, and the workers gaily share the feast of England's monopoly of the world 

market and the colonies. In my opinion the colonies proper, i.e., the countries 

occupied by a European population -Canada, the Cape, Australia- will all become 

independent; on the other hand, the countries inhabited by a native population, 

which are simply subjugated -India, Algeria, the Dutch, Portuguese and Spanish 

possessions- must be taken over for the time being by the proletariat and led as 

rapidly as possible towards independence. How this process will develop is difficult 

to say. India will perhaps, indeed very probably, make a revolution, and as a 

proletariat in process of self-emancipation cannot conduct any colonial wars, it 

would have to be allowed to run its course; it would not pass off without all sorts of 

destruction, of course, but that sort of thing is inseparable from all revolutions. The 

same might also take place elsewhere, e.g., in Algeria and Egypt, and would 

certainly be the best thing for us. We shall have enough to do at home. Once Europe 

is reorganised, and North America, that will furnish such colossal power and such 

an example that the semi-civilised countries will of themselves follow in their 

wake; economic needs, if anything, will see to that. But as to what social and 

political phases these countries will then have to pass through before they likewise 

arrive at socialist organisation, I think we today can advance only rather idle 

hypotheses. One thing alone is certain: the victorious proletariat can force no 

blessings of any kind upon any foreign nation without undermining its own victory 

by so doing. Which of ·course by no means excludes defensive wars of various 

kinds . . .  

 

 Νομίζω ότι ο συγγραφέας του βιβλίου θα έπρεπε να είχε λάβει σοβαρά 

υπόψη του αυτά που γράφει ο Ένγκελς. Τα υπόλοιπα που γράφει ο ίδιος, και είναι 

πολλά, αποτελούν ανούσιες φλυαρίες.9 Τι μας λέει ο Ένγκελς; Πρώτον, ότι 

εργάτες της Αγγλίας περνάνε καλύτερα με το αποικιοκρατικό σύστημα και δεν 

έχουν και πολύ όρεξη για επαναστάσεις. Αυτό έχει σχέση με την επίλυση του 

προβλήματος της απόλυτης ένδειας και όχι με τις σχετικές ανισότητες που καμία 

επίδραση δεν έχουν στην «επαναστατική» διάθεση αυτών που βρίσκονται στο 

κατώτερο 50% της κλίμακας διανομής περιουσίας-εισοδήματος. Δεύτερον, όλες 

οι προβλέψεις του Ένγκελς για το τι θα γίνει στις χώρες των αποικιών δεν 

 
9Η φλυαρία του δεν του επιτρέπει να ξεχωρίσει τα ουσιαστικά από τα ανούσια και δυστυχώς 

τα πρώτα χάνονται μέσα στο πλήθος των ασυναρτησιών που γράφει. Για παράδειγμα, 

παρακάτω αναφέρει αλλά όχι ξεκάθαρα αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Ένγκελς: «Αυτοί οι 

τόκοι, τα μερίσματα, τα κέρδη, τα ενοίκια και άλλα δικαιώματα από τον υπόλοιπο κόσμο 

συνέβαλαν λοιπόν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των δύο αποικιακών δυνάμεων ή 

τουλάχιστον ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού» (σ. 262). Το ουσιαστικό δεν το ξεχωρίζει 

από το ανούσιο. Ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο των εργατών, ή των προλετάριων, για να 

χρησιμοποιήσω την έκφραση του Μαρξ και Ένγκελς; Ο Ένγκελς λέει ότι ανέβηκε και αυτό 

είναι η ουσία. Πιο κάτω το θέτει πιο επιτακτικά: «Με άλλα λόγια, ο υπόλοιπος κόσμος 

εργαζόταν για να αυξήσει την κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο των αποικιακών 

δυνάμεων…» (σ. 266). Πάλι, όμως, δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος που αφορά και τις 

ανισότητες. Ανέβηκε η κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των αποικιακών 

δυνάμεων που ζούσαν κοντά στα όρια της απόλυτης ένδειας; Αυτό είναι το ουσιαστικό και ο 

συγγραφέας γύρω-γύρω το φέρνει αλλά αποτυγχάνει να εστιάσει σε αυτό το θεμελιώδες 

ζήτημα των ανισοτήτων.  
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διαψεύστηκαν. Τρίτον, δεν μπορεί να γίνουν ξεκάθαρες εκτιμήσεις για το τι θα 

γίνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά την επανάσταση.  

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου ασχολείται με μια ανούσια περιγραφή της 

κατάργησης της δουλείας στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη 

Βραζιλία και τις δουλοπαροικίες στη Ρωσία. Κανένα απολύτως ουσιαστικό 

συμπέρασμα δεν αποκομίζει ο αναγνώστης. Ας δώσω εγώ ένα: η δουλεία δεν 

μπορεί να συμβιβαστεί με καπιταλιστικές συνθήκες παραγωγής και γι’ αυτό το 

λόγο καταργήθηκε. Και αφού αναφέρθηκα στον Ένγκελς, ας κλείσω με ένα δικό 

του συμπέρασμα, το 1864, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου των ΗΠΑ (1861-1865) 

γράφει σε επιστολή του τα εξής:  

 
«As soon as slavery -that greatest of obstacles to the political and social development 

of the United States- has been smashed, the country will experience a boom that will 

very soon assure it an altogether different place in the history of the world» (Engels 

to J. Weydemeyer in St. Louis, Manchester, November 24, 1864).  

 

«Η δουλεία αποτελούσε εμπόδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης των ΗΠΑ και όταν 

θα συντριβεί, οι ΗΠΑ θα γνωρίσουν μία άνθηση που θα τους εξασφαλίσει μία 

ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του κόσμου.» 

 

Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν έγινε έτσι όπως το προέβλεψε ο Ένγκελς το 

1864;  

Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει την αποικιοκρατία σε χώρες που δεν 

καθιερώθηκε το σύστημα της δουλείας. Μία συνοπτική περίληψη αυτού και του 

προηγούμενου κεφαλαίου έχει ως ακολούθως. Υπήρχαν τρία συστήματα ή τρόποι 

αποικιοκρατίας: (α) το δουλοκτητικό ή η δουλοπαροικία (λ.χ., Αϊτή), (β) το 

στρατοκρατούμενο (λ.χ., Ινδία) και (γ) το εποικιστικό (λ.χ., Καναδάς). Ο 

συγγραφέας αφιερώνει πολλές σελίδες χωρίς να απαντά στο ουσιαστικό ερώτημα 

του ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην καθιέρωση αυτών των τριών συστημάτων. 

Πάντως, το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι ένας ακόμη από 

τους πολλούς εγκιβωτισμούς που κάνει. Αυτός, ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον. Στις σελίδες 249-253 εξετάζει τις διαφορές μεταξύ περιουσίας 

(πλούτου) και εισοδήματος. Σωστά επισημαίνει αυτό που έπρεπε να το είχε κάνει 

στην αρχή του βιβλίου: «Όταν τίθεται το ζήτημα των «ακραίων ανισοτήτων», η 

κατανομή της ιδιοκτησίας πρέπει να διαχωρίζεται από την κατανομή του 

εισοδήματος» (σ. 249). Θα πρόσθετα ότι αυτές οι «ακραίες ανισότητες» 

δημιουργούν τις συνθήκες μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, που η ιστορία διδάσκει 

ότι δεν είναι πάντοτε (θα έλεγα σπάνια) προς το καλό των κοινωνικών στρωμάτων 

που είναι τα θύματα των ακραίων ανισοτήτων. Σωστά, λοιπόν, επισημαίνει ότι: 

«Η ακραία ανισότητα στην ιδιοκτησία μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά ή 

ιδεολογικά προβλήματα, αλλά δεν δημιουργεί καμιά δυσκολία από αυστηρή υλική 

άποψη» (σ. 249). Δεν νομίζω ότι κατανοεί τη μεγάλη αντίφαση με όλα αυτά που 

έχει πει προηγούμενα. Καταλήγει σε ακόμη πιο σημαντικές διαπιστώσεις: 

«Γενικότερα, είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι η μέγιστη δυνατή ανισότητα 

αυξάνεται σε σχέση με το μέσο βιοτικό επίπεδο μιας κοινωνίας» (σ. 250). 

Ποια είναι η αιτία και ποιο το αποτέλεσμα στη σχέση εισοδηματικής 

ανισότητας και μέσου επιπέδου διαβίωσης; Φυσικά το ενδιαφέρον θα ήταν να 
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έλεγε τι γίνεται σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που ζουν σε απόλυτη ένδεια. 

Αυξάνεται ή μειώνεται το βιοτικό τους επίπεδο, όσο αυξάνεται η εισοδηματική 

ανισότητα; Αν η σχέση είναι θετική, τότε σύμφωνα με τα δικά μου δεοντολογικά 

κριτήρια έχουμε πρόοδο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα πιστεύω (ιδεολογία) 

του συγγραφέα. Εγώ πιστεύω ότι αιτία όλων είναι η τεχνολογική πρόοδος που για 

να επιτευχθεί απαιτεί σημαντική αύξηση των εισοδηματικών και περιουσιακών 

ανισοτήτων. Αυτό είναι ιδεολογικά αποδεκτό μόνο αν αυξάνεται το απόλυτο 

βιοτικό επίπεδο των κατώτερων στρωμάτων. Με άλλα λόγια, κόσμος που πεινάει 

σήμερα, χορταίνει αύριο λόγω της τεχνολογικής προόδου που δημιουργεί 

ανισότητες. Ρώτα τον πεινασμένο του Μέγα Βίκτωρος Ουγκώ, τι θα προτιμούσε 

να χορτάσει την πείνα του ή να πεθάνει της πείνας και να θυσιασθεί για τη μείωση 

των ανισοτήτων του Παρισιού που τόσο εύγλωττα προσπαθεί να μας παγιδεύσει 

να αποδεχτούμε ο συγγραφέας, είτε από δόλο είτε από άγνοια.  

Πιστεύω κατά 99% το δεύτερο ισχύει και αυτό διότι στην επόμενη σελίδα δεν 

κατανοεί τη σημασία του να πεθαίνει κάποιος από πείνα, διότι δεν έχει αυτό που ο 

ίδιος συγγραφέας αποκαλεί «εισοδήματος διαβίωσης»: «Η έννοια του 

«εισοδήματος διαβίωσης» είναι πιο περίπλοκη από ένα απλό βιολογικό δεδομένο: 

εξαρτάται από τις παραστάσεις που έχει σφυρηλατήσει η κάθε κοινωνία και είναι 

πάντοτε τόσο πολυδιάστατη (διατροφή, ρουχισμός, στέγαση, υγιεινή κτλ.), ώστε 

δεν μπορεί να εκφραστεί με έναν ενιαίο νομισματικό δείκτη» (σ. 251).  

Πλήρης σύγχυση. Η πείνα ήταν, είναι και θα είναι ένα βιολογικό δεδομένο 

και δεν θέλει νομισματικό δείκτη αλλά νομίσματα τόσα όσα να του επαρκούν για 

τη βιολογική του διαβίωση. Μπορεί να μην φθάνουν για να παρακολουθήσει ο 

απόλυτα φτωχός την επόμενη παράσταση της Όπερας του Παρισιού, φορώντας τα 

τελευταία μοντελάκια των φημισμένων Παρισινών Οίκων Μόδας, αλλά λίγο τον 

ενδιαφέρει. 

Και το κάνει ακόμη χειρότερο παρακάτω: «Η ανισότητα εξαρτάται κυρίως 

από ιδεολογικές και πολιτικές εκτιμήσεις, και όχι από την επίδραση οικονομικών 

ή τεχνολογικών περιορισμών» (σ. 252). Δυστυχώς, για τον αναγνώστη αυτής της 

παρουσίασης του βιβλίου, επιμένει αυτός επιμένω και εγώ. Η τεχνολογία 

δημιουργεί και ανισότητες, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνο αν 

βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης των φτωχότερων στρωμάτων. 

Οι υπόλοιπες ενότητες αυτού του κεφαλαίου είναι περιγραφικές και αφορούν 

την κατάργηση της αποικιοκρατίας σε διάφορες χώρες και το πως αυτό επέδρασε 

στις ανισότητες των εισοδημάτων και των περιουσιών.  

Το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στο ίδιο θέμα, εξετάζοντας, όμως, την 

περίπτωση της Ινδίας. Διαβάζοντας αυτό το πολυσέλιδο κεφάλαιο αναρωτιέμαι τι 

σκοπό εξυπηρετούν όλες αυτές οι μεγάλες ιστορικές αναφορές στις θρησκείες της 

Ινδίας σε ένα βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Κεφάλαιο και Ιδεολογία». Σκέφτηκα, 

όμως, ότι η αγορά είναι τεράστια και όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο συγγραφέας 

θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα σε λίγες δεκαετίες να γίνει η Ινδία 

η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Ένα βιβλίο που αφιερώνει τόσες σελίδες 

στην Ινδία δεν μπορεί παρά να αυξήσει τις πωλήσεις του βιβλίου σε αυτή την 

μεγάλη χώρα.10 Εκτός από τις σελίδες, το μάρκετινγκ των πωλήσεων απαιτεί να 

 
10Και για τους καχύποπτους αναγνώστες να πω ότι τον «εχθρεύομαι», αλλά με την Ησιοδική 

καλή έχθρα. Θα προσπαθήσω να γίνω και εγώ σαν και αυτόν, έτσι ώστε τα βιβλία μου να 
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γράφεις καλά πράγματα για την Ινδία για να μπορέσεις να το πουλήσεις σ’ αυτή 

τη μεγάλη αγορά. Ας δώσω μερικές χαρακτηριστικές περικοπές που είμαι 

σίγουρος θα ικανοποιήσουν την ινδική αγορά του βιβλίου: «Τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν ότι από το 1950 μέχρι το 2010 οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν 

στην Ινδία επέτρεψαν να μειωθούν σημαντικά οι ανισότητες …» (σ. 326). «Το 

γεγονός ότι η Ινδία ήταν πρωτοπόρα σε αυτά τα ζητήματα μαρτυρεί την 

προσπάθειά της να αντιμετωπίσει, μέσω του κράτους δικαίου, μια ιδιαίτερα βαριά 

κληρονομιά ανισοτήτων …» (σ. 333). «Εν κατακλείδι, μετρώντας τις επιτυχίες και 

τα όρια της ινδικής εμπειρίας ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη 

περισσότερο στη μείωση των κοινωνικών και ιεραρχικών ανισοτήτων τόσο στην 

Ινδία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο» (σ. 334). Όλες οι υπογραμμίσεις στις 

παραπάνω περικοπές προστέθηκαν.  Είναι άξιο θαυμασμού το πώς τα γράφει ο 

συγγραφέας για να κατακτήσει την αγορά της Ινδίας. Αυτές οι τρεις περικοπές 

είναι χαρακτηριστικές. Οι δύο πρώτες στέκουν από μόνες τους. Η τρίτη που ασκεί 

μία έμμεση κριτική, ότι δεν έχει προχωρήσει περισσότερο, το διορθώνει αμέσως, 

λέγοντας ότι οι ανισότητες που χαρακτηρίζουν την Ινδία, χαρακτηρίζουν και τον 

υπόλοιπο κόσμο. Εδώ δεν είναι πρωτοπόρα η Ινδία αλλά στέκεται ισάξια με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Παρακάτω αναφέρει και άλλα καλά πράγματα για την Ινδία. Το 

μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι καλές πωλήσεις στην Ινδία. 

Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με την Κίνα, την Ιαπωνία και το Ιράν, όπως 

μας λέει στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά, το 

κεφάλαιο δεν ασχολείται μόνο με αυτές τις χώρες. Μάλιστα, στην πρώτη ενότητα 

ασχολείται με την Οθωμανική αυτοκρατορία και πιο κάτω με τους Ρομά της 

Ευρώπης. 

Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει σε ένα πολύ 

σημαντικό ερώτημα: γιατί η Ευρώπη κατάφερε από το 1500 και μετά να 

ξεπεράσει όλες αυτές τις χώρες. Αναφέρθηκα (Παπανίκος, 2022α) σε μία 

πρόσφατη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Ivan T. Berend, H Οικονομική 

Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα, ότι η αιτία ήταν η τεχνολογική ανάπτυξη, η 

οποία μπορεί να οφειλόταν στην ανακάλυψη της τυπογραφίας που βοήθησε στην 

εξάπλωση της γνώσης. Εδώ θα πρόσθετα και την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, γεγονός που οδήγησε πολλούς 

Έλληνες διανοούμενους, φορείς της αρχαίας ελληνικής γνώσης, να αποδημήσουν 

στην εσπερία και με αυτό τον τρόπο να μεταλαμπαδεύσουν αυτό που γνώρισαν 

στις χώρες της Δύσης, όπου οι συνθήκες, για λόγους που απαιτούν έρευνα, ήταν 

ευνοϊκές.  

Ο συγγραφέας στο κεφάλαιο αυτό δίνει μία άλλη ενδιαφέρουσα εξήγηση που 

αφορά τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών κρατών που βρίσκονταν σε συνεχή 

πόλεμο από το 1500. Αυτό συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μία Ευρώπη με μεγάλη 

στρατιωτική ισχύ έναντι όλων των άλλων χωρών. Η ισχύς αυτή ήταν ποσοτική 

 
κάνουν πολλές πωλήσεις. Το ίδιο, πάντως, κακεντρεχής είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας για τον 

συμπατριώτη του το Μοντεσκιέ που του προσάπτει ότι έγραφε αυτά που έγραφε από 

προσωπική ιδιοτέλεια: «Το επιχείρημα φέρνει στο νου τον Μοντεσκιέ, που, ως ευτυχής 

ιδιοκτήτης  του εξαιρετικά προσοδοφόρου γραφείου του προέδρου του Κοινοβουλίου του 

Μπορντό, αγωνιζόταν για τη διατήρηση των δικαιοδοτικών προνομίων της αριστοκρατίας, 

υποστηρίζοντας ότι ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός της δικαιοσύνης θα οδηγούσε 

αναπόφευκτα στον δεσποτισμό» (σ. 619).   
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(περισσότερα χρήματα και συνεπώς περισσότερα μέσα) αλλά κυρίως 

τεχνολογική. Σωστά παρατηρεί ο συγγραφέας το εξής: «… είναι σίγουρο ότι η 

στρατιωτική ισχύς συνέβαλε στη δημιουργία τεχνολογικών και 

χρηματοοικονομικών καινοτομιών» (σ. 343). Και πιο κάτω: «… η δημοσιονομική 

και στρατιωτική ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών, η οποία απορρέει εν πολλοίς 

από τις συγκρούσεις μεταξύ τους και ενισχύεται περαιτέρω από τις τεχνολογικές 

και οικονομικές καινοτομίες που επέφερε ο διακρατικός ανταγωνισμός, συνέβαλε 

στο να οργανώσουν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα έναν ιδιαίτερα αποδοτικό  διεθνή 

καταμερισμό εργασίας και προμηθευτών σε προϊόντα» (σ. 344).  

Εδώ δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογίες ούτε πολιτικές. Υπάρχει ανταγωνισμός 

και λόγω αυτού τεχνολογίες και καινοτομίες. Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας, 

παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ότι αυτός ο ανταγωνισμός δεν υπήρξε στις Ιαπωνία, 

Ινδία, Κίνα και Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι ήταν μεγάλες επικράτειες που 

δεν παρουσίαζαν τον κατακερματισμό σε μικρά κράτη, όπως ήταν η περίπτωση 

της Ευρώπης. Νομίζω είναι μία επιστημονική εξήγηση αιτίου και αιτιατού. Για 

παράδειγμα, αναφέρει ότι στην Ιαπωνία: «Ο μαζικός εναλφαβητισμός και η 

τεχνική κατάρτιση θεωρήθηκαν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

εκβιομηχάνιση» (σ. 355). Πάλι εδώ οι ιδεολογίες και οι πολιτικές διαδραματίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο.  

Με την εξέταση του Ιράν και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής κλείνει και 

αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Το επόμενο μέρος 

αφιερώνεται στον 20ο αιώνα αν και στα δύο προηγούμενα μέρη συχνές ήταν οι 

αναφορές σε αυτόν τον αιώνα.  

  

 

Η Μεγάλη Μεταμόρφωση του 20ου Αιώνα 

 

Το μέρος αυτό ασχολείται με τις αλλαγές που έγιναν στον 20ο αιώνα και στις 

αρχές του 21ου αιώνα. Εδώ εξετάζονται τα θέματα της σοσιαλδημοκρατίας, του 

κομμουνισμού και φυσικά του καπιταλισμού. 

Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους, το 10ο του βιβλίου, παραθέτει μία 

σειρά διαγραμμάτων που τα είδαμε και στην εισαγωγή που αφορούν την 

κατανομή των εισοδημάτων και περιουσιών για το ανώτερο δεκατημόριο και 

εκατοστημόριο στις ΗΠΑ κα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και 

Σουηδία). 

Από όλα αυτά τα διαγράμματα συμπεραίνει ο συγγραφέας ότι παρατηρήθηκε 

μείωση της συγκέντρωσης περιουσίας και κατανομής των εισοδημάτων τον 20ο 

αιώνα. Επίσης παρατηρεί ότι αυτή η άμβλυνση των ανισοτήτων συνοδεύτηκε από 

μία επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της προοδευτικής 

φορολογίας. Το τελευταίο ήταν αναπόφευκτο λόγω της οικονομικής καταστροφής 

που επέφεραν οι δύο πόλεμοι: Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Ας μου επιτραπεί μία παρένθεση με αφορμή μία διαπίστωση του συγγραφέα, 

που αν και δεν το κατανοεί αφού δεν το επισημαίνει, έρχεται σε αντίθεση με αυτό 

που φαίνεται να είναι η θεωρητική του προσέγγιση. Λέω φαίνεται, διότι ποτέ δεν 

μας το ξεκαθαρίζει. Με αφορμή τα τεκταινόμενα λόγω του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου διαπιστώνει: «Σε μια χρονική στιγμή που τα ελλείμματα και η εκτύπωση 
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χρήματος αύξησαν τον πληθωρισμό σε επίπεδα άγνωστα πριν από τον πόλεμο, 

όπου οι  μισθοί των εργαζομένων δεν είχαν ανακτήσει ακόμη την αγοραστική 

δύναμη του 1914 και όπου τα κύματα των απεργιών απειλούσαν τη χώρα με 

παράλυση το Μάιο-Ιούνιο του 1919, και πάλι την άνοιξη του 1920, η πολιτική 

τοποθέτηση δεν είχε πια και τόση σημασία. Οι πόροι έπρεπε να βρεθούν και 

έπρεπε να συνεισφέρουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των πιο εύπορων» (σ. 411).  

Ο συγγραφέας φαίνεται να υιοθετεί την άποψη ότι όλα ξεκινούν από την 

ιδεολογία και την πολιτική. Οι ιδέες αλλάζουν τον κόσμο, φαίνεται να μας λέει ο 

συγγραφέας. Δική μου άποψη, και φυσικά πολλών άλλων, ξεκινώντας από τον 

αξεπέραστο Ησίοδο, είναι ότι τον κόσμο τον αλλάζει, κατά κύριο λόγο, ο 

Προμηθέας που έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

που ικανοποιούν ανθρώπινες υλικές κυρίως ανάγκες. Στην παραπάνω παραπομπή 

ο συγγραφέας μας λέει το ίδιο πράγμα. Όταν ο κόσμος πεινάει και βγαίνει στους 

δρόμους, οι ιδεολογίες και η πολιτική πάνε περίπατο. Η προοδευτική φορολογία 

εισοδημάτων και πλούτου δεν εφαρμόστηκε λόγω ιδεολογίας αλλά λόγω των 

οικονομικών συνθηκών. Με απλά λόγια, όταν ο κόσμος πεινάει, θα 

επαναστατήσει και ο πλούσιος θα τρομοκρατηθεί και θα αναγκαστεί να πληρώσει. 

Το αν πιστεύει ή δεν πιστεύει σε αυτό το μέτρο δεν έχει καμία απολύτως σημασία. 

Δεν έφερε η σοσιαλδημοκρατία (η πολιτική) την προοδευτική φορολογία, αλλά οι 

οικονομικές συνθήκες έφεραν τη σοσιαλδημοκρατία στην εξουσία για να 

εφαρμόσει αναδιανεμητική πολιτική μέσω προοδευτικής φορολογίας και 

εθνικοποιήσεων. Εξάλλου και οι δεξιές κυβερνήσεις τα ίδια μέτρα ελάμβαναν, με 

καλύτερα μάλιστα αποτελέσματα. 

Ο συγγραφέας, ωστόσο, επιμένει: «Από την άποψη της παρούσας ιστορικής 

ανάλυσης, επιμένω λοιπόν στη σπουδαιότητα των ιδεολογικοπολιτικών 

παραγόντων στη δυναμική καθεστώτων ανισότητας, καθώς στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ μακροχρόνιων ιδεολογικών εξελίξεων και της βραχυπρόθεσμης 

συμβαντικής λογικής» (σ. 424, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν).  

Μετά από αυτή τη ρητορική, συνεχίζει αμέσως παρακάτω την ανάλυση των 

δεδομένων που έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα γενικόλογα που γράφει περί του 

ρόλου της ιδεολογίας και της πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να μην 

αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα των οικονομικών αιτιών του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου: «Τα οικονομικά διακυβεύματα ήταν επίσης πολύ σοβαρά» (σ. 425). 

Πόσο σοβαρά; Μήπως ήταν και τα μοναδικά;  

Προσπαθώντας να εξηγήσει τις συγκρούσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αναπόφευκτα οδηγείται στο συμπέρασμα της 

σπουδαιότητας της οικονομίας και της τεχνολογίας: «Αυτή η πραγματικότητα 

συνέβαλε επίσης στην τροφοδότηση του στρατιωτικού ανταγωνισμού, του 

αρχικού συγκεντρωτισμού του κράτους και των οικονομικών και τεχνολογικών 

καινοτομιών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα» (σ. 431, οι υπογραμμίσεις 

προστέθηκαν). Αν προσπαθούσε να αναπτύξει αυτή τη διαπίστωση, θα είχε 

πραγματικά συμβάλει στην επιστήμη της οικονομικής ιστορίας. 

Το επόμενο κεφάλαιο και 11ο του βιβλίου ασχολείται με τις 

σοσιαλδημοκρατικές κοινωνίες, τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν παραδείγματα 

ατελούς ισότητας. Επειδή η ισότητα όπως την ορίζει ο συγγραφέας είναι σχετική, 

προφανώς αυτό που υπονοεί ο υπότιτλος του κεφαλαίου είναι ότι αυτός ήθελε 

περισσότερο ισότητα. Τις απόψεις μου περί σοσιαλδημοκρατίας, κυρίως της 
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ελληνικής, τις έχω εκθέσει στο Παπανίκος (2014) και πιο πρόσφατα στο 

Papanikos (2022g, 2022h).11,  

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εστίαση, «…στις αιτίες αυτής της 

αποτυχίας» της σοσιαλδημοκρατίας την περίοδο 1980-1990 να αντιμετωπίσει τις 

ανισότητες μετά από μία επιτυχή πολιτική από το 1950 έως το 1980 που την 

ονομάζει χρυσή εποχή της σοσιαλδημοκρατίας. Να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα 

και η Γαλλία απέκτησαν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις τη δεκαετία του 1980. 

Πάντως, μόνο με τη σοσιαλδημοκρατία δεν ασχολείται. Ασχολείται με τις 

πολιτικές εξελίξεις στις Δυτικές Χώρες από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου μέχρι σήμερα. Στην ουσία ασχολείται με τις πολιτικές της συμμετοχής 

των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και της 

φορολόγησης της περιουσίας, όπως αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν τόσο από 

τους σοσιαλδημοκράτες όσο και από μη σοσιαλδημοκράτες. Πέραν τούτου ουδέν.  

Η Σουηδία ήταν πρωτοπορία στην εφαρμογή μιας σοσιαλδημοκρατικής 

πολιτικής, με το κτίσιμο ενός κοινωνικού κράτους, αυξάνοντας σημαντικά τη 

φορολογία. Ωστόσο, η Γερμανία ήταν η μεγάλη χώρα της οποίας το 

σοσιαλδημοκρατικό υπόδειγμα έγινε σημείο αναφοράς. Αυτά στα λόγια τα 

πολιτικά και τα ιδεολογικά γιατί στην πράξη, το 1945, η Μεγάλη Βρετανία 

εκλέγει το Εργατικό Κόμμα για να την κυβερνήσει, το οποίο εφάρμοσε μία 

κοινωνική πολιτική με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

και γενικότερα το Κράτος Πρόνοιας. Το ίδιο συνέβη και στη Γαλλία μετά τον 

πόλεμο, το 1945, αλλά δεν κυβέρνησαν μέχρι το 1981. Κατά τι κατώτερο ήταν και 

το κράτος πρόνοιας που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ; Αντίστοιχες πολιτικές 

παρατηρούνται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Ινδία και την Κίνα. 

Πως εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές; Πάντως όχι με αφορμή την 

επικράτησης κάποιας ιδεολογίας ή πολιτικού προγράμματος. Η οικονομική 

ανάγκη τις επέβαλε όπως άλλωστε αναγνωρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας: «Οι 

σοσιαλδημοκρατικοί θεσμοί … τέθηκαν συχνά σε εφαρμογή με τη διαδικασία του 

επείγοντος μετά τον πόλεμο (ή της κρίσης της δεκαετίας του 1930) και δεν 

οργανώθηκαν ποτέ ως συνεκτικό σύνολο» (σ. 449).  

Και ως απόδειξη αυτού, αλλά χωρίς να το επισημαίνει ο συγγραφέας, ο 

Κόνραντ Αντενάουερ (1949-1963) εισήγαγε νομοθεσία θεσμοθέτησης της 

συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των μεγάλων επιχειρήσεων, το οποίο 

συνέχισαν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Κάτι ανάλογο έγινε και στην 

Αγγλία με τη φορολόγηση του πλούτου, αλλά αυτή τη φορά το ξεκίνησαν οι 

Εργατικοί και το συνέχισαν με μεγαλύτερο συντελεστή οι Συντηρητικοί: «Ας 

σημειωθεί ότι το συντελεστή 5%, που εισήγαγε η κυβέρνηση των Εργατικών, 

επέκριναν οι Συντηρητικοί, οι οποίοι ωστόσο μόλις ήρθαν στην εξουσία 

εισήγαγαν συντελεστή 7% για τις περιουσίες αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων 

λιρών» (σ. 522). Και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που δεν δικαιολογείται από 

την προσέγγιση της ιδεολογικοπολιτικής επίδρασης: «… στο πλαίσιο των 

αυξανόμενων ανισοτήτων, και ιδίως της αυξανόμενης συγκέντρωσης του πλούτου 

και των δυσκολιών μεγάλου μέρους των πολιτών να αποκτήσουν ιδιοκτησία, όλες 

οι πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας πιο προοδευτικής κλίμακας 

φορολόγησης της περιουσίας» (σ. 522).  

 
11δες και τα σχόλια του καθηγητή Fruncillo (2022).  
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Αν είναι έτσι, τότε ποιος είναι ο ρόλος της ιδεολογίας και της πολιτικής των 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων έναντι των συντηρητικών; Στην περίπτωση της 

Αγγλίας, οι συντηρητικοί ήταν πιο προοδευτικοί με το 7% από ό,τι οι Εργατικοί 

με το 5%. Μήπως τελικά είναι κάτι άλλο που δικαιολογεί αυτή τη στάση των 

κομμάτων; Αυτό έπρεπε να διερευνήσει ο συγγραφέας και δεν το έκανε. 

Η συνέχεια δεν αφορά τη σοσιαλδημοκρατία αλλά μία αδολεσχία περί 

συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Κατά ένα τρόπο που δεν μας τον 

αποκαλύπτει συνδέει αυτή τη θεσμική μεταρρύθμιση, που ακόμη και μη 

σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν, με την άμβλυνση των ανισοτήτων.    

Παρ’ όλα αυτά, και όπως συμβαίνει πολλές φορές στο βιβλίο, λέει και κάποια 

σωστά παρ’ όλο που δεν τα αναπτύσσει. Για παράδειγμα, σωστά 

επιχειρηματολογεί για έναν φόρο πλούτου, τον οποίο αποκαλεί φόρο περιουσίας 

(σ. 499). Όπως έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2014) και Papanikos (2015a), ένας 

τέτοιος φόρος είναι δίκαιος φόρος, ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 

βρίθει η φοροδιαφυγή. Μάλιστα κάνει την πρόβλεψη: «… ότι το ζήτημα του 

προοδευτικού φόρου ιδιοκτησίας θα παίξει κεντρικό ρόλο στον 21ο αιώνα, κυρίως 

λόγω της πολύ ισχυρής αύξησης της ιδιωτικής περιουσίας και της συγκέντρωσης 

του πλούτου σε λιγότερα από ό,τι στις δεκαετίες του 1980 και 1990» (σ. 510). 

Σωστά, επίσης, επισημαίνει, στη σ. 497, ότι η προοδευτική φορολογία και η 

επένδυση στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση, ή 

τουλάχιστον δεν την εμποδίζουν.  

Και κάπου εδώ τελειώνει το κεφάλαιο περί σοσιαλδημοκρατίας και ξεκινά το 

κεφάλαιο περί κομμουνιστικών κοινωνιών, κυρίως της Σοβιετικής Ένωσης, της 

Κίνας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τι επακολούθησε μετά 

την κατάρρευση του συστήματος το 1991 σε όλες τις χώρες με εξαίρεση την Κίνα.  

Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας ότι: «Είναι εύκολο να αναγγείλει κανείς 

την κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας και του αστικού εκλογικού συστήματος. 

Το πρόβλημα είναι … μια εναλλακτική οργάνωση» (σ. 527).  

Το πρόβλημα με τη Ρωσία είναι η παντελής έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων. Η 

κατάρρευση του 1991, χωρίς κανένας να κλάψει για το χαμό του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, είναι η καλύτερη τεκμηρίωση ότι η οικονομία δεν πήγαινε καθόλου 

καλά. Η φλυαρία του συγγραφέα επί του θέματος δεν προσθέτει τίποτε σε γνώση 

που έτσι και αλλιώς είναι γραμμένο σε επίπεδο ενός δημοσιογραφικού άρθρου. 

Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα: (α) Ποιοι παράγοντες οδήγησαν τους 

μπολσεβίκους στην εξουσία; (β) πώς κατάφερε το σύστημα να επιβιώσει για τόσα 

χρόνια; (γ) γιατί κατέρρευσε όταν κατέρρευσε και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη; 

Και στα τρία ερωτήματα αδυνατεί ο συγγραφέας να δώσει απάντηση αφού 

μάλιστα δεν τα θέτει και εξ αρχής ξεκάθαρα. 

Η επόμενη χώρα είναι η Κίνα. Και εδώ η ανάλυση είναι χαμηλού επιπέδου. 

Περιγράφει την κινέζικη εμπειρία χωρίς καμία επιστημονική θεμελίωση των 

βασικών ερωτημάτων που κυρίως είναι δύο: γιατί έγινε κομμουνιστική η Κίνα και 

γιατί μεταλλάχθηκε σε ιδιωτική οικονομία χωρίς να καταρρεύσει; Πληθώρα 

ανούσιων στοιχείων επιπέδου προπτυχιακού φοιτητή παρατίθενται χωρίς καμία 

θεωρητική βάση και συνεπώς επιστημονική ανάλυση.  

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ινδίας, ο συγγραφές είναι σχετικά πιο 

επικριτικός για το κινέζικο μοντέλο ανάπτυξης. Επειδή μεγάλη χώρα είναι και οι 

πωλήσεις του βιβλίου δεν είναι αμελητέα ποσότητα λέει και μερικά καλά λόγια: 
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«Δεν πρόκειται να εξιδανικεύσουμε την κατάσταση της κρατικής ιδιοκτησίας 

στην Κίνα …Στην περίπτωση της Κίνας ο τρόπος διακυβέρνησης της κρατικής 

περιουσίας έχει εμφανώς κάθετο και αυταρχικό χαρακτήρα, άρα δύσκολα μπορεί 

να αποτελέσει οικουμενικό μοντέλο» (σ. 560). Και δύο σελίδες πιο κάτω: «Αυτές 

οι κινεζικές επιτυχίες είναι γνωστές, και συχνά λέγεται ότι το καθεστώς θα 

απολαμβάνει γενικής συναίνεσης όσο θα μπορεί να στηρίζεται στις οικονομικές 

του επιτυχίες» (σ. 562).  

Προβλέπω εκατομμύρια βιβλία του συγγραφέα να μοιράζονται σε όλους τους 

Κινέζους. Πάντως θα ήμουν άδικος αν δεν επεσήμαινα ότι ο συγγραφέας 

αναφέρεται και στα αρνητικά της Κίνας που λίγη σημασία έχουν, διότι, λίγο πολύ, 

είναι παγκοίνως γνωστά. Η εξέταση της περίπτωσης της Κίνας τελειώνει με μία 

ακατάσχετη φλυαρία περί δημοκρατίας και πολυκομματισμού. Και εκεί που θα 

περίμενε κανείς να μας κάνει μία κριτική παρουσίαση του κινέζικου 

μονοκομματικού μοντέλου κάνει κριτική στο δυτικό πολυκομματικό μοντέλο, 

όπως αυτό το βλέπουν Ρώσοι και Κινέζοι. Απίστευτος πραγματικά ο συγγραφέας. 

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν σειρά. Στην περίπτωση αυτή, χωρίς 

να μας εκπλήσσει πλέον ο συγγραφέας, δεν γίνεται ανάλυση στο πως αυτές οι 

χώρες έγιναν «κομμουνιστικές» το 1950 και πως κατέρρευσαν ομαδικά το 1990 

χωρίς να κλάψει τον «κομμουνισμό» κανένας. Αντίθετα γίνεται ανάλυση για την 

πορεία αυτών των χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάπως έτσι και 

απότομα τελειώνει και αυτό το κεφάλαιο. 

Το 13ο κεφάλαιο που ακολουθεί ασχολείται πλέον με τον 21ο αιώνα, 

τουλάχιστον αυτό αναγγέλλει στο προοίμιο. Πάντως, όλο το βιβλίο και με κάθε 

ευκαιρία ακόμη και με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων 

συμπεριλαμβάνονταν ο 21ος αιώνας. Το πρώτο διάγραμμα αυτού του κεφαλαίου 

πάλι ξεκινά από το 1700. Το βιβλίο πάσχει σοβαρά από οργάνωση της ύλης του. 

Ας θέσουμε ένα ερώτημα: «πως μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη καπιταλιστική 

ανάπτυξη της περιόδου 1990-2020;». Η απάντηση του συγγραφέα είναι 

σαφέστατη και σωστή: «Το εύρος των ανθρώπινων επαφών και της ροής 

πληροφοριών πήρε νέες διαστάσεις κατά την ψηφιακή και υπερκαπιταλιστική 

παγκοσμιοποίηση των ετών 1990-2020. Η διαρκής και πολλαπλή χρήση των 

μέσων μεταφοράς και η στιγμιαία διάδοση κειμένων, εικόνων και ήχων στις 

τέσσερις γωνιές του πλανήτη χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία οδήγησαν σε 

μορφές ανταλλαγής και πολιτιστικής κοινωνικοοικονομικής και ιδεολογικής 

αλληλεξάρτησης προηγουμένως άγνωστες» (σ. 590).  

Πρώτη φορά στο βιβλίο, εκτός αν μου έχει διαφύγει, βλέπω να παρατίθεται 

ξεκάθαρα η αιτιατή σχέση τεχνολογίας-οικονομίας και ιδεολογίας. Το αίτιο είναι 

η τεχνολογία όπως εφαρμόζεται σε διάφορους οικονομικούς κλάδους και το 

αιτιατό είναι η ιδεολογία. Μέχρι τώρα ο συγγραφέας τα είχε αντιστρέψει.  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζει το θέμα των ανισοτήτων τον 21ο αιώνα. 

Αναφέρεται στο ότι οι ανισότητες αντιστοιχούν σε διάφορα ιδεολογικά και 

πολιτικά καθεστώτα. Δεν το λέει αλλά εγώ συμπεραίνω ότι οι ανισότητες δεν 

έχουν σχέση με ιδεολογίες και πολιτικές. Με τι έχουν σχέση; Με το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες με χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

έχουν μεγάλες ανισότητες ή μεγαλύτερες από τις χώρες με υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. 
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Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε αυτό που ήδη ανέφερα στην 

εισαγωγή μου για την προσβασιμότητα των στοιχείων που δείχνει τη γελοιότητα 

της έρευνας: «Στην Ινδία και στη Βραζιλία, χάρη κυρίως στην στήριξη πολλών 

ερευνητών, πολιτών και δημοσιογράφων, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις και 

οι διοικήσεις συμφώνησαν να μας διαθέσουν μη προσβάσιμα φορολογικά 

στοιχεία …» (σ. 600).  

Θα ήθελα να ήμουν από μια γωνιά να δω πως έγινε αυτό, ειδικά με τους 

πολίτες. Μάλλον έκαναν διαδήλωση με πλακάτ. Το ίδιο κόλπο εφαρμόστηκε και 

σε άλλες χώρες: Λίβανος, Ακτή Ελεφαντοστού, και Τυνησία. Μάλλον θα γελάνε 

οι γραφειοκράτες των χωρών αυτών με την πεποίθηση του συγγραφέα ότι του 

έδωσαν τα σωστά στοιχεία!  

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου κάνει μία εκτενή αναφορά στον Χάγεκ χωρίς 

καμία ουσία. Μάλιστα, εξ ιδίων κρίνοντας τα αλλότρια, χρησιμοποιεί εκφράσεις 

για τον Χάγεκ που κάθε άλλο συνάδουν μ’ ένα επιστημονικό πόνημα. Εκφράσεις 

όπως «… ο Χάγεκ εκφράζει τον φόβο των ιδιοκτησιοκρατών για οποιαδήποτε 

μορφή αναδιανομής …Τρομοκρατημένος από τους συντελεστές άνω του 90%...» 

(σ. 643, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Ο Χάγεκ πίστευε ότι αυτά που πίστευε 

ήταν για το καλό της κοινωνίας και της προόδου. Στο Papanikos (1998, σ. 1.342) 

εξετάζω την επιστημονική μεθοδολογία του Χάγεκ σε σχέση με την οικονομική 

πολιτική: 

 
How should economic policy be conducted when individual economic behaviour is 

consistent with the postulates of methodological individualism? Methodological 

individualism has been proposed by Hayek as a method to study society. It glorifies 

atomistic behaviour, putting emphasis on the idiosyncratic nature of information and 

knowledge. On the other hand, it condemns social action as a conscious attempt to 

change society. Economic policy is such an attempt and is doomed not only to fail 

but eventually to make things worse by misdirecting resources (creating an economic 

disorder). The reason is that social formations (institutions) have been established 

through time by a myriad individual actions that no (individual) central authority 

could have been able to design. And, what is more important, no central authority 

could affect them for the benefit of the society. How should economic policy be 

conducted when individual economic behaviour is consistent with the postulates of 

methodological individualism? Methodological individualism has been proposed by 

Hayek as a method to study society. It glorifies atomistic behaviour, putting emphasis 

on the idiosyncratic nature of information and knowledge. On the other hand, it 

condemns social action as a conscious attempt to change society. Economic policy is 

such an attempt and is doomed not only to fail but eventually to make things worse 

by misdirecting resources (creating an economic disorder). The reason is that social 

formations (institutions) have been established through time by a myriad individual 

actions that no (individual) central authority could have been able to design. And, 

what is more important, no central authority could affect them for the benefit of the 

society. 

 

Νομίζω ότι η παραπάνω περικοπή εκφράζει με τον πιο επιστημονικό τρόπο 

την προσέγγιση του Χάγεκ. Ούτε φοβισμένος ούτε τρομοκρατημένος ήταν ο 

Χάγεκ. Με τέτοια σαθρά επιχειρήματα δεν γίνεται επιστημονική έρευνα. 
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Το κεφάλαιο κλείνει με μία συζήτηση περί αξιοκρατίας και κυρίως με την 

φιλολογία που έχει αναπτυχθεί για την τυραννία της αξιοκρατίας. Όλος αυτός ο 

θόρυβος δεν απαντά στο εξής ερώτημα: οι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους 

ευφυείς και με χιλιάδες ώρες εργασίας και κόπους έγιναν και έξυπνοι, με 

αποτέλεσμα να παράγουν 100 ή 1.000 φορές παραπάνω από τη μέση 

παραγωγικότητα έχουν το δικαίωμα να μην δουλεύουν αν δεν θέλουν; 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας χειρουργός, όπως το αναφέρω στο βιβλίο μου, 

Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες (Παπανίκος, 2021), έχει το δικαίωμα να κάνει 

μόνο ένα χειρουργείο τη βδομάδα, γνωρίζοντας ότι πεθαίνουν άνθρωποι αν δεν 

τους χειρουργήσει αυτός ο ίδιος, ο πιο άξιος από όλους τους χειρουργούς του 

κόσμου; Αυτό είναι το δίλημμα της αξιοκρατίας που αυτή η βιβλιογραφία αγνοεί 

και ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο μου για περισσότερα. 

 

 

Η Πολιτική Σύγκρουση 

 

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου συνεχίζει με την εξέταση της πρόσφατης 

περιόδου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίζοντας την περίοδο σε δυο 

υποπεριόδους: 1950-1980 και 1990-2020. Η διάκριση είναι τελείως αυθαίρετη 

εκτός από το γεγονός ότι αφήνει σχεδόν μία δεκαετία, 1981-1989, εκτός 

ανάλυσης. Πάντως σημείο αναφοράς είναι η Γαλλία με την οποία και αρχίζει το 

14ο κεφάλαιο, συνεχίζοντας με ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες και χώρες εκτός των Δυτικών, όπως η Ινδία και η Βραζιλία. 

Δεν σταματά να επαναλαμβάνει την πάγια θέση του: «Η πολιτική σύγκρουση 

είναι προπάντων ιδεολογική και όχι «ταξική»» (σ. 656). Τη θέση αυτή πολλές 

φορές ο ίδιος έχει διαψεύσει, όπως ανέφερα προηγούμενα. Δείχνει τη σύγχυση 

που δημιουργεί η έλλειψη μιας ξεκάθαρης θεωρητικής βάσης. Τα εισαγωγικά 

στον επιθετικό προσδιορισμό «ταξικός» δεν είναι άσχετο με τη σύγχυση του 

συγγραφέα στον ορισμό του τι είναι κοινωνική τάξη. Αξίζει να παραθέσει κανείς 

το δικό του ορισμό του τι είναι κοινωνική τάξη: 

 
Η έννοια της κοινωνικής τάξης πρέπει να θεωρηθεί ως μια βαθιά πολυδιάστατη 

έννοια. Πρώτον, περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με το επάγγελμα, τον τομέα 

δραστηριότητας, με το αν κανείς είναι μισθωτός ή όχι, ή αν έχει άλλες μορφές 

εισοδήματος πέρα από την εργασία, με τα προσόντα, την επαγγελματική ταυτότητα, 

τη θέση στην εργασία, τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην 

οργάνωση της παραγωγής. Η κοινωνική τάξη περιλαμβάνει επίσης το μορφωτικό 

επίπεδο, από το οποίο εξαρτώνται εν μέρει η πρόσβαση στα επαγγέλματα, οι μορφές 

πολιτικής συμμετοχής και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ενώ παραλλήλως 

συμβάλλει στον προσδιορισμό, με τα οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα, του 

πολιτιστικού και συμβολικού κεφαλαίου κάθε ατόμου. Τέλος, η κοινωνική τάξη 

καθορίζεται από την ιδιοκτησία. Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, η κατοχή 

ακινήτων, επαγγελματικών ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει 

πολλές συνέπειες. Συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι ορισμένοι πρέπει να 

καταβάλλουν μεγάλο μέρος του μισθού τους σε ενοίκιο για όλη τους τη ζωή, ενώ 

άλλοι εισπράττουν ενοίκια. Πέραν των επιπτώσεών της στην αγοραστική δύναμη, 

δηλαδή της δυνατότητας  να αγοράζει κάποιος αγαθά και υπηρεσίες που παράγουν 

άλλοι, και επομένως να χρησιμοποιεί τον χρόνο άλλων, κάτι καθόλου αμελητέο, η 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                        Μάρτιος 2022 

 

161 

 

ιδιοκτησία αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής δύναμης εν 

γένει. Για παράδειγμα, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα δημιουργίας μιας 

επιχείρησης και απασχόλησης άλλων ατόμων, στο πλαίσιο άκρως ιεραρχημένων και 

ασύμμετρων σχέσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στήριξης άλλων επιχειρήσεων 

και, ενίοτε, σημαντικής επιρροής στην πολιτική ζωή, ιδίως μέσω της 

χρηματοδότησης κομμάτων ή μέσων ενημέρωσης. 

Εκτός από το επάγγελμα, τη μόρφωση και την ιδιοκτησία, η κοινωνική τάξη με την 

οποία ταυτίζεται ο καθένας καθορίζεται επίσης από την ηλικία, το φύλο, την εθνική 

ή εθνοτική προέλευση (όπως την αντιλαμβάνεται το άτομο), τον θρησκευτικό και 

φιλοσοφικό προσανατολισμό, τη διατροφή και τη σεξουαλικότητα. Την ταξική θέση 

χαρακτηρίζει επίσης το επίπεδο εισοδήματος, το οποίο είναι ένα ιδιαιτέρως σύνθετο 

χαρακτηριστικό, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει εισόδημα από εργασία (μισθούς και 

λοιπά εισοδήματα από εργασία) και από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκους, μερίσματα, 

υπεραξία, κέρδη κτλ.). Εξαρτάται, λοιπόν, εξίσου από το επάγγελμα, το μορφωτικό 

επίπεδο και το μέγεθος της περιουσίας, δεδομένου ότι η ιδιοκτησία συμβάλλει στην 

πρόσβαση σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες και συνεπώς σε εισοδήματα 

από εργασία, μέσα από τη δυνατότητα απόκτησης μόρφωσης αλλά και 

επαγγελματικής επένδυσης» (σσ. 657-658). 

 

Με λίγα λόγια, αυτό που μας λέει ο συγγραφέας είναι ότι δεν υπάρχουν 

κοινωνικές τάξεις και συνεπώς καμία ταξική πάλη, ή όπως το λέει ο ίδιος, καμία 

ταξική σύγκρουση. Αν προσπαθήσει κανείς να μετρήσει όλες τι πιθανές 

κατηγορίες «τάξεων» που προκύπτουν από την παραπάνω περικοπή θα βρεθεί 

προ αδιεξόδου. Ας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα, αυτό του επαγγέλματος. Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν; Χιλιάδες θα 

έλεγε κανείς, διότι ακόμη και οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι οικονομολόγοι, οι 

εργάτες και οι αγρότες χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον τομέα 

δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ο αγρότης που καλλιεργεί μελιτζάνες ανήκει σε 

άλλη τάξη από αυτόν που καλλιεργεί βαμβάκι. Γελοία πράγματα. Χωρίς να το 

καταλαβαίνει δεν διαψεύδει αυτόν που λοιδορούσε. Ο Χάγεκ θα αισθανόταν 

άνετα με αυτήν την ταξινόμηση, διότι, εν τέλει, το κάθε άτομο αποτελεί και μία 

κοινωνική τάξη. Αποτελεί την αποθέωση του ατομικισμού! Ως άτομα λοιπόν όλοι 

οι πολίτες ταξινομούνται σε μία ιεραρχία από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα 

στρώματα. Ο συγγραφέας τα ονομάζει κοινωνικές τάξεις αλλά δεν μας λέει πόσες 

είναι τελικά και πόσα άτομα ανήκουν στην κάθε μία από αυτές, «… ανεξάρτητα 

από το κριτήριο προσδιορισμού της ταξικής ταυτότητας» (σ. 658). Πώς να το 

ερμηνεύσει κανείς αυτό; Τι είναι η ταξική ταυτότητα; Δηλαδή ένας 

εξειδικευμένος εργάτης σε μία αυτοκινητοβιομηχανία, τι ταυτότητα έχει και σε 

ποιο κοινωνικό στρώμα (τάξη κατά τον συγγραφέα) ανήκει; Αστεία πράγματα.  

Για να σοβαρέψουμε την ανάλυση. Σε ένα καπιταλιστικό σύστημα δύο είναι 

οι κοινωνικές (οικονομικές) τάξεις: οι κάτοχοι κεφαλαίου που το χρησιμοποιούν 

στην παραγωγική διαδικασία, απασχολώντας προσωπικό όλων των ειδών και 

διαβαθμίσεων. Όλοι οι τελευταίοι ανήκουν σε μία κοινωνική τάξη αυτή των 

εργατών, δηλαδή των εργαζομένων, δηλαδή των υπαλλήλων, δηλαδή των 

στελεχών όλων των επιπέδων, δηλαδή αυτών που παράγουν έργο. Αν οι κάτοχοι 

κεφαλαίου εργάζονται κιόλας, τότε αυτοί είναι επιχειρηματίες και διοικούν την 

επιχείρηση. Αν δεν είναι κάτοχοι κεφαλαίου και διοικούν την επιχείρηση, τότε 

είναι εργάτες, δηλαδή εργαζόμενοι, δηλαδή στελέχη επιχειρήσεων όλων των 
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βαθμίδων ιεραρχίας. Το ύψος του μισθού ή της αμοιβής, με ή χωρίς μπόνους, δεν 

διαφοροποιεί τη φύση της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκουν. Το γεγονός ότι 

μερικοί από αυτούς το συνειδητοποιούν και άλλοι δεν το συνειδητοποιούν έχει να 

κάνει με τη διάκριση μεταξύ αντικειμενικής και υποκειμενικής τοποθέτησης 

κάποιου. Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει κάποιος προσδιορίζεται αντικειμενικά, 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, και είναι αντικειμενική. Το που πιστεύει κάποιος 

ότι ανήκει είναι καθαρά υποκειμενικό. Σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό 

δεν ταυτίζεται με το αντικειμενικό, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη φύση της 

κοινωνικής τάξης.  

Να αναφέρω τη σύγχυση του συγγραφέα που επικρατεί σε αυτό το θέμα. Ένα 

από τα πολλά κριτήρια που αναφέρει στην παραπάνω περικοπή είναι και τα 

ενοίκια. Ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που το ενοικιάζει και εισπράττει ενοίκιο δεν 

είναι καπιταλιστής. Είναι ιδιοκτήτης περιουσίας και κεφαλαίου αν θέλετε αλλά 

όχι καπιταλιστής, ο οποίος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί το κεφάλαιο για να 

μισθώσει εργαζόμενους για να παράγουν. Ακόμη και αν χρησιμοποιεί ο ίδιος το 

κεφάλαιο του για παραγωγή, δεν είναι καπιταλιστής, με την ίδια λογική που οι 

ελαιοχρωματιστές της Πλατείας Κοτζιά τη δεκαετία του 1960 που είχαν το δικό 

τους κεφάλαιο (βούρτσες και πινέλα) δεν ήταν καπιταλιστές παρ’ όλο που ήταν 

ιδιοκτήτες κεφαλαίου ή σήμερα ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

δεν είναι καπιταλιστής όταν συνεργάζεται με μία εταιρεία μισθώσεων υπηρεσιών 

μεταφοράς ατόμων. Οι καπιταλιστές δεν διαχωρίζονται από το ύψος του 

κεφαλαίου –μικρό ή μεγάλο--, αλλά από τη χρήση του. Και αυτό το απλό ο 

συγγραφέας δεν φαίνεται να το κατανοεί.  

Η σύγχυση του επιτείνεται όταν βασιζόμενος στην παραπάνω μη ταξική 

ανάλυση προσπαθεί να ερμηνεύσει εκλογικά αποτελέσματα. Η ανάλυση οδηγείται 

πραγματικά σε τέλμα. Θεωρεί παράξενο γιατί πτυχιούχοι ψηφίζουν αριστερά 

κόμματα ενώ δεν το έκαναν τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η εξήγηση είναι 

απλή. Σήμερα η διάρθρωση της καπιταλιστικής παραγωγής στις αναπτυγμένες 

χώρες που εξετάζει είναι έντασης εργατών με πτυχίο. Πιο κάτω το θέτει 

ξεκάθαρα: «Φτάνουμε λοιπόν στην πιο εντυπωσιακή εξέλιξη σε μακρά διάρκεια: 

στη μετατροπή του εργατικού κόμματος σε κόμμα πτυχιούχων» (σ. 678).  

Αυτό παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, το οποίο ο συγγραφέας 

το θεωρεί εντυπωσιακό: «Είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα των εξελίξεων που 

παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα αν λάβουμε 

υπόψη το γεγονός ότι τα κομματικά συστήματα έχουν εντελώς διαφορετικές 

πολιτικές και ιδεολογικές καταβολές» (σ. 660). 

Είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις του, διότι θεωρεί τις πολιτικές και την 

ιδεολογία ως τις κινητήριες δυνάμεις. Απλά δεν είναι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν 

την ίδια αναπτυγμένη παραγωγική βάση και τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται 

για να εξηγηθεί η ομοιότητα που εντυπωσιάζει το συγγραφέα.  

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας υπεισέρχεται σε μία ατέρμονη συζήτηση περί 

των εκλογικών αποτελεσμάτων και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές 

χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.  

Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο η μη ταξική 

του θέση όταν διαχωρίζει τους καθηγητές και δασκάλους σε εκείνους που 

διδάσκουν σε σχολεία με υψηλότερες αμοιβές λόγω του ότι έχουν μαθητές από 

ανώτερες κοινωνικές ομάδες και σε εκείνους με χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή, 
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αυτά τα δύο είδη εργαζομένων ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις; Όχι βέβαια. Ο 

συγγραφέας δεν μας το λέει ξεκάθαρα.  

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μία μεγάλη αναφορά στις θρησκευτικές 

διαφορές κυρίως στη Γαλλία και την άνοδο της ακροδεξιάς και των λαϊκιστικών 

κομμάτων με αφορμή και το κύμα των μεταναστών που έπληξε ιδιαίτερα την 

Ευρώπη. Καμία πρωτοτυπία στην ανάλυση που θα άξιζε να αναφερθεί.  

Το 15ο κεφάλαιο, που ακολουθεί, ασχολείται με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 

Βρετανία. Στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετάνια, όπως και στη Γαλλία, το 

δημοκρατικό/εργατικό κόμμα από κόμμα των εργατών έγινε κόμμα των 

πτυχιούχων (σ. 736). Το ίδιο συνέβη και με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, 

κυρίως της Γερμανίας και της Σουηδίας.   

Το κεφάλαιο αυτό συζητά εκτενέστατα όχι μόνο τις μετατοπίσεις των 

πτυχιούχων ψηφοφόρων αλλά και την εκλογική συμπεριφορά των εθνοτικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων. Τίποτε σημαντικό δεν προστίθεται και όλη η 

φλυαρία δεν ωφελεί σε τίποτε εκτός από το να γεμίζει σελίδες. Εδώ υπάρχει και 

μία μη εξεταζόμενη συσχέτιση μεταξύ των «λαϊκών» στρωμάτων και των 

εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Γιατί έχουν διαφορετική εκλογική 

συμπεριφορά αφού ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα; Μήπως τελικά 

οι διαφορές αυτές της θρησκείας και της καταγωγής είναι πιο σημαντικές στα 

κατώτερα στρώματα; Και αν ναι, γιατί; Δεν δίνονται απαντήσεις σε αυτά τα 

κρίσιμα ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, διότι η θρησκεία και η 

καταγωγή αποτελούν εργαλεία πολιτικής διαίρεσης των κατώτερων στρωμάτων 

και μάλιστα πολύ επιτυχημένων εργαλείων.  

Το επόμενο κεφάλαιο είναι το προτελευταίο και καταλαμβάνει παρά 6 

σελίδες, 100 ολόκληρες σελίδες, ή το 9% του βιβλίου των 17 κεφαλαίων. Οπότε ο 

αναγνώστης δικαιολογημένα θα αναρωτιέται αν αυτή η ανισότητα στην κατανομή 

των σελίδων θα είχε και κάποιο ποιοτικό ενδιαφέρον. Φεῦ! Τα ίδια και τα ίδια με 

τη μόνη διαφορά ότι τώρα θα αναφερθεί στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πολωνία 

και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλες χώρες που δεν τις αναφέρει στο 

προοίμιο, όπως η Ιαπωνία, πάντοτε οι ΗΠΑ βέβαια κ.ά.  

Αντί να έχει μία θεωρητική προσέγγιση που να μπορεί να συμπεριλάβει όλες 

αυτές τις χώρες αυτού και του προηγούμενου κεφαλαίου, βομβαρδίζει τον 

αναγνώστη με ανούσιες λεπτομέρειες και ασήμαντα περιγραφικά στοιχεία. Η 

μόνη παρηγοριά είναι ότι επιτέλους το βιβλίο τελειώνει.  

Προσπαθεί να εξηγήσει τη μείωση των ανισοτήτων την περίοδο 1950-1980 

και την αύξηση την περίοδο 1990-2020. Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο της 

μείωσης, σωστά επισημαίνει: «Αυτή η μείωση της ανισότητας οφείλεται εν μέρει 

στους κλονισμούς και τις καταστροφές της περιόδου 1914-1945» (σ. 786). Δεν 

αρκείται σε αυτό αλλά προσθέτει «…εξηγείται επίσης και προπάντων από τη 

βαθιά αμφισβήτηση της κυρίαρχης…ιδεολογίας» (σ. 786). Επ’ αυτού του θέματος 

έχω αναφερθεί προηγούμενα.  

Το παραμύθι διάκρισης εργατών και πτυχιούχων συνεχίζεται και σε αυτό το 

κεφάλαιο: «Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η εκλογική αριστερά ήταν σε όλες τις 

χώρες η παράταξη των εργατών, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει σχεδόν 

παντού η παράταξη των πτυχιούχων … « (σ. 787). Το να είναι κάποιος εργάτης με 

πτυχίο δεν του περνάει από το μυαλό. Σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα 

αλλά και στις μικρές, οι πιο πολλοί εργάτες (αποκαλούνται και υπάλληλοι) είναι 
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πτυχιούχοι. Σε έναν μεγάλο ξενοδοχειακό κλάδο, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοί του 

έχουν ένα πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε αυτό το κεφάλαιο κάνει και πρόβλεψη για την επικείμενη κρίση που 

θυμίζει λίγο-πολύ το Μαντείο των Δελφών: «Όποια κι αν είναι η κρίση που θα 

έρθει …» (σ. 807). Πότε; Δεν λέει. Γιατί; Δεν λέει. Συνέπειες; Δεν λέει. Κάτι 

ωστόσο λέει για την αντιμετώπιση: «… θα χρειαστούν καινούργιες συνθήκες …» 

(σ. 807), οι οποίες θα είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες. Ασάφειες χωρίς καμία 

απολύτως χρησιμότητα. Ο καπιταλισμός είναι συνώνυμος της κρίσης. Η πανδημία 

από μόνη της είναι μία κρίση και αυτό ανεξαρτήτου οικονομικού συστήματος. Η 

μεγάλη Ύφεση του 2008, κρίση ήταν. Καμία αλλαγή στις συνθήκες δεν έγινε 

εκτός αν εννοεί τις αλλαγές –θεσμικές και μη—στην άσκηση οικονομικής 

πολιτικής. Το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα παραμένει σταθερότατο. Η δική 

μου εξήγηση είναι ότι δεν χειροτέρευσε την απόλυτη ένδεια, διότι ο κόσμος ο 

φτωχός αδιαφορεί για τη σχετική ανισότητα. Τον ενδιαφέρει η δική του απόλυτη 

θέση, όπως το ανέπτυξα και προηγούμενα. 

Μετά κατατρίβεται με το όραμα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης 

όπου θα ορισθούν κοινοί φόροι επί (α) κερδών, (β) υψηλών εισοδημάτων, (γ) 

περιουσίας και (δ) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όπως έχω εξηγήσει στο 

Papanikos (2015a) οι φόροι όχι μόνο δεν πρέπει να είναι κοινοί μεταξύ χωρών 

αλλά και μεταξύ διαφορετικών περιοχών μέσα στην ίδια τη χώρα για λόγους 

αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης του φόρου, του όποιου φόρου. Είναι 

πρόδηλο ότι ο συγγραφέας δεν τα πάει καλά με τα δημόσια οικονομικά όπου το 

θέμα του τι συνιστά «άριστη φορολογία» (optimal taxation) είναι κυρίαρχο 

ζήτημα το οποίο μάλλον το αγνοεί. 

Το σχέδιο του το ονομάζει «σοσιαλ-φεντεραλιστικό» και το εφαρμόζει στην 

επίλυση του δημόσιου χρέους. Βασικά προτείνει ένα ταμείο που μέσα από εκεί θα 

διευθετούνται όλα τα χρέη με κοινό επιτόκιο. Ενδιαφέρον έχει το πως 

τοποθετείται για την Ελλάδα. Γράφει τα εξής (σσ. 821-822): 

 
Το 2015 υπήρξε σαφής πολιτική επιλογή να ταπεινωθεί η Ελλάδα, ένοχη στα μάτια 

των ευρωπαϊκών αρχών (ιδίως τη Γερμανίας και της Γαλλίας) που επέλεξε 

κυβέρνηση «ριζοσπαστικής αριστεράς» με επικεφαλής τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν 

εναντίον της λιτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από τη συγχώνευση διαφόρων 

κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και οικολογικών κομμάτων που βρίσκονται στα 

αριστερά του ελληνικού σοσιαλιστικού κόμματος (του ΠΑΣΟΚ, που απαξιώθηκε 

από το πέρασμά του στην εξουσία κατά τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής 

του 2009-2012). Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και προσπάθησε να μαλακώσει τους 

όρους της δημοσιονομικής πολιτικής που επέβαλλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλλά για 

να αποφύγουν τη συμβολική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, από φόβο μήπως επηρεάσει και 

άλλες χώρες (ιδιαίτερα την Ισπανία, όπου το κίνημα Podemos βρισκόταν σε άνοδο), 

οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να πιέσουν ακόμα περισσότερο την 

Ελλάδα θέτοντάς της στόχο πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ, παρόλο που το επίπεδο 

οικονομικής δραστηριότητας είχε μειωθεί κατά 25% από το επίπεδο του 2007. Έτσι, 

ξεχάσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αδυναμίες του, είχε αξία ως διεθνιστικό κίνημα, 

ανοιχτό στην Ευρώπη και αλληλέγγυο προς τους μετανάστες που έφταναν στις 

ελληνικές ακτές. Θα ήταν προτιμότερο  να στηριχτούμε σε τέτοια κινήματα για την 

ανάπτυξη δικαιότερων δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρώπη, όπως η θέσπιση 

υψηλότερης φορολογίας στους πλούσιους Έλληνες, αλλά και στους πλούσιους 
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Γερμανούς και Γάλλους. Τα μέτρα που ελήφθησαν ενδέχεται να αποθάρρυναν τους 

ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στην Ιταλία, τρία χρόνια αργότερα, το 

2018, ανήλθε στην εξουσία μια κοινωνικο-νατιβιστική κυβέρνηση συσπείρωσης, ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι η εκδίωξη των αλλοδαπών: επειδή 

όμως η Ιταλία είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, υποχρεούμαστε να είμαστε πιο 

διαλλακτικοί.  

 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα θέματα τα έχω εξετάσει με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια στο Παπανίκος (2014) και Papanikos (2014a, 2014b). Και σε ό,τι 

αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ σε μία σειρά δημοσιογραφικών άρθρων, βλ. Papanikos 

(2015b-2015h). Ο συγγραφέας είτε από δόλο είτε από άγνοια αποκρύπτει πολλές 

πληροφορίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλες μπορούν να δικαιολογηθούν 

επικαλούμενοι τη δεδομένη άγνοια του συγγραφέα.  

Πρώτον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κυβέρνηση αριστεράς. Ενώ είχε την 

επιλογή να συνεργαστεί με δύο κεντροαριστερά κόμματα, επέλεξε να συνεργαστεί 

με ένα λαϊκίστικο ακροδεξιό κόμμα, με το οποίο το μόνο που τους ένωνε ήταν τα 

προεκλογικά ψέματα που είπαν, σε πτυχιούχους και σε μη πτυχιούχους.   

Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ομοιογενής σε ό,τι αφορά τι ήθελε από την 

Ευρώπη. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι αν δεν τους κάνει τα χατίρια η Ευρώπη, θα 

φύγουν από το ευρώ και κατ’ επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο 

το έλεγαν σχεδόν ψιθυριστά. Γι’ αυτό το λόγο, το βράδυ των νικηφόρων εκλογών 

για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ακροδεξιούς που σχημάτισαν κυβέρνηση με το 

μικρότερο ποσοστό που έχει κυβερνήσει ποτέ κυβέρνηση την Ελλάδα, προέβλεψα 

ότι μέσα στο έτος η Ελλάδα θα ξαναπήγαινε σε εκλογές, βλ. Papanikos (2015e).   

Τρίτον, καταφεύγει στη θεωρία της συνωμοσίας για να εξηγήσει τη 

συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των Ευρωπαίων. Ο καλός ΣΥΡΙΖΑ και οι κακοί 

Ευρωπαίοι. Το λαϊκίστικο αυτό έργο έχει παιχθεί πολλές φορές στα «αρχαία 

θέατρα» της Ελλάδος και δυστυχώς με αρκετή επιτυχία από νεοφερμένους 

«ηθοποιούς». Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλούς τέτοιους «ηθοποιούς» ή καλύτερα 

«τσαρλατάνους» το 2015. Οι Ευρωπαίοι μεταχειρίστηκαν τον πρωθυπουργό του 

ΣΥΡΙΖΑ με όλον τον σεβασμό παρά τα ψέματα, τους αιφνιδιασμούς και τις 

κωλοτούμπες που τους είπε και έκανε. Ο μεγαλύτερος αιφνιδιασμός και 

ταυτόχρονα η μεγαλύτερη «κωλοτούμπα» ήταν το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 

2015. Στο Παπανίκος (2014) είχα προβλέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (α) θα κάνει 

δημοψήφισμα, (β) θα θέσει ένα ασαφέστατο ερώτημα και (γ) το αποτέλεσμα θα 

είναι όχι. Και θα είναι όχι, διότι επί δημοσιονομικών θεμάτων δεν βάζεις τέτοια 

θέματα σε δημοψήφισμα. Παραθέτω ολόκληρη την περικοπή μου από το 

Παπανίκος (2014, σ. 147, οι επισημάνσεις με έντονα γράμματα στο πρωτότυπο): 

 
Όσο για την βλακεία του δημοψηφίσματος, όταν χρωστάς στους ξένους δεν 

ζητάς να γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αλλά στους πολίτες των χωρών που 

χρωστάς. Και επειδή η ανοησία είναι διακομματική, το ίδιο βλακώδες είναι το 

δημοψήφισμα που θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κερδίσει τις εκλογές. Θα βάλει τους 

Έλληνες να ψηφίσουν ναι ή όχι στο μνημόνιο ή στη συμφωνία ή στο ευρώ ή σε ό,τι 

τον βολεύει. Και το εννοεί αυτό ως δημοκρατία. Και η γερμανική κυβέρνηση θα 

κάνει δημοψήφισμα αν συμφωνεί ο λαός της να χαρίσει τα δάνεια στους Έλληνες. 

Και θα έχουμε όχι στην Ελλάδα και όχι στην Γερμανία. Και τα δύο πολύ 

δημοκρατικά αποτελέσματα θα είναι και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Καλά 
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ξεμπερδέματα.  Τελικά, η Ελλάδα έχει πραγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Σε κάθε χρονική στιγμή εκλέγει τους πολιτικούς που της αξίζουν. Είναι η 

πεμπτουσία της πραγματικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας! Και η Ελλάδα 

την έχει! 

 

Ο συγγραφέας ωστόσο θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ παράδειγμα προς μίμηση. Αν 

ελπίζει από τέτοια κινήματα να προωθηθεί ο διεθνισμός και η φορολογική 

δικαιοσύνη ας μου επιτραπεί να παραφράσω αυτό που λέγαμε στο χωριό μου για 

τους φτωχούς: ο ονειροπόλος ελπίζοντας, πεθαίνει χαίροντας! Η ένδεια σε 

θεωρητική κατάρτιση τον οδηγεί σε τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα. Πάντως, 

μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση που δεν αναφέρεται στη συνεργασία του 

ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές. 

Οι λύσεις που προτείνει για την επίλυση των δημοσίων χρεών είναι ανάξιες 

οποιουδήποτε σχολιασμού. Και μόνο το που επαφίεται δείχνει και τη ρηχότητα 

της ανάλυσής του: «Μόνο η καθιέρωση μιας γνήσιας δημοκρατικής 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας προσφέρει τη δυνατότητα διεξοδικής και ανοιχτής 

εξέτασης διαφόρων επιλογών, βάσει των διαθέσιμων ιστορικών εμπειριών και 

μιας βιώσιμης διευθέτησης των προβλημάτων που προκύπτουν» (σ. 826). Και 

όταν με το καλό γίνουν όλα αυτά, θα λυθεί το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου 

χρέους. Επιμένει σε κοινούς φόρους που είναι οι πιο άνισοι. Φανταστείτε κοινό 

ΦΠΑ για όλη την Ελλάδα. Ούτε οι δεξιές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν τολμούν 

να τον προτείνουν. Και μας ενημερώνει ότι: «… το πραγματικό ζήτημα δεν είναι 

νομικό ή θεσμικό: είναι πάνω απ’ όλα πολιτικό και ιδεολογικό» (σ. 829). Δεν 

είναι τίποτε απ’ όλα αυτά. Είναι μόνο οικονομικό και αφορά την άριστη 

φορολογία γι’ αυτό και στην Ελλάδα τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα μόνο στη 

ρητορεία διαφέρουν σε ό,τι αφορά τη φορολογική τους πολιτική.  

Εκτός από τον κοινό φόρο που θα πρέπει να απασχολήσει τους Ευρωπαίους, 

ελλοχεύει και ο κίνδυνος της απόσχισης της Καταλονίας. Τώρα που αλλού 

ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος δεν το αναφέρει. Κάτι θα έχει στο νου του για τις 

πωλήσεις του βιβλίου του στην Ισπανία. Τέλος, κάνει μία φλύαρη αναφορά, άνευ 

ουσίας, στον τοπικισμό και σε αυτό που ονομάζει υπερεθνικό κράτος. Για να 

στηρίξει έτι περαιτέρω την άποψή του επιστρέφει στην αγαπημένη του Ινδία και 

τη λιγότερο αγαπημένη του Βραζιλία. Σελίδες επί σελίδων αφιερώνονται στα 

εκλογικά αποτελέσματα αυτών των χωρών χωρίς κανένα ουσιαστικό 

συμπέρασμα.  

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, επανέρχεται στο θέμα του δημόσιου χρέους, 

κατακεραυνώνοντας όλους τους «…πεφωτισμένους σχολιαστές…», οι οποίοι 

κατά τον συγγραφέα «φαίνεται να αγνοούν σχεδόν τα πάντα από την ιστορία του 

δημόσιου χρέους…» (σ. 872).  Πάντως, αυτός σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημόσιο 

χρέος αγνοεί «τα πάντα» και όχι «σχεδόν τα πάντα». Η ιστορική εμπειρία της 

Ελλάδος, με τα δημόσια χρέη ήταν πάντοτε εν καιρώ σοβαρών πολεμικών 

συγκρούσεων. Ποτέ σε καιρό ειρήνης όπως τώρα. Αυτή η ποιοτική διαφορά του 

διαφεύγει του συγγραφέα, διότι το ίδιο συνέβη και με τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου φέρει τον τίτλο «Στοιχεία για έναν 

συμμετοχικό σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα» (σ. 875). Ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει 

που αποσκοπεί αυτό το κεφάλαιο: «Με βάση την ιστορική εμπειρία είμαι 
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πεπεισμένος ότι είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το σημερινό καπιταλιστικό 

σύστημα και να χαράξουμε το περίγραμμα ενός νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού 

για τον 21ο αιώνα, δηλαδή μια καινούρια προοπτική οικουμενικής ισότητας, στη 

βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής γνώσεων 

και δυνάμεων. Θα προσπαθήσω σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο να συγκεντρώσω 

μερικά από τα στοιχεία που επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς αυτήν την 

κατεύθυνση, αξιοποιώντας τα μαθήματα που ανέφερα στα προηγούμενα 

κεφάλαια» (σ. 876). 

Συμπωματικά και το δικό μου τελευταίο κεφάλαιο στο Παπανίκος (2014) 

αποσκοπούσε να συντάξει, «ένα αριστερό πρόγραμμα για την Ελλάδα». 

Αναπόφευκτο είναι να συγκρίνω αυτά που λέει ο συγγραφέας σήμερα με αυτά 

που έλεγα εγώ το 2014. Συνεπώς, θα είχε ενδιαφέρον να παρουσιάσω τις δικές 

μου θέσεις πρώτα και μετά να τις συγκρίνω με αυτές του συγγραφέα. Αυτό θα 

δείξει ότι είμαστε σε τελείως διαφορετική ρότα, κυρίως σε ό,τι αφορά την 

Ελλάδα.  

Ας ξεκινήσω δίνοντας κάποιες χαρακτηριστικές περικοπές από τα 

συμπεράσματα του βιβλίου μου. Στην αρχή του κεφαλαίου των συμπερασμάτων 

έγραφα τα εξής (Παπανίκος, 2014, σσ. 163-164): 

 
Πεποίθησή μου είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται την ανάπτυξη ενός μη κρατικοδίαιτου 

και μη παρασιτικού καπιταλισμού. Ο πλούτος θα φορολογείται διότι, με τα δεδομένα 

της Ελλάδος, κάθε άλλη φορολογία στρέφεται ενάντια στις μη προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις και υπέρ των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών 

τάξεων. Οι έμμεσοι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πρέπει να καταργηθούν. 

Οι άμεσοι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων πρέπει επίσης να 

καταργηθούν. Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι εστίες διαφθοράς 

που ευνοούν την μικρή, την μεσαία και την μεγάλη κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. 

Έχουν πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος συλλογής. Θα αντικατασταθούν με 

«χαράτσια», δηλαδή με φόρους επί του πλούτου. Είναι οι πιο δίκαιοι φόροι, διότι οι 

φτωχότεροι των φτωχών δεν πληρώνουν τίποτε και η συλλογή των φόρων είναι 

ανέξοδη, εξαφανίζοντας την διαπλοκή και την διαφθορά. 

Προτείνω ένα άλλο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς καμία κρατική 

ενίσχυση. Αυτή η ανάπτυξη θα επιτευχθεί με την δημιουργία μεγάλων μη 

κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία τέτοιων μονάδων θα 

δημιουργήσει το νέο και θα αξιοποιήσει το υπάρχον ελληνικό εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδος και κυρίως του Έλληνες του εξωτερικού. Ο στόχος είναι η εργατικοποίηση 

της παρασιτικής και κρατικοδίαιτης μικροαστικής και μεσοαστικής τάξης της 

Ελλάδος, κυρίως της νεολαίας. Θα δημιουργηθεί μία νέα πολυπληθής υγιής εργατική 

και αστική (μεσαία) τάξη αντίστοιχη των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

Αυτό το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε ένα προοδευτικό 

μετακαπιταλιστικό υπόδειγμα παραγωγής. 

 

Και λίγο πιο κάτω (Παπανίκος, 2014, σσ. 165-167): 

 
Μόνη μου ελπίδα και ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η ελληνική αριστερά πρέπει να 

αλλάξει ρότα και να σταματήσει να εξυπηρετεί τα παρασιτικά ταξικά συμφέροντα 

της μικρής και μεσαίας πλουτοκρατίας. Έτσι ενισχύει, με τον καλύτερο τρόπο, την 

μεγάλη πλουτοκρατία και καθιστά ανίκητη την κρατικοδίαιτη άρχουσα τάξη της 

Ελλάδος. Αν δεν γίνει αυτό, τότε οι Έλληνες της εργασίας και της προόδου θα 
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εγκαταλείπουν την χώρα, όπως έκαναν πάντοτε στο παρελθόν. Αποτελεί, όμως, και 

αυτό ασφαλιστική βαλβίδα του συστήματος, που με μαεστρία ρυθμίζουν τα 

αριστερά ελληνικά κόμματα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Καιρός είναι η ελληνική αριστερά να το σκεφτεί, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η 

πλειονότητα των αριστερών το κάνουν επειδή θεωρούν, εντίμως και ειλικρινώς, πως 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Φευ! Εξυπηρετούν 

ό,τι χειρότερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία από την επανάσταση του 1821 μέχρι 

σήμερα: τις παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές κρατικοδίαιτα πλουτο-

κρατικές τάξεις.  

….. 
Οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας μετάβασης δεν μπορούν να απεικονισθούν σε έναν 

«οδικό χάρτη». Γνωρίζουμε όμως δύο αποτυχίες συστημάτων που ισχυρίστηκαν ότι 

εγκαθίδρυσαν μετακαπιταλιστικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Το ένα, το 

σοβιετικό, κατέρρευσε εν μία νυκτί. Το άλλο, το κινέζικο, μετατράπηκε σε 

καπιταλιστικό για να σωθεί, κρατώντας πολλά χαρακτηριστικά του προηγούμενου 

συστήματος, όπως για παράδειγμα την πολιτική γης.  

Κατά τη γνώμη μου, ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει, να 

κυριαρχήσει και να εξαπλωθεί μόνο αν είναι πιο αποδοτικό, πιο παραγωγικό, πιο 

ανταγωνιστικό και πιο δημοκρατικό από το πιο προηγμένο καπιταλιστικό σύστημα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο καπιταλισμός δώσει τα μέγιστα που έχει να 

δώσει και φθάσει σε εκείνο το σημείο ανάπτυξής του, που πλέον στέκεται εμπόδιο 

στην έτι περαιτέρω αξιοποίηση της εργατικής δύναμης, ιδιαιτέρως εκείνης που 

παράγει νέα γνώση και τεχνολογία. Αποτελεί ένα σοβαρό θέμα και αξίζει μιας άλλης 

μελέτης. Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα μελέτη προτείνω την ανάπτυξη 

του υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού στην Ελλάδα. Να δώσει όσα μπορεί να 

δώσει ο καπιταλισμός και μετά συζητάμε για τα περαιτέρω.  

 

Με αυτό το μέτρο σύγκρισης θα κρίνω και τα λεγόμενα του συγγραφέα σε 

αυτό το τελευταίο του κεφάλαιο. Αν το μοντέλο του πιστεύει ότι είναι υπερεθνικό, 

τότε μόνο μία χώρα, όπως η Ελλάδα, αρκεί για να τον διαψεύσει. Στο δικό μου το 

μοντέλο, μόνο η περίπτωση της Ελλάδος μπορεί να το διαψεύσει αν και οι 

εμπειρίες άλλων χωρών θα ήταν χρησιμότατες με την προϋπόθεση ότι έχουν τις 

ίδιες υλικές συνθήκες παραγωγής.  

Ο συγγραφέας ταυτίζει τη δίκαιη κοινωνία με την προσβασιμότητα στα 

μέγιστα θεμελιώδη αγαθά, όπως, «…η εκπαίδευση, η υγεία, το δικαίωμα ψήφου 

και γενικότερα η πληρέστερη συμμετοχή όλων στις διάφορες μορφές κοινωνικής, 

πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής» (σ. 876). Και στην επόμενη σελίδα 

σωστά επισημαίνει ότι: «Μια δίκαιη κοινωνία δεν συνεπάγεται ομοιομορφία ή 

απόλυτη ισότητα. Στον βαθμό που προκύπτει από διαφορετικές φιλοδοξίες και 

ξεχωριστές επιλογές ζωής, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και διευρύνει τις 

ευκαιρίες για τους λιγότερο ευνοημένους, ίσως η ανισότητα ως προς το εισόδημα 

και την ιδιοκτησία μπορεί να είναι αποδεκτή. Αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται, 

να μη θεωρείται δεδομένο, και αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 

για να δικαιολογεί οποιοδήποτε επίπεδο ανισότητας, όπως συμβαίνει πολύ συχνά» 

(σ. 877). 

Νομίζω ότι όλο το ζουμί της υπόθεσης έγκειται στην παραπάνω περικοπή. 

Από εδώ αρχίζουν οι αντιφάσεις και όλα όσα ακολουθούν βρίθουν από ασάφειες 

και γενικολογίες. Ας δούμε τις μας λένε οι παραπάνω δύο περικοπές. Ας ξεκινήσω 

από τη δεύτερη, διότι είναι το αίτιο για το τι αναφέρεται στην πρώτη περικοπή. 
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Πρώτον, η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ταυτόσημη με την ομοιομορφία και την 

ισότητα. Συμφωνώ αλλά γιατί; Φιλοδοξίες και επιλογές μας λέει ο συγγραφέας. 

Ξεχνά την ατομική ικανότητα. Και εγώ είχα μεγάλες φιλοδοξίες αλλά δεν 

κατάφερα όσα ήθελα λόγω έλλειψης ικανοτήτων που μεταφράζονται μόνο σε 

οικονομικούς όρους, δηλαδή απόκτησης μεγαλύτερων εισοδημάτων και 

συσσώρευσης περισσότερης περιουσίας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω 

χιλιάδες επαγγελματίες και να μιλήσω μαζί τους λόγω θεσμικής ιδιότητας. Σε τι 

διαφέρει ένας επαγγελματίας από έναν άλλο του ιδίου επαγγέλματος; Φυσικά 

στην παραγωγικότητα. Τεράστιες οι διαφορές, ακριβώς ίδιες αν όχι μεγαλύτερες 

όπως και στο ποδόσφαιρο, με τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών και των 

προπονητών. Η συνολική παραγωγικότητα οφείλεται στην εργατικότητα (πόσες 

ώρες αντέχει να δουλέψει κάποιος), ενώ η παραγωγικότητα οφείλεται μόνο σε 

ικανότητα (πόσο παράγει κάποιος ανά ώρα εργασίας). Τα δύο φυσικά συνδέονται. 

Όσο περισσότερες ώρες δουλεύει κάποιος –δηλαδή αποκτάει συναφή 

επαγγελματική εμπειρία--, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η παραγωγικότητά του. 

Απίστευτα μεγαλύτερη. Και επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει πολύ 

μεγαλύτερες αποδόσεις από το φυσικό κεφάλαιο,12 οι ανισότητες σε εισόδημα και 

πλούτο γίνονται τεράστιες μεταξύ των ικανών και εργατικών ανθρώπων και όλων 

των υπολοίπων. Αν αυτό είναι καλό ή όχι για την κοινωνία, είναι ένα θέμα προς 

διερεύνηση. Ο συγγραφέας ζητάει αποδείξεις, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να 

βρεθούν. Είναι η διαφορά αυτών που κληρονόμησε και αυτών που έφτιαξε μόνος 

του κάποιος, υποθέτοντας ότι δεν παραβιάστηκαν οι νόμοι μιας οργανωμένης 

κοινωνίας.  

Συνοψίζοντας, οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι ούτε όσον αφορά τις ικανότητες 

ούτε την εργατικότητα. Και αυτό μας φέρνει στην εκπαίδευση. Όλοι μας όσοι 

ασχολούμαστε με την εκπαίδευση γνωρίζουμε ότι ακόμη και μέσα στην ίδια την 

οικογένεια αυτό που διαχωρίζει έναν καλό από έναν κακό μαθητή είναι η ατομική 

του ευφυΐα και η εργατικότητά του. Δύο μαθητές της ίδιας ευφυΐας, δεν έχουν τις 

ίδιες μαθησιακές επιδόσεις, διότι εξαρτάται από το πόσο χρόνο αφιερώνουν για 

μελέτη. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μιας απλής ανάγνωσης, διαβάσματος 

και μελέτης, όπως έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2022β). Η ποσότητα και η 

ποιότητα της μελέτης παράγει ανισότητες στην εκπαίδευση που κατά κύριο λόγο 

γίνεται αιτία ανισοτήτων στα εισοδήματα και μακροχρόνια και στον πλούτο. Αυτό 

που αποκαλεί ο συγγραφέας ανισότητα που έχει μία αρνητική διάσταση, εγώ το 

αποκαλώ δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες που έκαναν κάποιοι για να 

αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για τους άλλους ανθρώπους και για τον κόσμο όλο. 

Οι μεγάλες υλικές αμοιβές τους αποτελούν τη μεγάλη ηθική δικαίωση για όλους 

εκείνους που ξημεροβραδιάζονταν, διαβάζοντας μαθηματικά και λύνοντας 

ασκήσεις ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα.     

Οι ανισότητες στο εισόδημα και τον πλούτο που μπορεί να είναι τεράστιες 

μέσω της ικανότητας και της σκληρής δουλειάς αποτελούν συστατικό στοιχείο 

μιας δίκαιης κοινωνίας. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινά το κτίσιμο μιας δίκαιης 

κοινωνίας: η δημιουργία όλων των προϋποθέσεων και συνθηκών ώστε όλοι να 

 
12Το φυσικό κεφάλαιο έχει και αυτό τις δυσκολίες του για να κτισθεί. Η προσέλκυση 

επενδύσεων μέσω των οποίων κτίζεται το φυσικό κεφάλαιο μιας οικονομίας δεν είναι εύκολη 

υπόθεση ιδιαίτερα για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, βλ. Παπανίκος (2016). 
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έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν την ατομική τους ικανότητα μέσω της 

εργατικότητάς τους. Αυτές είναι οι καλές ανισότητες μιας κοινωνίας ή οι καλές 

έχθρες, όπως έχει αναφέρει ο αγαπημένος μου Ησίοδος τον 8ο αιώνα π.Χ. Οι 

κακές έχθρες είναι εκείνες που ενώ ο άλλος έχει δουλέψει σκληρά στη ζωή του 

και έφτιαξε μία μεγάλη περιουσία και έχει υψηλότατο εισόδημα να έρχεται ο 

συγγραφέας και οι ομοϊδεάτες του εκ των υστέρων και να του την φορολογούν σε 

σημείο δήμευσης. Η δίκαιη κοινωνία δεν μεταχειρίζεται τους πολίτες της με αυτόν 

τον τρόπο, επιβραβεύοντας τους «τεμπέληδες» σε βάρος των εργατικών πολιτών, 

καθιστώντας τους από πολίτες, υπηκόους. Δίκαιη είναι η κοινωνία που έχει 

ξεκάθαρους κανόνες. Νέοι φόροι επί της περιουσίας θα πρέπει να αφορούν το 

μελλοντικό πλούτο και όχι αυτόν που έχει ήδη αποκτηθεί, διότι όλοι αυτοί που 

τον έφτιαξαν αν ήξεραν ότι θα άλλαζε η φορολογία του πλούτου θα επέλεγαν να 

μην φτιάξουν πλούτο και να το ρίξουν στην κατανάλωση και στο αραλίκι ή να 

πάρουν των ομματιών τους και να εκδράμουν για άλλες πολιτείες, όπως έκαναν 

πολλοί πολίτες του Σουηδικού μοντέλου, που με τόση κομπορρημοσύνη μας το 

παρουσιάζει ο συγγραφέας, λες και το έφτιαξε ο ίδιος. Μια τέτοια κοινωνία δεν 

είναι δίκαιη. Με την ίδια λογική θα μπορούσε ένας να αλλάξει τη φορολογία για 

εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν αλλά σπανίως αυτό γίνεται αν και 

στην Ελλάδα έχει συμβεί η εκ των υστέρων φορολόγηση εισοδημάτων και δεν 

αναφέρομαι στις έκτακτες εισφορές που μπορεί εν πολλοίς να δικαιολογούνται 

από τις οικονομικές συνθήκες.   

Συνεπώς, η «φωτογραφία» των ανισοτήτων που μας παρουσίασε ο 

συγγραφέας δεν λέει τίποτε για το αν μία κοινωνία είναι δίκαιη ή όχι. Και αν 

κατάλαβα καλά με αυτά που ενστερνίζεται μάλλον ονειρεύεται, ανεξαρτήτως 

προθέσεων, μία άδικη κοινωνία που συνθλίβει τους ικανούς και τους απαγορεύει 

να δώσουν τα μέγιστα για τον εαυτό τους πρώτα και δευτερευόντως για ολόκληρη 

την κοινωνία.  

Όροι όπως κοινωνική ιδιοκτησία ή προσωρινή ιδιοκτησία δημιουργούν 

προϋποθέσεις μαρασμού του κινήτρου δημιουργίας από τα πιο ικανά άτομα μιας 

κοινωνίας. Ποιος ο λόγος να δουλέψει ένας ικανός και εργατικός αν το κράτος του 

«δημεύσει» την περιουσία μετά θάνατο; Γιατί είναι δίκαιο να φορολογείται η 

κληρονομιά; Από πού προκύπτει αυτό; Αποτελεί δήμευση.  

Ο συγγραφέας μέσα σε αυτή την ιδεολογική σύγχυση που τον διακατέχει 

δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το ατομικό από το συνολικό, σε αυτό το κεφάλαιο 

επεξεργάζεται έννοιες όπως της φορολογικής δικαιοσύνης, του δίκαιου μισθού, 

των φόρων περιβάλλοντος, της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 

δίκαιης δημοκρατίας, της συμμετοχικής και εξισωτικής δημοκρατίας, τα δίκαια 

σύνορα, της υπερεθνικής δικαιοσύνης κ.ά. Στο Papanikos (2022a, 2022b) έχω 

εξετάσει αυτά τα θέματα περί δημοκρατίας, συνοπτικά και τεκμηριωμένα και δεν 

θα επεκταθώ εδώ στην κριτική μου σε ό,τι αφορά την παρουσίαση αυτών των 

εννοιών που χαρακτηρίζονται από αφέλεια. Θεωρεί ο συγγραφέας ότι πανάκεια 

για όλες τις ανισότητες είναι η προοδευτική φορολογία που αν μπορούσε θα την 

επέβαλε σε όλο τον κόσμο. Και τότε ως δια μαγείας οι ανισότητες θα 

εξαφανιζόντουσαν και η δημοκρατία θα επικρατούσε. Πιστεύει ο συγγραφέας ότι 

όλα αυτά είναι θέματα ιδεολογίας και πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα 

τεχνολογίας και οικονομίας. Αυτά αλλάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν 

ενδιαφέρεται για τις σχετικές ανισότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο 
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συγγραφέας. Αυτά είναι πολυτέλειες για τα πλουσιόπαιδα που κάνουν και καμία 

«επανάσταση» για να περνάει η ώρα τους ευχάριστα. Ο κόσμος που πραγματικά 

πεινάει ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και την οικονομία που θα του γεμίσουν 

το στομάχι. Με γεμάτο στομάχι πλέον θα έχει και την πολυτέλεια να ασχοληθεί με 

ιδέες, ιδεολογίες και πολιτικές.  

Όλοι αυτοί οι όροι γεμίζουν το στόμα και τη φαντασία αλλά αφήνουν το 

στομάχι αδειανό. Τις κοινωνίες τις αλλάζουν τα αδειανά στομάχια. Μία δίκαιη 

κοινωνία πρέπει πρώτα να γεμίσει τα αδειανά στομάχια και αφού το εκπληρώσει 

αυτό (ή καλύτερα στο μέτρο του δυνατού), ταυτόχρονα να γεμίσει με γνώσεις και 

τα μυαλά των πολιτών της.  

 

 

Τα Συμπεράσματα του Συγγραφέα 

 

Σε αντίθεση με τη μεγάλη εισαγωγή τα συμπεράσματα αποτελούνται μόνο 

από έξι σελίδες, πολύ λίγες για ένα βιβλίο κοντά στις χίλιες σελίδες. Ή ο 

συγγραφέας κουράστηκε να γράφει ή λυπήθηκε τους αναγνώστες του βιβλίου. 

Μπορεί και τα δύο να έχουν συμβεί.  

Πάντως, φαίνεται να έχει το γνώθι σ’ αυτόν αν και μου φαίνεται ότι 

αναφέρεται σε άλλους και όχι στον εαυτό του: «… όλα τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι εύθραυστα και προσωρινά, εφόσον βασίζονται σε ατελείς 

έρευνες, που εμπλουτίζονται και επεκτείνονται με το πέρασμα του χρόνου» (σ. 

939). Να προσθέσω ότι μία από τις ατελείς έρευνες είναι και η δική του. 

Υπάρχουν σημαντικές έρευνες –κυρίως της οικονομικής επιστήμης– που θα 

μπορούσε να είχε αξιοποιήσει για να ερμηνεύσει καλύτερα τα στατιστικά στοιχεία 

που τόσο απλοϊκά παρουσίασε. Χωρίς καμία έκπληξη επαναλαμβάνει ότι: «… οι 

ιδέες και οι ιδεολογίες φτιάχνουν την ιστορία» (σ. 939). Αυτό πιστεύουν τα 

«κακομαθημένα πλουσιόπαιδα», τα οποία πολλά από αυτά θεωρούν τον εαυτό 

τους και φορείς αυτών των ιδεών και ιδεολογιών. Νομίζω εκεί ανήκει και ο 

συγγραφέας του βιβλίου που παρουσίασα. Την ιστορία την φτιάχνουν οι 

Προμηθείς που προσπαθούν να γεμίσουν άδεια στομάχια και αυτό ανεξάρτητα 

από τις ιδέες και ιδεολογίες που αποτελούν πολυτέλεια για όσους πεινάνε.  

Η σύγχυση με τη χρήση νέων όρων συνεχίζεται και στο κεφάλαιο των 

συμπερασμάτων όπου μαθαίνουμε ότι η ιδέα «συμμετοχικός σοσιαλισμός» δεν 

είναι και τόσο ριζοσπαστικός, διότι εντάσσεται σε ένα κίνημα δημοκρατικού 

σοσιαλισμού, «… που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 19ου αιώνα μέσω 

μετασχηματισμών του νομικού, κοινωνικού και φορολογικού συστήματος» (σ. 

940).   

Και το «γλείψιμο» της Ινδίας συνεχίζεται ανερυθρίαστα και στα 

συμπεράσματα: «Η περίπτωση της Ινδίας ήταν ιδιαίτερα διδακτική. Εκτός από το 

γεγονός ότι η Ινδική Ένωση αποτελεί παράδειγμα δημοκρατικού φεντεραλισμού 

στους κόλπους μιας πολύ μεγάλης ανθρώπινης κοινότητας, η Ινδία δείχνει πώς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του κράτους δικαίου για να 

απαλλαγούμε από μια πολύ βαριά κληρονομιά ανισότητας …» (σ. 941). 

Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόματι μου. Μεγάλη χώρα η Ινδία. Όλοι 

διαβάζουν αγγλικά. Αναμένονται πολλές πωλήσεις και προσκλήσεις για διαλέξεις 

με όλα τα έξοδα πληρωμένα.  
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Και το τελευταίο μέρος των συμπερασμάτων μας επιφύλασσε την καλύτερη 

έκπληξη όπου μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν ξέρει οικονομικά και ότι η αυτονόμηση 

της οικονομικής επιστήμης από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες δεν βοηθά στην 

εξήγηση και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Τους κατακεραυνώνει 

τους οικονομολόγους, λέγοντας ότι «… διεκδικούν το μονοπώλιο της 

εμπειρογνωμοσύνης και μια αναλυτική ικανότητα που δεν διαθέτουν» (σ. 943). 

Είναι γελοιότητα να αναφέρει ο συγγραφέας που έχει παντελή έλλειψη 

αναλυτικής ικανότητας, που ούτε δύο διαγράμματα επιπέδου πρωτοετών 

φοιτητών δεν μπορεί να αναλύσει σωστά, να μας λέει ότι οι οικονομολόγοι 

πάσχουν από αναλυτική ικανότητα. Είναι ολοφάνερο και από τις παραπομπές που 

κάνει ότι δεν έχει γνώση της οικονομικής επιστήμης. Ως επί το πλείστον 

στηρίζεται σε ιστορικές (όχι κλειωμετρικές) και κοινωνιολογικές μελέτες, καθώς 

και σε λογοτεχνικά έργα. Όσο δε για την πρότασή του να συνεργαστούν όλοι μαζί 

οι επιστήμονες, είναι και αυτή μέρος της σύγχυσης που επικρατεί στο μυαλό του 

συγγραφέα για το πώς προοδεύει η επιστήμη και συσσωρεύεται η επιστημονική 

γνώση. Κανένα έργο δεν παρήχθη από συνεργαζόμενους συγγραφείς ακόμη και 

του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Στην οικονομική δε επιστήμη αλλά και στις 

φυσικές όλοι οι επιστήμονες παρήγαγαν τα μεγαλειώδη έργα τους μόνοι τους, 

στηριζόμενοι στη γνώση που είχε συσσωρευθεί πριν, όπως τόσο σοφά μας 

υπενθυμίζει ο Μέγας το νου Νεύτωνας. Ακόμη και στις φυσικές επιστήμες που 

από τη φύση τους απαιτούν συνεργασία, όλα τα έργα γράφτηκαν από έναν 

συγγραφέα. 

 

 

Τα Δικά μου Συμπεράσματα  

 

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και χρησιμοποιώντας την παράπλευρη γνώση 

που έχω αποκτήσει (α) διδάσκοντας το μάθημα μάρκετινγκ και (β) ως συγγραφέας 

δύο βιβλίων μάρκετινγκ, αποκόμισα την εντύπωση ότι ο βασικός του σκοπός είναι 

μόνος ένας: το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να πουληθεί στα πέρατα του κόσμου, 

αξιοποιώντας τη δημοφιλία του συγγραφέα. 

Το βιβλίο απέχει παρασάγγας από το να είναι επιστημονικό με την αυστηρή 

του όρου έννοια. Ενώ στην αρχή φαίνεται να διερευνά μία υπόθεση, στη συνέχεια 

χάνεται στον κυκεώνα ασυνάρτητων πληροφοριών και πολλών εγκιβωτισμών με 

αποτέλεσμα να κουράζει. Πολλοί θα το αγοράσουν και λίγοι θα το διαβάσουν.  

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από πολλές ανισότητες. Πρώτον, ο συγγραφέας 

ανήκει στην τάξη των προνομιούχων ερευνητών, διότι μόνο αυτός είχε πρόσβαση 

σε πηγές χωρών με αμφιβόλου ποιότητας στατιστικά στοιχεία. Δεύτερον, το 

βιβλίο είναι στην ουσία μία ιστορία της Γαλλίας που οι άλλες χώρες 

ενσωματώνονται στη ανάλυση για σύγκριση. Η Γαλλία αποτελεί το μέτρο. 

Τρίτον, το βιβλίο άνισα κάνει χρήση των περιγραφικών στατιστικών εργαλείων. 

Χρησιμοποιεί πίνακες και διαγράμματα αλόγιστα χωρίς καμία θεωρητική και 

στατιστική ανάλυση αιτίας και αποτελέσματος. Ακόμη και αυτά τα απλοϊκά 

στατιστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται λανθασμένα με αποτέλεσμα να εξάγονται 

μη ακριβή συμπεράσματα. 

Δεν το συνιστώ ούτε για ανάγνωση, ούτε για διάβασμα, ούτε για μελέτη. 

Υπάρχουν πολύ καλύτερες και λακωνικές επιστημονικές μελέτες που δίνουν πιο 
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επιστημονικές και συνεπώς πειστικές απαντήσεις στο βασικό ερώτημα: πως 

μπορούν να εξηγηθούν οι σχετικές ανισότητες, τόσο με τη χρήση χρονολογικών 

σειρών όσο και με τη χρήση διαστρωματικών δεδομένων. Ο συνδυασμός των δύο 

και οι νέες στατιστικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την στατική διερεύνηση 

των panel data είναι η μόνη επιστημονική ανάλυση που εγγυάται απαντήσεις για 

επιστήμονες. Όλα τα άλλα είναι φληναφήματα που τέρπουν και πέρα τούτου 

κανένα άλλο όφελος δεν κομίζουν.  

Να κάνω και μία πρόβλεψη και μία εκτίμηση. Το βιβλίο θα «σκίσει» στις 

πωλήσεις και αυτό είναι πρόβλεψη και υπόκειται στη βάσανο της διάψευσης. Σε 

ό,τι αφορά το τι θα κάνουν το βιβλίο οι αγοραστές, εκτιμώ ότι θα υπάρχουν 

μεγάλες ανισότητες. Πρώτον, το 50% δεν θα το ανοίξει καν και θα το βάλει στη 

βιβλιοθήκη του για να το βλέπουν οι άλλοι που το επισκέπτονται όπως ήδη 

προανέφερα στα εισαγωγικές παρατηρήσεις μου επί του βιβλίου. Δεύτερον, το 

40% θα κάνει μία φυλλομέτρηση. Τρίτον, το 9% θα κάνει μία μερική ή και ολική 

ανάγνωση/διάβασμα. Τέταρτον, το 1% θα το μελετήσει. Αυτοί που δεν θα το 

αγοράσουν θα είναι οι τυχεροί. Οι αγοραστές είναι άτυχοι, διότι έχασαν χρήματα 

και χρόνο. Αυτοί που θα το μελετήσουν, όπως έκανα εγώ, θα είναι οι πιο 

ζημιωμένοι σε χρήμα και σε χρόνο.  

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνική 

 
Παπανίκος, Γ. Θ. (2014) H Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ 

των Μνημονίων. Αθήνα: Athens Institute for Education and Research (ATINER).  

Παπανίκος, Γ. Θ. (2016) Γιατί δε Γίνονται Άμεσες Ξένες Ιδιωτικές Επενδύσεις στην 

Ελλάδα και Ιδιαίτερα στην Ελληνική Περιφέρεια; https://bit.ly/3HgCjg0. 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2019) Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: Οικονομολόγος και Πρωθυπουργός. 

Αθήνα: Athens Institute for Education and Research (ATINER).  

Παπανίκος, Γ. Θ. (2020α) Η Δημοκρατία σε Δέκα Μαθήματα. Αθήνα: Athens Institute for 

Education and Research (ATINER).  

Παπανίκος, Γ. Θ. (2020β) Ο Ελληνικός Εμφύλιος της Δεκαετίας του 1940. Αθήνα: Athens 

Institute for Education and Research (ATINER).  

Παπανίκος, Γ. Θ. (2021) Έξυπνοι, Βλάκες και Απατεώνες. Αθήνα: Athens Institute for 

Education and Research (ATINER).  

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022α) H Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα του Ivan 

T. Berend (Bιβλιοπαρουσίαση). Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό (υπό δημοσίευση). 

Παπανίκος, Γ. Θ. (2022β) Τα Έξι Δέλτα της Απόκτησης Γνώσης με Μία Εφαρμογή στην 

Επιστήμη της Ιστορίας. Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό (υπό δημοσίευση). 

 

Αγγλική 

 
Fruncillo, D. (2022) The Use of Primaries by Political Parties: The Case of PASOK - A 

Comment. Athens Journal of Social Sciences 9(3): Pages 297-300. 

Gerashchenko, A. (1962) Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of 

Essays. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 

https://bit.ly/3HgCjg0


Τόμος 2, Τεύχος 1                     Παπανίκος: Κεφάλαιο και Ιδεολογία του Thomas Piketty  

 

 

 174   

Kuznets, S. (1955) Economic Growth and Income Inequality. The American Economic 

Review 45(1): 1-28. 

Papanikos, G. T. (1990) A Macroeconomic Theory of Public Production. Public 

Enterprises 10(3-4): 281-290.   

Papanikos, G. T. (1991) A Small Macroeconometric Model with Direct Government 

Intervention on the Demand and the Supply Side: The Canadian Experience in the 

1970s and in the 1980s. Economic Modelling 8(2): 187-200.   

Papanikos, G. T. (1993) The Current State of the Theory of Macroeconomic Policy. 

Archives of Economic History I-II (1-2): 31-62. 

Papanikos, G. T. (1994) Macroeconomic Impacts of Endogenous Technical Progress. 

Technological Forecasting and Social Change 46(1): 17-28.  

Papanikos GT (1998) Methodological Individualism, Economic Behavior and Economic 

Policy. International Journal of Social Economics 25(9/10): 1342-1352.  

Papanikos, G. T. (2000) The Two Great Wars and the Two Great World Crises. Archives 

of Economic History (Special Issue): 99-106.  

Papanikos, G. T. (2014a) Greek Trade Unions, the Euro and the Current Crisis. The 

Singapore Economic Review 59(4): S1-S27. 

Papanikos, G. T. (2014b) The Greek Sovereign Debt: Are There Really any 

Options? Romanian Journal of Fiscal Policy 5(2): 1-25. 

Papanikos, G. T. (2015a) Taxing Wealth and Only Wealth in an Advanced Economy with 

an Oversized Informal Economy and Vast Tax Evasion: The Case of Greece. 

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, DIW Berlin 84(3): 85-106. 

Papanikos, G. T. (2015b) Greece’s New Debt Deal May Appease Creditors but it Won’t 

Help the Economy. Available at: https://theconversation.com/greeces-new-debt-deal-

may-appease-creditors-but-it-wont-help-the-economy-37061. 

Papanikos, G. T. (2015c, February 4) The “Works and Days” of Syriza’s First Week in 

Power. Available at: https://bit.ly/3gNtizy.   

Papanikos, G. T. (2015d) Suicides and Deaths from Traffic Accidents in Greece: The 

Impact of the Recent Economic Crisis. Available at: 

http://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2015)-Suicides-TrafficAccidents.pdf.  

Papanikos, G. T. (2015e) With Greece Backing Euro but Syriza in Government, Another 

Election May Beckon. Available at: https://theconversation.com/with-greece-

backing-euro-but-syriza-in-government-another-election-may-beckon-36718. (This 

article was republished as a lead story in the New 

Statesman: http://www.newstatesman.com/2015/01/greece-backing-euro-syriza-

government-another-election-may-beckon). 

Papanikos, G. T. (2015f) ECB Decision Should be Good News for Greece, but Syriza Will 

Get in the Way. Available at: https://theconversation.com/ecb-decision-should-be-

good-news-for-greece-but-syriza-will-get-in-the-way-36578. 

Papanikos, G. T. (2015g) Hard Evidence: Can Germany Throw Greece a Lifeline and 

Save the Euro? Available at: http://theconversation.com/hard-evidence-can-germany-

ease-greeces-debt-burden-35870. 

Papanikos, G. T. (2015h) A Grexit Would Not Be a Catastrophe for All Greeks. Available 

at: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/05/27/a-grexit-would-not-be-a-catastrophe-

for-all-greeks/. 

Papanikos, G. T. (2020) What is History? An Assessment of Carr’s Monograph. Athens: 

Athens Institute for Education and Research (ATINER).  

Papanikos, G. T. (2022a) The Five Ancient Criteria of Democracy: The Apotheosis of 

Equality. Athens Journal of Humanities & Arts 9(2): 105-120.  

Papanikos, G. T. (2022b) The Bright Future of Democracy is in Education. Athens Journal 

of Education 9(2): 353-364.  

https://theconversation.com/greeces-new-debt-deal-may-appease-creditors-but-it-wont-help-the-economy-37061
https://theconversation.com/greeces-new-debt-deal-may-appease-creditors-but-it-wont-help-the-economy-37061
https://bit.ly/3gNtizy
http://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2015)-Suicides-TrafficAccidents.pdf
https://theconversation.com/with-greece-backing-euro-but-syriza-in-government-another-election-may-beckon-36718
https://theconversation.com/with-greece-backing-euro-but-syriza-in-government-another-election-may-beckon-36718
http://www.newstatesman.com/2015/01/greece-backing-euro-syriza-government-another-election-may-beckon
http://www.newstatesman.com/2015/01/greece-backing-euro-syriza-government-another-election-may-beckon
https://theconversation.com/ecb-decision-should-be-good-news-for-greece-but-syriza-will-get-in-the-way-36578
https://theconversation.com/ecb-decision-should-be-good-news-for-greece-but-syriza-will-get-in-the-way-36578
http://theconversation.com/hard-evidence-can-germany-ease-greeces-debt-burden-35870
http://theconversation.com/hard-evidence-can-germany-ease-greeces-debt-burden-35870
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/05/27/a-grexit-would-not-be-a-catastrophe-for-all-greeks/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/05/27/a-grexit-would-not-be-a-catastrophe-for-all-greeks/


Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                        Μάρτιος 2022 

 

175 

 

Papanikos, G. T. (2022c) Hesiod’s Place in the Economics Literature. Athens Journal of 

Business and Economics (forthcoming).  

Papanikos, G. T. (2022d) Hesiod’s Works and Days as an Economics Textbook Athens 

Journal of Business and Economics (forthcoming).  

Papanikos, G. T. (2022e) Hesiod on Scarcity. Athens Journal of Business and Economics 

(forthcoming). 

Papanikos, G. T. (2022f) Hesiod’s Theory of Economic History. Athens Journal of 

History (forthcoming). 

Papanikos, G. T. (2022g) The Use of Primaries by Political Parties: The Case of PASOK. 

Athens Journal of Social Sciences 9(2): 201-222.   

Papanikos, G. T. (2022h) The Use of Primaries by Political Parties: The Case of PASOK - 

A Rejoinder. Athens Journal of Social Sciences 9(3): 301-304.  

 

 



Τόμος 2, Τεύχος 1                     Παπανίκος: Κεφάλαιο και Ιδεολογία του Thomas Piketty  

 

 

 176   

 

 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό - Τόμος 2, Τεύχος 1, Μάρτιος 2022 - Σελίδες 177-196 

 

177 

 

 

 

 

H Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα του 

Ivan T. Berend  
(Αθήνα: Gutenberg, 2021) 

 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ATINER) 
 

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την 

οικονομική ιστορία της Ευρώπης του 

20ου αιώνα, προσθέτοντας κάποιες 

δεκαετίες από τον 19ο αιώνα και όλα 

τα χρόνια του 21ου αιώνα μέχρι που 

τελευταία εκδόθηκε το βιβλίο στην 

αγγλική γλώσσα, το 2016. Ο 

πραγματικός σκοπός του βιβλίου είναι 

πιο περιορισμένος από τον τίτλο του, 

όπως, άλλωστε, αναγνωρίζει και ο 

ίδιος ο συγγραφέας, τόσο στον 

πρόλογο όσο και στην εισαγωγή.  

Στο μεν πρόλογο αναφέρει ότι 

ασχολείται με «…μια πολύ λιγότερο 

συζητημένη όψη της πολιτικής 

οικονομίας του 20ου αιώνα: στην 

άνοδο και την πτώση των διαφόρων 

οικονομικών συστημάτων, των 

αμοιβαίων μεταξύ τους σχέσεων και 

των επιδράσεών τους» (σ. 23). Στην εισαγωγή δε θέτει επί τάπητος την 

επιστημονική υπόθεση που εξετάζει, η οποία είναι η εξής: «… η κύρια τάση του 

20ου αιώνα ήταν η σταδιακή σύνθεση διαμετρικά αντίθετων και προφανώς 

συγκρουόμενων οικονομικών συστημάτων» (σ. 34, τα έντονα γράμματα 

προστέθηκαν).  

Απ’ όλη την εισαγωγή των δέκα σελίδων, μόνο η παράθεση αυτής της 

ξεκάθαρης υπόθεσης και τα ερωτήματα που θέτει για το τι μέλλει γενέσθαι στην 

Ευρώπη αξίζει. Όλα τα άλλα είναι γενικόλογα φληναφήματα που αφορούν στο τι 

συνέβη στην Ευρώπη από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 21ου 

αιώνα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το χρονικό 

διάστημα αφού μας πάει ακόμη πιο πίσω στο Διαφωτισμό που ως πραγματικότητα 

εμφανίστηκε τον 17ο αιώνα (έχω στο μυαλό μου το Νεύτωνα), αλλά ως ιδέα τον 

18ο αιώνα (έχω στο μυαλό μου τη Γαλλική Επανάσταση).  

Βιβλιοπαρουσίαση 
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Οι γενικολογίες και οι φλυαρίες του βιβλίου οδηγούν, με λίγες εξαιρέσεις,  

στην εξαγωγή αυθαίρετων και ατεκμηρίωτων συμπερασμάτων απαράδεκτο για 

κάποιον που διακονεί την επιστημονική έρευνα και δη της οικονομικής ιστορίας. 

Για παράδειγμα, αναφέρει ο συγγραφέας, «Η Μεγάλη Κρίση της δεκαετίας του 

1930 και η μεγάλη Οικονομική Ύφεση του 2007-2008 της πρώτης δεκαετίας έως 

το 2010 υπήρξαν οι πιο σκληρές οικονομικές καταστροφές της ιστορίας» (σ. 26, 

προστέθηκαν οι υπογραμμίσεις).  

Αν περιόριζε το ιστορικό χρονικό διάστημα, λ.χ. σε 2-3 αιώνες, τότε ίσως να 

μπορούσε να τεκμηριωθεί επιστημονικά αυτή η υπόθεση αν και θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά αν αναφέρεται σε όλη την ιστορία1 –υποθέτω ότι την 

ιστορία την ταυτίζει με την καταγεγραμμένη ιστορία–, τότε πιστεύω ότι έχει 

προβεί σε ατόπημα. Και για έναν άλλο λόγο, διότι ο 20ος αιώνας, κυρίως μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο χρυσούς 

αιώνας της Ευρώπης, με οποιοδήποτε οικονομικό κριτήριο και αν επιλέξει 

κάποιος να χρησιμοποιήσει, ή ακόμα και πολιτικά κριτήρια, όπως είναι αυτά που 

αφορούν τη δημοκρατία.2 Ποτέ η Ευρώπη δεν είχε τόσο δημοκρατία όσο σήμερα. 

Το βιβλίο οργανώνεται σε έξι μεγάλα κεφάλαια που αποτελούν αντίστοιχες 

χρονολογικές ενότητες της Ευρώπης, ξεκινώντας από την άνοδο της Μεγάλης 

Βρετανίας τη δεκαετία του 1770-1780 και καταλήγοντας στη Μεγάλη Ύφεση του 

2008. Η μεθοδολογία του είναι περιγραφική. Χρησιμοποιεί 20 μελέτες 

περιπτώσεων, πολλά διαγράμματα και ακόμη πιο πολλούς πίνακες. Πολλά 

στατιστικά στοιχεία και όλα από δευτερογενείς και τριτογενείς πηγές. Καμία 

πρωτογενή έρευνα. 

Το βιβλίο θα μπορούσε να ήταν ένα διδακτικό εγχειρίδιο παρά μία 

πρωτότυπη μελέτη αν και ο συγγραφέας σιωπά επί αυτού του θέματος. Μας λέει 

τι κάνει το βιβλίο αλλά δεν αναφέρει ούτε τη μέθοδό του ούτε και σε ποιους 

απευθύνεται. Αυτά συνήθως ξεκαθαρίζονται στην εισαγωγή ή στον πρόλογο. Αντ’ 

αυτού, έχουμε μία ανούσια αναφορά σε θέματα που ακόμη και οι μαθητές 

γυμνασίου τα μαθαίνουν στα αντίστοιχα μαθήματα της ιστορίας τους. Θα 

τολμούσα μάλιστα να πω ότι τα ελληνικά βιβλία ιστορίας που διδάσκονται στο 

γυμνάσιο και το λύκειο είναι πολύ καλύτερα ακόμη και στα θέματα που αφορούν 

την οικονομική ιστορία.  

 

 

Το Σύστημα της Ελεύθερης Οικονομίας 

 

Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά –όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο– με τη 

Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, αναγκάζεται ο συγγραφέας να ξεκινήσει από το 1700 

για να δείξει την αλματώδη οικονομική αύξηση της Μεγάλης Βρετανίας, 

παραθέτοντας στοιχεία από δευτερογενείς πηγές.  

 
1Τα περί ιστορίας θέματα τα έχω εξετάσει στο Papanikos (2020). 
2Τα κριτήρια της δημοκρατίας τα έχω εξετάσει στο Papanikos (2022a). Η δημοκρατία θέλει 

παιδεία και αυτό ως θέμα το έχω εξετάσει στο Papanikos (2022b). Επίσης, έχω εξετάσει τη 

δημοκρατία σε δέκα μαθήματα –όσα και τα γράμματα που απαρτίζουν τη λέξη– στο 

Παπανίκος (2020α).  
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Το ουσιαστικό συμπέρασμά του είναι ότι οι εξαγωγές οδήγησαν στη μεγάλη 

οικονομική ανάπτυξη που χρειαζόταν όμως την απελευθέρωση των εγχώριων και 

διεθνών αγορών από τα εμπόδια που περιόριζαν το εμπόριο. Μία σειρά από 

συμφωνίες οδήγησαν σε περισσότερη απελευθέρωση προς το τέλος του 19ου 

αιώνα.  

Φαίνεται ότι το μοντέλο του συγγραφέα είναι ότι πρώτα εξάγεις και μετά 

παράγεις. Μάλλον το αντίθετο θα περίμενε κάποιος από έναν οικονομολόγο αν 

και ο συγγραφέας περισσότερο διακονεί την ιστορία παρά την κλειωμετρία. Η 

μεγάλη αύξηση της παραγωγής είναι τεχνολογικό αποτέλεσμα και όχι εξαγωγικό. 

Όπως θα δούμε σε παρακάτω κεφάλαια το επισημαίνει αλλά δίνει την εντύπωση 

ότι δεν το θεωρεί κυρίαρχο. Πάντως όσο προχωράει το βιβλίο, τόσο η τεχνολογία 

αναδύεται ως σημαντικός παράγοντας.3 

Η συνέχεια αυτού του κεφαλαίου είναι που εκπλήσσει. Ενώ το βιβλίο αφορά 

οικονομική ιστορία, ο συγγραφέας αρχίζει με μία μεγάλη φλυαρία που αφορά την 

ιστορία της οικονομικής σκέψης, ξεκινώντας, όπως όλοι άλλωστε, με το Νεύτωνα, 

τον Λοκ και τον Χιουμ, κάνοντας μία μεγάλη στάση στους Φυσιοκράτες και τον 

Άνταμ Σμιθ, συνεχίζοντας πιο ορμητικά με τα μεγαθήρια της οικονομικής σκέψης 

των αρχών του 19ου αιώνα, Ντέιβιντ Ρικάρντο και Τζον Στιούαρτ Μιλ. Και όλα 

αυτά για να στηρίξει την άποψη της ελεύθερης οικονομίας.  

Εκτός από τη σκέψη, υπήρξε και η αντίστοιχη δράση με τη δημιουργία 

διεθνών και εθνικών οργανώσεων (λ.χ., εργατικά συνδικάτα, Διεθνής Ένωση 

Εργατών, Ερυθρός Σταυρός, Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, Διεθνής 

Μετεωρολογικός Οργανισμός, Διεθνής Ένωση Τηλεγράφων και πολλοί άλλοι).  

Το συμπέρασμά του –αυθαίρετο κατά τη γνώμη μου– είναι, «Όλες αυτές οι 

εξελίξεις αντανακλούσαν το ισχυρό κλίμα ολοκλήρωσης στην Ευρώπη και 

άνοιξαν τον δρόμο για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ελεύθερης οικονομίας» (σ. 

46).  

Οι οικονομέτρες θα έλεγαν ότι ο συγγραφέας έπεσε θύμα των ψευδών 

συσχετίσεων, που δυστυχώς έχει γίνει ενδημική αρρώστια στις κοινωνικές 

επιστήμες, κυρίως δε στις πολιτικές και οικονομικές. Ή όπως θα το έλεγαν και οι 

Λατίνοι, «post hoc ergo propter hoc», δηλαδή μετά από αυτό, λόγω αυτού.  

Ας δώσω εγώ μία άλλη εξήγηση. Ξεκινώ με την νευτώνεια υπόθεση –που μας 

πάει πολύ πίσω στην ησιοδική4 προσέγγιση περί της οικονομικής εξέλιξης του 

ανθρώπου και το ρόλο του Προμηθέα. Οι άνθρωποι, αντιμετωπίζοντας τη 

σπανιότητα των αγαθών αναγκάζονται να έρχονται σε επαφή και να καινοτομούν, 

επινοώντας νέες μεθόδους παραγωγής, αλλά και επικοινωνίας. Αυτό αυξάνει την 

παραγωγικότητα σε τέτοιο βαθμό που θα έρθει η στιγμή που οι άνθρωποι θα 

δουλεύουν μία μέρα το χρόνο και θα κάθονται τις υπόλοιπες. Η τεχνολογία θα 

επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία και οργάνωση. Αυτά που περιγράφει 

ο συγγραφέας ότι έγιναν το 19ο αιώνα είχαν τις ρίζες τους πιο παλιά και απλά η 

αλματώδης αύξηση της τεχνολογίας που προϋπήρχε επέτρεψε αυτά που επέτρεψε. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ερυθρός Σταυρός που είναι το δημιούργημα ενός 

 
3Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία βλ. Papanikos (1994). 
4Σε μία τετραλογία μελετών έχω εξετάσει την προσέγγιση του Ησιόδου, βλ. Papanikos (2022c, 

2022d, 2022e, 2022f).  
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ανθρώπου που όμως το κατέστησε εφικτό η τεχνολογία των μεταφορών και 

επικοινωνιών.  

Είναι πρόδηλο ότι ο συγγραφέας υποτιμά τη βάση της οικονομικής 

ανάπτυξης που είναι η τεχνολογία, δηλαδή ο Προμηθέας. Και ενώ φλυαρεί για 

την ανάπτυξη του χρηματιστηριακού και τραπεζικού κεφαλαίου, τοποθετεί τη 

βάση παράλληλα με το εποικοδόμημα.5 Αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

 
Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, η αγγλική Α’ Βιομηχανική Επανάσταση εισήγαγε 

το μηχανοποιημένο εργοστάσιο και επαναστατικοποίησε το ενεργειακό σύστημα 

εισάγοντας στην οικονομία τον άνθρακα και την ατμομηχανή που, με τη σειρά τους, 

έδωσαν ώθηση στους βιομηχανικούς κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και σιδήρου. Η 

Β΄ Βιομηχανική Επανάσταση, με επικεφαλής τη Γερμανία, μέσω μιας αλληλουχίας 

επιστημονικών ανακαλύψεων, επαναστατικοποίησε εκ νέου το ενεργειακό σύστημα 

με την εφεύρεση του ηλεκτρισμού. Η ηλεκτρική ενέργεια, και τα παράγωγά της, μαζί 

με μια σειρά δευτερευουσών και άλλων επιμέρους καινοτομιών στις εφαρμογές της, 

δημιούργησε νέες μορφές ενέργειας και οδήγησε στην ανανέωση των μεταφορών 

και άλλων κλάδων όπως η μεταλλουργία και η μηχανική. Οι χώρες που δεν είχαν 

άνθρακα και οι οποίες, ένεκα τούτου, βρίσκονταν σε πολύ μειονεκτική θέση κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, απέκτησαν ξαφνικά ενεργειακό πλούτο μέσω της 

κατασκευής σταθμών υδροηλεκτρικής παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

Ελβετία, η Νορβηγία και η Ιταλία ευνοήθηκαν ιδιαίτερα από αυτές τις εξελίξεις.  

(σ. 47, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει ο συγγραφέας, δηλαδή την τεχνολογία ως 

τη γενεσιουργό αιτία όλων των οικονομικών εξελίξεων του 19ου και συνεπώς του 

20ου αιώνα, φαίνεται να την υποτιμά και να θεωρεί τις πολιτικές εξελίξεις ως πιο 

σημαντικές. Η λέξη «παράλληλα» υπονοεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα σημαντικό 

ερώτημα στην ανακάλυψη νέων επιστημονικών ανακαλύψεων που αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο «παράγονται». Η αλληλουχία των επιστημονικών 

ανακαλύψεων που αναφέρει ο συγγραφέας και έχω υπογραμμίσει, που άραγε να 

οφείλεται; Γιατί στη Γερμανία και όχι σε μία άλλη χώρα; Γιατί στην Ευρώπη και 

όχι την Κίνα; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα μας βοηθούσαν να 

κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες αφήνουν τους Προμηθείς πραγματικά 

ελεύθερους να δράσουν.  

Αντ’ αυτού, ο συγγραφέας αρχίζει τα «παραμυθάκια» των μελετών 

περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά μία ελβετική εταιρεία, την Brown-Boveri, που 

αναπτύχθηκε σε έναν γίγαντα καινοτομίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και αυτοματοποίησης. Πώς ξεκίνησε; Από δύο Προμηθείς που μετέτρεψαν την 

χαμηλή τάση σε υψηλή τάση. Η τεχνολογία-καινοτομία ήταν η αιτία και ο 

συγγραφέας δεν φαίνεται να το αξιολογεί σωστά. Υπερθεματίζει το αποτέλεσμα 

και όχι την αιτία. Το ίδιο κάνει με τη δεύτερη περίπτωση που αφορά το μετρό του 

Παρισιού. Γενικά το ίδιο κάνει με τις πολλές τέτοιες μελέτες περιπτώσεων που 

λίγη αξία προσθέτουν. Αναδεικνύουν, πάντως, ότι πίσω από όλες αυτές τις 

 
5Όπως θα δούμε παρακάτω διορθώνει αυτό το σφάλμα του –μάλλον ασυνείδητα– και θέτει την 

τεχνολογία εκεί που πραγματικά ανήκει, δηλαδή στη βάση οποιουδήποτε παραγωγικού και 

κοινωνικού συστήματος.  
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προόδους υπάρχουν ευφυή και έξυπνα άτομα που δρουν.6 Αυτούς που ονομάζω 

Προμηθείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Βέρνερ Φον Μπράουν, την ιστορία 

του οποίου αναφέρει ο συγγραφέας (σσ. 194-197), ο οποίος λόγω της αξίας του 

ως Προμηθέας δούλεψε με το Χίτλερ και με τις ΗΠΑ μετά το 1945. Πολιτικοί 

υπάρχουν πολλοί, οι Βέρνερ Φον Μπράουν μας λείπουν. 

Και ενώ όλα αυτά τα θαυμαστά συνέβαιναν στην Ευρώπη του 19ου και των 

αρχών του 20ου αιώνα, στις άλλες περιοχές του πλανήτη, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, 

Καναδά, Αυστραλία και Λατινική Αμερική, συνέβαιναν τα ίδια και καλύτερα, 

όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1.2 (σ. 56) του βιβλίου. Γιατί άραγε; Ο 

συγγραφέας δεν δίνει απάντηση. Αναφέρεται γενικά και αόριστα σε μία 

παγκοσμιοποίηση χωρίς να αναλύει οικονομικά το πώς αυτή δημιουργήθηκε. Η 

πιο σύγχρονη παγκοσμιοποίηση εξετάζεται στο έκτο κεφάλαιο. Προτάσεις όπως, 

«Το επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης συνδέθηκε άμεσα με την 

εκβιομηχάνιση» (σ. 57) δεν αρκούν.  

Λες και θα μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς. Η λέξη «σύνδεση» δεν αφορά 

αιτία και αποτέλεσμα. Η σωστή πρόταση θα ήταν ότι για κάποιο λόγο που δεν 

ξέρουμε, ίσως ο Νεύτωνας να μας απαντούσε το ερώτημα, στην Ευρώπη άρχισε 

μία άνευ ιστορικού προηγούμενου ανάπτυξη των καινοτόμων μεθόδων 

παραγωγής. Θα την τοποθετούσα στις αρχές του 16ου αιώνα, ας πούμε λόγω της 

ανακάλυψης της τυπογραφίας τον προηγούμενο αιώνα από τον Ιωάννη 

Γουτεμβέργιο και τη χρήση μεταλλικών στοιχείων που ήρθαν από την Κίνα το 

1450. Τώρα γιατί δεν αναπτύχθηκε στην Κίνα, παραμένει ένα επιστημονικό 

μυστήριο παρά τις χιλιάδες εργασίες που έχουν γίνει επί του θέματος. Οι αρχαίοι 

είχαν μία εξήγηση -μεταφυσική μεν, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια εξήγηση: ο 

από μηχανής θεός.  

Η ανακάλυψη δεν φθάνει, θέλει και ευνοϊκές συνθήκες εφαρμογής. Εκ του 

αποτελέσματος κρινόμενες, οι συνθήκες αυτές υπήρξαν στην Ευρώπη και όχι 

στην Κίνα. Πάντως καμία ανακάλυψη δεν χάνεται. Κάποτε θα αξιοποιηθεί αρκεί 

να σωθεί και η τυπογραφία πλέον μεριμνά γι’ αυτό. Αυτή η αιτία πυροδότησε 

αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της γνώσης και συνεπώς των νέων 

τεχνολογικών μεθόδων. Αυτό οδήγησε στην άνευ προηγουμένου αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας που, αργά η γρήγορα, θα έρθει η ώρα να 

φθάσουμε σε αυτό που έλεγε ο Ησίοδος τον 8ο αιώνα π.Χ., «… ῥηιδίως γάρ κεν 

καὶ ἐπ' ἤματι ἐργάσσαιο, ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα» [Έργα και 

Ημέρες, 43-44].  

Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με τη δική του μακρά χρονολόγηση της 

ανθρώπινης ύπαρξης επί της γης, που μετράτε σε χιλιάδες χρόνια, ακόμη ζούμε 

στην ίδια εποχή με τη δική του, διότι ανήκουμε όλοι στο Σιδηρούν Γένος, δηλαδή 

ακόμη χρησιμοποιείται ο σίδηρος ως βασικό υλικό στην παραγωγική διαδικασία. 

Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει και άλλα θέματα όπως της αποικιοκρατίας και 

της αύξησης των ανισοτήτων. Ο τρόπος εξέτασης είναι μη επιστημονικός και 

αγγίζει τα όρια ενός καλού δημοσιογραφικού άρθρου γραμμένο από έναν 

επιστήμονα. Καμία πρωτοτυπία δεν υπάρχει και πραγματικά κουράζει και σε 

πολλές περιπτώσεις εκνευρίζει τον αναγνώστη με την ατεκμηρίωτη εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

 
6Το τι είναι έξυπνος και το τι είναι ευφυής, το έχω εξετάσει στο Παπανίκος (2021). 
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Θεωρώ σωστά ο συγγραφέας κάνει ειδική αναφορά στη Γερμανία και τη 

μεγάλη οικονομική της ανάπτυξη που στηρίχτηκε στην εφαρμογή των 

επιστημονικών μεθόδων σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπως της 

μεταλλουργίας και των χημικών. Χρησιμοποιεί την περίπτωση της ασπιρίνης για 

να αναδείξει αυτή τη γερμανική πρακτική.  

Την ίδια πορεία αυτή την περίοδο –τέλος 19ου αιώνος– ακολούθησαν και οι 

Σκανδιναβικές χώρες: Δανία, Σουηδία και Νορβηγία, κυρίως με την παραγωγή 

χαρτοπολτού, χάλυβος και επεξεργασίας τροφίμων. Με δεδομένο το μέγεθος των 

χωρών αυτών σε πληθυσμό, δεν αποτελεί έκπληξη ότι στράφηκαν στις εξαγωγές 

για να αποκτήσουν την κρίσιμη μάζα παραγωγής που θα ελαχιστοποιούσε το 

μέσο κόστος.  

Τέλος, οι περιοχές της Ευρώπης με την λιγότερη ανάπτυξη ήταν της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και οι Νότιες Χώρες. Οι χώρες αυτές 

έχουν γίνει αντικείμενο πολλών μελετών και απετέλεσαν εργαστήριο εφαρμογής 

ανόητων επιστημονικών αναλύσεων, όπως είναι η θεωρία κέντρου και 

περιφέρειας, διότι ήταν θέμα χρόνου η ανάπτυξη αυτών των χωρών, κυρίως λόγω 

της εξάρτησής τους από το λεγόμενο «κέντρο».  

Αν μας διδάσκει κάτι ο 20ος αιώνας είναι ότι όσο πιο εξαρτημένες είναι οι 

χώρες της «περιφέρειας» από τις χώρες του «κέντρου» τόσο πιο γρήγορα 

αναπτύσσονται. Χωρίς εξάρτηση, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Όπως και 

χωρίς φουγάρα που καπνίζουν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Ο βαθμός 

εξάρτησης είναι ένας καλός πρόδρομος δείκτης της μελλοντικής οικονομικής 

ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας. Ο συγγραφέας με τα στοιχεία που 

παραθέτει, δεν το διαψεύδει αν και δεν συνειδητοποιεί με τα γραφόμενά του τη 

μεγάλη σημασία της εξάρτησης.7 Ακολουθώντας τη μόδα των εξαρτήσεων, 

πέφτει στην παγίδα να συγκρίνει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) όχι διαχρονικά σε μία χώρα αλλά μεταξύ χωρών. Το αποτέλεσμα είναι 

λανθασμένα συμπεράσματα όπως, «… ο καπιταλισμός της ελεύθερης οικονομίας 

στην Ευρώπη πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο επιδείνωσε εντυπωσιακά τις 

εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ χωρών και περιφερειών (βλ. Πίνακα 1.5)» (σ. 

76). Τα στοιχεία προέρχονται από τις γνωστές μελέτες του Maddison. 

Ωστόσο, η δική μου ανάγνωση του Πίνακα 1.5 είναι τελείως διαφορετική. Η 

Ευρώπη χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες: πετυχημένη, ημιπετυχημένη και 

προβιομηχανική. Και οι τρεις περιφέρειες, την περίοδο από το 1820 μέχρι το 1913 

γνώρισαν αλματώδη ανάπτυξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Η πρώτη τριπλασίασε το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ, η δεύτερη το υπερδιπλασίασε και η τρίτη ήταν πολύ κοντά 

στο διπλασιασμό. Όλες ήταν καλύτερα. Και αυτό για πολλούς που έζησαν αυτή 

την περίοδο ήταν αρκετό. Περισσότερο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους έχει η 

δική τους απόλυτη βελτίωση και λιγότερο η σχετική  τους θέση. Δεν υποτιμώ τη 

δεύτερη αλλά σε συνθήκες ένδειας εκείνο που έχει σημασία είναι η απόλυτη 

βελτίωση, διότι αποτελεί θέμα ζωής και θανάτου.  

Ο συγγραφέας αναδεικνύει δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων –μία στην 

Ουγγαρία και μία στην Ιταλία– αλλά δεν εξάγει κανένα απολύτως συμπέρασμα. 

 
7Την προσέγγιση αυτή την έχω εφαρμόσει στο βιβλίο μου με τον προκλητικό τίτλο «Η 

Οικονομική Κρίση της Ελλάδος: Μία Ταξική Ανάλυση Υπέρ των Μνημονίων», βλ. Παπανίκος 

2014).   



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                             Μάρτιος 2022 

 

183 

 

Δηλαδή, σε δύο χώρες που είναι αποκομμένες από το κέντρο κατάφεραν δύο 

επιχειρήσεις να γίνουν το κέντρο του κόσμου. Δεν θα προβώ σε καμία 

προσπάθεια εξήγησης, αλλά όλα ξεκινάνε από τον Προμηθέα, ως ιδέα αλλά και 

ως άτομο. Δεν είναι τόσο το σύστημα που κάνει τους ανθρώπους αλλά τα άτομα-

Προμηθείς που κάνουν το σύστημα. Το μόνο που μπορεί να κάνει το σύστημα –το 

κάθε σύστημα– είναι να τους περιορίσει. Πάλι αυτοί θα βρουν τον τρόπο τους, 

όπως τον έχουν βρει χιλιάδες χρόνια τώρα.  

Το τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου αποτελεί ένα συνονθύλευμα από 

σκόρπιες παραθέσεις οικονομολόγων, διανοητών και πολιτικών περί του 

συστήματος της ελεύθερης οικονομίας. Οι φωνές όλων αυτών ήταν υπέρ του 

προστατευτισμού και με δεδομένες τις οικονομικές κρίσεις έχουμε την πτώση του 

συστήματος της ελεύθερης οικονομίας. Αναφέρει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έγιναν 

ηγέτιδα καπιταλιστική χώρα, αφήνοντας τον αναγνώστη μετέωρο γιατί συνέβη 

αυτό. Αργότερα ασχολείται ξανά με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι δεν δίνει μία 

απάντηση στο γιατί οι ΗΠΑ ανέλαβαν τη παγκόσμια ηγεμονία. Η δική μου 

εξήγηση είναι απλή. Όλοι οι Προμηθείς του κόσμου που με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο εμποδίζονταν στις χώρες τους, έβρισκαν καταφύγιο σε μία μεγάλη ήπειρο 

που τους έδιδε υλικά αγαθά (χρήματα) και ηθικές ανταμοιβές (τιμές και 

αξιώματα).  

 

 

Το Σύστημα της Ρυθμιζόμενης Οικονομίας  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την 

επιστροφή στον προστατευτισμό. Ξεκινάει με μία μεγάλη αναφορά στον Τζον 

Μέιναρντ Κέινς και τη θέση του για τη Συνθήκη των Βερσαλλιών και αναφέρεται 

στην χιλιοειπωμένη ιστορία του προστατευτισμού, την αύξηση του εθνικισμού, 

και της οικονομικής κρίσης του 1929. Όλα αυτά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 

οδήγησαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Ο συγγραφέας πλέον μιλά για το θάνατο της ελεύθερης οικονομίας και το 

πέρασμα στο σύστημα της ρυθμιζόμενης οικονομίας. Σε μία ενδιαφέρουσα 

στροφή του θεωρεί την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών ως μία από τις αιτίες: 

«Ένας άλλος σημαντικός πολιτικός παράγοντας, ο αυξανόμενος ρόλος και η 

επιρροή της σοσιαλδημοκρατίας, επίσης συνέβαλλε στην άνοδο ενός συστήματος 

ρυθμιζόμενης οικονομίας» (σ. 109). Δεν ασχολείται όμως με αυτό το σπουδαίο 

θέμα. Και είναι σημαντικό διότι σε πολιτικό επίπεδο τα κεντροαριστερά κόμματα 

απετέλεσαν τους Προμηθείς της πολιτικής, αρχικά στην Ευρώπη και μετά σε 

ολόκληρο τον κόσμο.  

Στη συνέχεια αναφέρει μία πανσπερμία χωρών που προέβησαν στη λήψη 

μιας σειράς προστατευτικών μέτρων, όπως δασμοί, ποσοστώσεις επί των 

εισαγωγών και αντιπραγματισμό-συμψηφισμό (μέθοδος clearing) ή ακόμα και πιο 

άμεσα μέτρα, όπως οι εθνικοποιήσεις. Όλη η δεκαετία του 1930 χαρακτηρίζεται 
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από τον έντονο εθνικό και κρατικό παρεμβατισμό8 καθώς και διμερών συμφω-

νιών που άλλοτε τηρούνταν και άλλοτε όχι.  

Ο συγγραφέας σωστά επισημαίνει ότι, «οι πολεμικές προσπάθειες έθεσαν 

επιτακτικά την ανάγκη για ένα περισσότερο σύνθετο πολεμικό οικονομικό 

σύστημα από ό,τι υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Οι ρυθμιζόμενες αγορές έγιναν 

κανόνας, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών 

συστημάτων» σ. (133). Αυτό που λείπει σε αυτή την ανάλυση είναι οι αιτίες που 

οδήγησαν στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και στη μεγάλη κρίση του 

1930. 

Πάντως σε αυτό το κεφάλαιο, ο συγγραφέας κάνει δύο σωστές αν και δειλές 

επισημάνσεις. Εξετάζοντας το θέμα της ανάπτυξης σε χώρες λιγότερο 

αναπτυγμένες επισημαίνει το ακόλουθο: «Ορισμένες θεωρίες ανάπτυξης είναι πιο 

πειστικές όταν υποστηρίζουν ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μπορούν να 

αναπτυχθούν γρηγορότερα εάν υιοθετήσουν την τεχνολογία και την 

παραγωγικότητα των προηγμένων χωρών» (σ. 146). 

Στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης αυτή η προοπτική έχει αποκληθεί 

από τον Gerashchenko (1962) το «πλεονέκτημα της οπισθοδρόμησης» (The 

Advantage of Backwardness) και διδάσκεται σε όλα τα εγχειρίδια της οικονομικής 

ανάπτυξης. Θα έπρεπε να το έχει αναφέρει, διότι το εξετάζει και παρακάτω το 

πλεονέκτημα που αποκτούν οι χώρες με υστέρηση. Αρκεί φυσικά να μπορέσουν 

να το εκμεταλλευτούν.  

Στην επόμενη σελίδα και εξετάζοντας την περίπτωση των Σκανδιναβικών 

χωρών από το 1900 έως το 1950, σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας τους 

παράγοντες που ευνοούν τη μεγιστοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού 

πλεονεκτήματος που είναι (α) η κοινωνική ικανότητα απορρόφησης της νέας 

τεχνολογίας, (β) το επίπεδο εκπαίδευσης, (γ) οι σταθεροί κανόνες, (δ) η κοινωνική 

ειρήνη, (ε) ο εξαγωγικός προσανατολισμός, και (στ) η εξειδίκευση της 

παραγωγής. 

Αυτή είναι όλη η ουσία της ανάλυσης. Χώρες που πληρούν αυτά τα κριτήρια 

είναι και αυτές που κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά τους με τις πιο 

αναπτυγμένες χώρες και σε πολλές δε περιπτώσεις να τις ξεπεράσουν.  

Το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με ένα σημαντικό θέμα που αφορά την 

αποδυνάμωση της Ευρώπης στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα με το τέλος της 

αποικιοκρατίας. Το θέμα δεν είναι αν υστέρησε η Ευρώπη, που μάλλον δεν 

υστέρησε, αλλά ότι την ξεπέρασαν οι ΗΠΑ. Αυτό που διαφεύγει στο συγγραφέα 

είναι η διαφορά μεταξύ της σχετικής θέσης μιας χώρας ή ηπείρου και η 

διαχρονική της απόλυτη θέση. Η πρώτη συγκρίνει χώρες και ηπείρους. Η δεύτερη 

συγκρίνει την ίδια χώρα σ’ ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Για τους 

κατοίκους μιας χώρας και ιδιαίτερα για τον πολίτη που βρίσκεται κάτω από τον 

μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, σημασία έχει το δεύτερο, διότι αυτό που τον 

ενδιαφέρει κυρίως είναι να βελτιώνεται η δική του απόλυτη οικονομική θέση. Για 

παράδειγμα αν όλος ο κόσμος υστερούσε σε απόλυτες τιμές αλλά η χώρα μου 

 
8Από θεωρητικής άποψης, ο κρατικός παρεμβατισμός μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος και να 

πραγματοποιείται είτε στην πλευρά της ζήτησης ή της προφοράς. Επί του θέματος αυτού βλέπε 

Papanikos (1990, 1991, 1993) και Παπανίκος (2020α, Πίνακας 5.1 σ. 62). 
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έμενε στάσιμη, σε σχετικούς όρους η θέση μου θα βελτιωνόταν. Στην 

πραγματικότητα, όμως, δεν θα ήμουν καλύτερα από ό,τι πριν.  

 

 

Ο Οικονομικός Κρατικισμός των Ακραίων και Φασιστικών Καθεστώτων 

 

Το τρίτο κεφάλαιο έχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον μιας και 

αναφέρεται συχνά στον Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, 

χρησιμοποιώντας μόνο μία πηγή. Σίγουρα θα μπορούσε καλύτερα. Πάντως μιας 

και το ακροατήριο του παρόντος περιοδικού έχει από μόνο του ένα ενδιαφέρον 

για ό,τι ελληνικό θα δώσω μεγάλη έμφαση σε αυτή την ενότητα της 

βιβλιοπαρουσίας μου σε αυτά που αναφέρει για Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, δείχνει 

και τη ρηχότητα της ιστορικής ανάλυσης του συγγραφέα.   

Πάντως μας ξεκαθαρίζει τι εννοεί με τον όρο οικονομικό κρατικισμό, «Σε 

αυτό το κεφάλαιο κάνω μία προσπάθεια να γενικεύσω μια ακραία εκδοχή αυτού 

του πολιτικοοικονομικού καθεστώτος, χαρακτηριστικού ποικίλων μορφών 

καταπίεσης, απουσίας κοινοβουλευτισμού, μονοκομματικού δικτατορικού-

στρατιωτικού-φασιστικού πολιτικού συστήματος (όχι μόνο του φασισμού), ώστε 

να κατασκευάσω έναν σαφώς ευδιάκριτο τύπο οικονομίας, τον οποίο αποκαλώ 

οικονομικό κρατικισμό (economic dirigisme)» (σ. 155, τα πλαγιαστά γράμματα 

στο πρωτότυπο).  

Πάσχει και αυτός από αυτό που έχω αποκαλέσει στο Papanikos (2022c) 

«monomaniac ideological framework» – μονομανές ιδεολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, 

φτιάχνεται ένα πλαίσιο ανάλυσης και εκεί στριμώχνονται να χωρέσουν όλες οι 

περιπτώσεις. Όλοι ψάχνουν να βρουν μία «Γενική Θεωρία», που έμεινε στην 

ιστορία και ως τίτλος του σημαντικού βιβλίου του Τζον Μέιναρντ Κέινς που 

εκδόθηκε και αυτό όπως πολλά σημαντικά βιβλία τη δεκαετία του 1930.  

Αναπόφευκτα, λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι, «Όλα τα δικτατορικά πολιτικά 

καθεστώτα συνδύασαν τον ακραίο οικονομικό εθνικισμό με τον απόλυτο έλεγχο 

του εμπορίου και των πιστώσεων» (σ. 155).  

Ας δούμε πως αυτή η γενίκευση εφαρμόζεται στην Ελλάδα στην οποία κάνει 

συχνές αναφορές σε αυτό το κεφάλαιο. Αναφέρει ότι, «Η δικτατορία του 

στρατηγού Ιωάννη Μεταξά στην Ελλάδα δεν είχε κανένα κόμμα πίσω της για να 

την στηρίξει» (σ. 154).  

Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν 

πολιτικός με μακρά πολιτική ιστορία και στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 

κατέβηκε ως αρχηγός του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων. Εξέλεξε 7 βουλευτές 

με 3,94%. Μικρό το ποσοστό αλλά μεγάλη η στήριξη που είχε από το Παλάτι. 

Η δεύτερη σημαντική αναφορά που κάνει για την Ελλάδα αφορά στο 

Κομμουνιστικό Κόμμα: «Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 υπήρξαν 

εκατοντάδες απεργιών και διαδηλώσεων, και το Κομμουνιστικό Κόμμα έγινε 

μέρος ενός νικηφόρου συνασπισμού, ένα είδος Λαϊκού Μετώπου, στις εκλογές 

του 1936» (σ. 162, η υπογράμμιση προστέθηκε). 

Που είδε το νικηφόρο συνασπισμό; Μάλλον σε άλλη χώρα αναφέρεται ή 

μπέρδεψε το «Λαϊκόν Κόμμα» του Παναγή Τσαλδάρη με το «Παλλαϊκό Μέτωπο 

(ΚΚΕ)» του οποίου αρχηγός ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης που έλαβε 5,76% των 

ψήφων. Τα θέματα αυτά τα έχω αναλύσει εν μέρει στο Παπανίκος (2020β). 
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Σωστά επισημαίνει στην ίδια σελίδα ότι οι δικτατορίες στην Ελλάδα –του 

Ιωάννη Μεταξά και του Γεωργίου Παπαδόπουλου-Δημήτρη Ιωαννίδη ήταν 

σύντομες, ωστόσο δεν αναφέρει τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα που εξηγούν 

την αιτία.9 Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα κατελήφθη από τους Ναζί έπειτα 

από το ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά στους Φασίστες του Μουσολίνι και το νικηφόρο 

πόλεμο εναντίον του και στη δεύτερη περίπτωση η χούντα κατέρρευσε λόγω της 

Κυπριακής τραγωδίας. Καμία σχέση δεν έχουν αυτές οι δύο πτώσεις με τις 

πτώσεις των δικτατοριών στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα πρέπει να 

επισημάνω ότι το ΟΧΙ του Μεταξά στην φασιστική πολεμική πρόκληση δεν το 

επισημαίνει καθόλου. Φαίνεται ότι δεν ταιριάζει με τη θεωρία του και αποφάσισε 

να το αγνοήσει ως γεγονός. Το χειρότερο θα ήταν να μην το γνώριζε.  

Και ενώ ο συγγραφέας ήθελε να φτιάξει ένα μοντέλο για να εξηγήσει τον 

οικονομικό κρατικισμό σε αυτές τις χώρες με αυταρχικά καθεστώτα, ο ίδιος 

περιπέφτει σε αντίφαση όταν παραδέχεται ότι «Τα πολιτικά συστήματα του 

στρατηγού Ιωάννη Μεταξά και, αργότερα, του συνταγματάρχη Παπαδόπουλου 

στην Ελλάδα, ή του Πρίμο δε Ριβέρα και, εν συνεχεία, του Φράνκο στην Ισπανία 

και του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία ήταν διαφορετικά από αυτό του Μουσολίνι 

στην Ιταλία ή του Χίτλερ στη Γερμανία» (σσ. 167-168).  

Την Ελλάδα, πάντως, την ξεχωρίζει: «Ο οικονομικός κρατικισμός αναδύθηκε 

ανάμεσα στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη 

των ιδιόμορφων καθεστώτων του, με τα πιο χαρακτηριστικά στην Ιταλία, τη 

Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και, κατά περιορισμένο τρόπο, στην 

Ελλάδα» (σ. 164). Γιατί ήταν ιδιόμορφο το καθεστώς της Ελλάδος; Δεν συνδέεται 

αυτό και με το ΟΧΙ του Μεταξά;  

Ποιοι ήταν οι στόχοι του οικονομικού κρατικισμού; Ο συγγραφέας, 

εξετάζοντας τα προγράμματα αυτών των χωρών με αυταρχικά καθεστώτα (Ιταλία, 

Ισπανία), ανέδειξε κάποιες κοινές συνισταμένες, όπως την αυτάρκεια κυρίως σε 

αγροτικά προϊόντα, τις δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές (κατοικίες, 

αυτοκινητόδρομοι, φράγματα, κανάλια, αρδευτικά, κ.ά.), και την ενίσχυση της 

εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.  

Ταυτόχρονα τα καθεστώτα αυτά ενίσχυσαν τον κοινωνικό έλεγχο, 

καταργώντας τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα και απαγορεύοντας τις απεργίες 

και τις διαδηλώσεις. Αυτή ήταν και η περίπτωση στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο 

συγγραφέας στη σ. 176. Εντούτοις υπήρχε και μία σημαντική διαφορά. Στην 

Ελλάδα δεν δημιουργήθηκε ένα κορπορατικό κράτος όπου διάφοροι κοινωνικοί 

και θεσμικοί εταίροι υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους θα «αποφάσιζαν 

δημοκρατικά». Το ερώτημα γιατί αυτή ήταν η περίπτωση της Ελλάδος μένει πάλι 

αναπάντητο.  

Συναφές με τον έλεγχο του κοινωνικού κράτους είναι και η ανάπτυξη των 

προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα καθεστώτα 

ανέπτυξαν τέτοια προγράμματα με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μεγάλης λαϊκής 

αποδοχής. Η πλειονότητα των λαϊκών υποστηρικτικών εκδηλώσεων δεν ήταν 

καταναγκαστικές. Ο κόσμος συμμετείχε οικειοθελώς, κυρίως στις οργανωμένες 

εκδηλώσεις ελεύθερου χρόνου και αναψυχής, όπως πολιτιστικά δρώμενα και 

 
9Αυτές τις περιόδους τις εξετάζω στο βιβλίο για τον Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, βλ. Παπανίκος 

(2019). 
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αθλητικοί αγώνες, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης των καλοκαιρινών 

διακοπών των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων.  

Η Ελλάδα δεν έμεινε έξω από το χορό: «Το καθεστώς του Μεταξά, εκτός από 

τη σύλληψη και τον εκτοπισμό (εξορία) των επικεφαλής των εργατικών ενώσεων, 

την απαγόρευση των απεργιών και την καταστολή του πληθυσμού, εισήγαγε την 

εργατική νομοθεσία, εγγυήθηκε κατώτατους μισθούς και χρηματοδότησε 

διακοπές δύο εβδομάδων για τους εργαζόμενους, την ιατρική περίθαλψη για τις 

εργαζόμενες μητέρες και το οικονομικό βοήθημα για τον τοκετό» (σ. 199).  

Ποιες ήταν οι οικονομικές επιδόσεις του μοντέλου του οικονομικού 

κρατικισμού; Θεαματικά τα οικονομικά αποτελέσματα: «Ενώ οι οικονομικές 

επιδόσεις της ναζιστικής Γερμανίας ήταν αποτέλεσμα της πολεμικής οικονομίας, 

μερικές από τις νότιες ευρωπαϊκές αυταρχικές χώρες, προ πάντων η Ιταλία, η 

Ελλάδα και η Πορτογαλία, παρουσίασαν εντυπωσιακότερα ανοδικά επιτεύγματα 

στο διάστημα έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ισπανία, ωστόσο, καταστράφηκε 

από τον Ισπανικό Εμφύλιο. Η Ελλάδα, αρχικά υπό το καθεστώς της Κατοχής και, 

εν συνεχεία, κάτω από τις συνθήκες του δικού της Εμφυλίου Πολέμου κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1940, επέδειξε αισθητή καθυστέρηση» (σ. 206).  

Συμφωνώ με αυτές τις διαπιστώσεις, οι οποίες τεκμηριώνονται και με τα 

στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2 στη σ. 207. Όπως 

αναγνωρίζει και ο συγγραφέας, αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα διαθρωτικά 

οικονομικά προβλήματα αυτών των χωρών. Ο αγροτικός τομέας ήταν κυρίαρχος 

και τα κοινωνικά προβλήματα, όπως ο αναλφαβητισμός, ήταν ιδιαίτερα οξυμένα.  

Δικαίως ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι «Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, παρά τα 

επιτεύγματά τους, δεν μπόρεσαν να μεταβάλλουν ριζικά τις οικονομίες τους  ή να 

αλλάξουν τη σχετική τους καθυστέρηση σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη» (σ. 

207). 

Η λέξη κλειδί εδώ είναι η «σχετική», διότι σε απόλυτους όρους, η Ελλάδα και 

οι άλλες χώρες είχαν μεγάλη αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ από το 1913 μέχρι το 

1938 (βλ. Πίνακα 3.2, σ. 207). Αυτό απαντάει και σε ένα άλλο βασικό ερώτημα 

που συνδέεται με τα οικονομικά συστήματα που αναλύει ο συγγραφέας. Πώς 

συνδέεται η δημοκρατία με την οικονομική μεγέθυνση αν συνδέεται; Φαίνεται ότι 

τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν υστερούν απαραίτητα στην οικονομική 

μεγέθυνση και ούτε λιμοί ενέσκηψαν αυτή την περίοδο. Δημοκρατία δεν υπήρχε 

αλλά φαίνεται να μην υπήρχε έλλειψη «άρτου και θεαμάτων». Και για ένα λαό σε 

απόλυτη ένδεια, αυτό είναι υπεραρκετό για να αποδεχθούν αγόγγυστα 

οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα.  

Μετά τον πόλεμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο της 

δεκαετίας του 1940, οι οικονομίες εισέρχονται σε μία άλλη φάση οικονομικής 

ανάπτυξης που κατά τον συγγραφέα «… οι οικονομικές επιδόσεις αυτών των 

χωρών δεν ήταν πλέον αντιπροσωπευτικές του οικονομικού κρατικισμού» (σ. 

208).  

Ας μου επιτραπεί να έχω μεγάλες αμφιβολίες αν αυτή είναι η περίπτωση της 

Ελλάδος με τις κρατικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την περίοδο, λ.χ. 

της Ολυμπιακής το 1980 επί ΠΑΣΟΚ. Στο Παπανίκος (2014) αυτό το μοντέλο το 

έχω ονομάσει κρατικοδίαιτος παρασιτικός καπιταλισμός. Βλ. επίσης και τη 

μελέτη μου Papanikos (2014). Πάντως σε παρακάτω κεφάλαια ο ίδιος ο 

συγγραφέας εκθειάζει το σύστημα της Δυτικής Ευρώπης που στηρίζεται στον 
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κρατικό παρεμβατισμό που εκφράζεται με το κράτος πρόνοιας και τις δημόσιες 

επιχειρήσεις. 

 

 

Το Σύστημα του Κεντρικού Σχεδιασμού 

 

Ο συγγραφέας στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει ένα άλλο σύστημα, αυτό της 

κεντρικά ρυθμιζόμενης οικονομίας, το οποίο το θεωρεί την «… πιο ακραία 

εκδοχή του οικονομικού κρατικισμού» (σ. 209). Και στην ίδια σελίδα περιγράφει 

αυτό το σύστημα και επιτέλους μας δίνει και μία αιτία: «Η κρατική σοσιαλιστική 

σχεδιασμένη οικονομία κατάργησε την ατομική ιδιοκτησία, το μηχανισμό της 

αγοράς, τον ρόλο της προσφοράς και ζήτησης και το ρόλο των τιμών της αγοράς. 

Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, αυτό το πρώτο μη εμπορευματικό οικονομικό 

σύστημα γεννήθηκε, εν μέρει τουλάχιστον, από μία θεωρία» (σ. 209, η 

υπογράμμιση προστέθηκε).  

Έχω πολλές ενστάσεις για αυτό που περιγράφει αλλά προς το παρόν θα 

περιοριστώ να πω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κανείς στην ιστορία κάτι που 

δεν είχε ξεκινήσει από μία θεωρία. Ακόμη και τρελοί πολιτικοί που ακούν 

ψιθύρους στον αέρα –μας προειδοποιούσε ο Κέινς– στην πραγματικότητα είναι 

δέσμιοι κάποιων θεωριών του παρελθόντος. Είναι αλήθεια, όμως, ότι η 

μαρξιστική θεωρία είχε τη μεγαλύτερη πολιτική επιρροή όσο καμία άλλη στην 

ιστορία.  

Στη συνέχεια ο συγγραφέας αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου για 

να παρουσιάσει τη θεωρία του Μαρξ και τις διάφορες τροποποιήσεις που υπέστη 

από τους συνεχιστές του, καταλήγοντας στη Νέα Οικονομική Πολιτική του Λένιν. 

Αφιερώνει έντεκα σελίδες σε όλο αυτό το συνονθύλευμα με διάφορες 

παραπομπές που δεν προσθέτουν απολύτως καμία αξία. Θα μπορούσαν όλα αυτά 

να είχαν παραληφθεί και να δοθούν δύο-τρεις καλές παραπομπές για το 

θεωρητικό αφήγημα του Μαρξ και των Μαρξιστών. Είναι από τους 

εγκιβωτισμούς του συγγραφέα που κουράζουν τον αναγνώστη. Θα έπρεπε να 

είχαν παραληφθεί. 

Η συνέχεια δεν είναι καλύτερη. Ο συγγραφέας αφιερώνει άλλες δέκα σελίδες 

για να εξετάσει τα τεκτενόμενα στη Σοβιετική Ένωση πριν το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, με το θάνατο του Λένιν, την εξόντωση του Τρότσκι και την κυριαρχία 

του Στάλιν με το δόγμα του ότι ο σοσιαλισμός σε μία χώρα είναι εφικτός. Η 

αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, διότι όλες οι άλλες 

επαναστάσεις είχαν αποτύχει. Ο Στάλιν και η Σοβιετική Ένωση είχαν μείνει μόνοι 

τους και δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πορευθούν μόνοι τους. Πάντως τα 

αποτελέσματα ήταν αξιοθαύμαστα: «Στην περίπτωση της Σοβιετικής Ρωσίας, η 

θαυμαστή ανάπτυξη από τις αρχές του 1930 και μετά, ήταν αποτέλεσμα των 

συγκεντρωτικών προσπαθειών που βασιζόταν σ’ ένα καθεστώς εκσυγχρονιστικής 

δικτατορίας, το οποίο εκβίασε την κεφαλαιακή συσσώρευση και την κοινωνική 

κινητικότητα, την εκπαιδευτική επανάσταση, τον κεντρικό σχεδιασμό και την 

πολεμική προετοιμασία -με άλλα λόγια, μιας συνεκτικής πολιτικής και των 

οργάνων της ταχείας ανάπτυξης» (σ. 233).  

Τα πράγματα άλλαξαν μετά την κατάρρευση των Ναζί το 1945. Ήδη από το 

1943, ο Στάλιν άρχισε να ανοίγεται στις άλλες καπιταλιστικές χώρες, κυρίως 
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ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, για το τι μέλλει γενέσθαι στη διεθνή κατάσταση 

μετά την αναμενόμενη κατάρρευση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Η Ιταλία είχε 

ήδη παραδοθεί στους συμμάχους. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην πολύ γνωστή 

ιστορία του μοιράσματος του κόσμου με πειστήριο μια χαρτοπετσέτα που 

δυστυχώς δεν καταχωρήθηκε στα πρακτικά τη συνάντησης του Τσώρτσιλ με τον 

Στάλιν τον Οκτώβριο του 1944 στην Μόσχα. Αν και όπως αναφέρω στο βιβλίο 

μου για τον Ελληνικό Εμφύλιο στο Παπανίκος (2020β), αυτή η συμφωνία θα 

έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα στη Διάσκεψη της Τεχεράνης (28 Νοεμβρίου έως 

την 1η Δεκεμβρίου 1943) με τη συμμετοχή των Ρούζβελτ, Στάλιν και Τσώρτσιλ.  

Ο συγγραφέας σωστά συμπεραίνει ότι, «Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν πλέον 

μια απομονωμένη χώρα και αναδείχτηκε από τον πόλεμο ως υπερδύναμη» (σ. 

235). Δεν ήταν όλα ήσυχα παρά τις συμφωνίες, όπως αναδεικνύουν η σύγκρουση 

με τη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία και κυρίως την Ελλάδα που ο συγγραφέας 

κάνει ειδική αναφορά: «Στην Ελλάδα, οι κομμουνιστικές δυνάμεις νικήθηκαν από 

τα βρετανικά στρατεύματα και, εν συνεχεία, όταν ανανεώθηκε η σύγκρουση, 

οδηγήθηκαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο» (σ, 235). Τα γιατί αφήνονται στον 

αναγνώστη να τα υποθέσει. Τα γιατί και τα πως εξετάζονται αναλυτικά στο 

Παπανίκος (2020β).  

Όλο αυτό το μέρος του κεφαλαίου (σσ. 233-242) αφιερώνεται στα πολιτικά 

του Ψυχρού Πολέμου και στο Σιδηρούν Παραπέτασμα με πολλές ανούσιες 

παραπομπές. Ο συγγραφέας, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο βιβλίο 

του, φεύγει εκτός θέματος. Παρασύρεται σε ένα παραλήρημα που δεν έχει καμία 

σχέση με την οικονομική ιστορία και την κεντρική υπόθεση που εξετάζει.  

Στο επόμενο μέρος, επιτέλους, παραθέτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

συστήματος του κεντρικού σχεδιασμού. Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας ότι ένα 

τέτοιο σύστημα χαρακτηρίζεται από τη μείωση του ιδιωτικού τομέα: «Ο ιδιωτικός 

τομέας αντιπροσώπευε όχι πάνω από το 3%-4% της εθνικής οικονομίας. Το 

εξωτερικό εμπόριο έγινε μονοπώλιο του κράτους» (σ. 242).  Αφιερώνει και σωστά 

ένα μεγάλο μέρος στην οργάνωση και λειτουργία των κολχόζ. Οι δημόσιες 

επιχειρήσεις ήταν «Τύποις ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες» (σ. 245). Το ίδιο 

και ο τραπεζικός τομέας όπου η κεντρική τράπεζα ήταν ουσιαστικά η μόνη 

τράπεζα. Η αγορά αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα κρατικής διανομής και 

συνεπώς το χρήμα και οι τιμές δεν διαδραμάτιζαν κανέναν αναπτυξιακό ρόλο. 

Όλα αυτά εντάσσονταν σε ένα κεντρικό σχέδιο συνήθως πενταετούς διάρκειας.  

Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου ότι 

«Η έλλειψη των κινήτρων της αγοράς στο γραφειοκρατικό, σχεδιασμένο και 

ελεγχόμενο σύστημα, εκτός από την προπαγάνδα και κάποιο οικονομικό κίνητρο, 

χρειαζόταν βασικά μια σιδηρά πειθαρχία για τη λειτουργία του αλυσιδωτού 

συστήματος του κεντρικού σχεδιασμού» (σ. 252). Και στη συνέχεια «Η 

δικτατορία μπόρεσε να πληρώνει εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς στους 

εργαζομένους και στους υπαλλήλους, ή «τιμές» για τα προϊόντα που παρέδιδαν οι 

αγρότες» (σ. 252). Και ως αποτέλεσμα όλων αυτών «… η κοινωνική δυσαρέσκεια 

ήταν σχεδόν αναπόφευκτη» (σ. 253).  

Πάντως το γεγονός ότι αυτό το σύστημα επιβίωσε μέχρι το 1989 δεν είναι 

τυχαίο. Θα υπήρχαν και κάποια θετικά στοιχεία που ο συγγραφέας τα 

επισημαίνει: 
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Δεν ήταν όλα αρνητικά στο σύστημα αυτό «Το σοβιετικό καθεστώς και, εν συνεχεία, 

τα κρατικά σοσιαλιστικά συστήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

εισήγαγαν ένα ακόμα ευρύτερο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, 

συμπεριλαμβανομένης της εγγυημένης πλήρους απασχόλησης, της δωρεάν παιδείας 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έως το πανεπιστήμιο και τη δωρεάν υγειονομική 

περίθαλψη σε κάθε πολίτη, ωστόσο, σε ένα χαμηλό επίπεδο. Οι οικογένειες έπαιρναν 

ένα σταθερό ποσό επιδόματος για κάθε παιδί. Οι εκτεταμένες άδειες μητρότητας -

τρία χρόνια στην Ουγγαρία και ένα εξάμηνο με μισθό 80% στην Αλβανία -επίσης 

έγιναν μέρος του πακέτου πρόνοιας. Η Ουγγαρία, εικοστή μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ήταν δωδέκατη στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλειας. 

Η πολιτική κοινωνικής πρόνοιας, κατά συνέπεια, αντιστάθμισε κάπως το 

τριτοκοσμικό επίπεδο μισθών (σ. 254).  

  

Πλέον η Σοβιετική Ένωση είχε το δικό της ζωτικό χώρο και φυσικό ήταν να 

αναπτύξει θεσμούς οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης. Ο Στάλιν έβλεπε πλέον ότι ο «σοσιαλισμός» του μπορούσε να 

εξαπλωθεί. Ήταν η επιβολή ενός συστήματος από τα πάνω, που ανοικοδομήθηκε 

στα ερείπια του πολέμου και της κατάργησης όλων των κοινωνικών δομών και 

στρωμάτων. Το κενό καλύφθηκε αμέσως, ή όπως σωστά αναφέρει ο συγγραφέας, 

«Η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και η κοινωνική επανάσταση από τα πάνω με 

σκοπό την κατάκτηση μιας ομοιογενούς κοινωνίας ενισχύθηκε με την ανάδυση 

μιας νέας ελίτ, και από έναν τεράστιο στρατό εκπαιδευμένων και 

εμπειρογνωμόνων» (σ. 260).  

Το σοβιετικό σύστημα ενίσχυσε τη γρήγορη εκβιομηχάνιση και σε μεγάλο 

βαθμό το πέτυχε, μειώνοντας σημαντικά το μερίδιο του αγροτικού τομέα στο 

σύνολο του ΑΕΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 

ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως κρέας και λαχανικά. Δυστυχώς, 

οι χώρες αυτές δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από το «πλεονέκτημα» της 

οπισθοδρόμησης που αναφέρθηκε παραπάνω, διότι χώρες όπως οι ΗΠΑ δεν 

επέτρεπαν εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις χώρες της σοβιετικής 

ομάδας.  

Το αποτέλεσμα λίγο πολύ αναμενόμενο, «Οι κρατικές σοσιαλιστικές χώρες 

ήταν ανίκανες να προσαρμοστούν στις οικονομικές τάσεις του σύγχρονου 

κόσμου, στις νέες τεχνολογικές και τις διαρθρωτικές απαιτήσεις της παγκόσμιας 

οικονομίας» (σ. 265)  

Και όπως σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας αυτό δεν αφορούσε την αμυντική 

βιομηχανία της Σοβιετικής Ένωσης που μπορούσε να ανταγωνιστεί επάξια τις 

ΗΠΑ. Η αποτυχία του συστήματος ήταν εμφανής όταν η σύγκριση αφορούσε την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Στον Πίνακα 4.2 παρατίθενται στοιχεία για την 

παραγωγικότητα της εργασίας του 1950 και 1992 στις τρεις περιοχές τη Ευρώπης: 

Δυτική, Μεσόγειος, και Κεντρική-Ανατολική. Σε όλες τις περιοχές αυξήθηκε. Στη 

Δυτική πενταπλασιάστηκε, στις χώρες της Μεσογείου εξαπλασιάστηκε και στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σχεδόν τριπλασιάστηκε. Το 1992 όλες οι χώρες 

ήταν καλύτερα, διότι παρήγαγαν περισσότερη αξία (προϊόντα) ανά εργαζόμενο.  

Τα δύο τελευταία μέρη του τετάρτου κεφαλαίου αφιερώνονται στις 

αποτυχημένες προσπάθειες οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων και στο 

φυσικό επακόλουθο της κατάρρευσης του όλου συστήματος. Το 1973 θεωρεί ο 

συγγραφέας ως το σημείο καμπής. Η πετρελαϊκή κρίση ανέδειξε την αδυναμία 
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του συστήματος να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Πιστεύω, όμως, ότι 

αλλού ήταν η αιτία και πολύ σωστά ο συγγραφέας το επισημαίνει αλλά πάντοτε 

υποτιμώντας την αξία του: «Η έλλειψη προσαρμοστικότητας που θα βασιζόταν 

στα επιτεύγματα της τεχνολογικής επανάστασης, ώστε να ενισχυθούν οι νέοι 

σύγχρονοι εξαγωγικοί τομείς, επιδείνωσε την κρίση» (σ 277).  

Αυτή ήταν η κύρια αιτία. Το σύστημα της κεντρικά κατευθυνόμενης 

οικονομίας έπασχε σε αυτό. Ο Προμηθέας θέλει ελευθερία σκέψης και δράσης. Ο 

Προμηθέας δεν μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά. Θέλει μοναξιά και 

ατομικότητα. Όταν τον δεσμεύεις, δεν παράγει και, αργά ή γρήγορα, αυτές οι 

κοινωνίες πρώτα μαραζώνουν και μετά καταρρέουν, χωρίς κανείς πλέον να κλαίει 

γι’ αυτές με εξαίρεση το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Σωστά, λοιπόν, συμπεραίνει ο 

συγγραφέας ότι, «Τα προσωρινά επιτεύγματα του κρατικού σοσιαλισμού, όπως η 

ταχεία ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση και το βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, 

υπονομεύθηκαν και το οικονομικό σύστημα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το 

βάθος της κρίσης» (σ. 280). 

Γιατί όμως; Ο συγγραφέας περιγράφει την κατάσταση χωρίς να την εξηγεί. Η 

τεχνολογία παράγεται από τους Προμηθείς όταν αυτοί αφήνονται ελεύθεροι να 

δράσουν. Απαιτούν, όμως, να έχουν το μεγάλο μερίδιο των ωφελειών –

οικονομικών και άλλων– που προκύπτουν από τις δράσεις τους. Όταν τους 

δεσμεύεις, οι συνέπειες δεν φαίνονται αμέσως, διότι ακόμη μπορείς να 

χρησιμοποιείς τη δική τους τεχνολογία ως «ελεύθερος καβαλάρης» (free rider), 

χωρίς να τους αμείβεις. Λογικό είναι και αυτοί να μην παράγουν και να 

αποδημούν σε άλλες πολιτείες όπου τους δέχονται με ανοικτές αγκάλες, που στο 

ένα χέρι έχουν πολλά χρήματα και στο άλλο τιμές και αξιώματα. 

Με την υπάρχουσα τεχνολογία μπορείς να πορευτείς μία-δύο γενιές με 

θαυμαστά αποτελέσματα ιδιαίτερα όταν έχεις δικτατορία. Είναι η μοίρα των 

τεχνολογιών να απαξιώνονται και να αντικαθίστανται με άλλες, πιο παραγωγικές. 

Αυτή είναι η αιτία της κατάρρευσης του σοβιετικού συστήματος. Δεν έχασε σε 

όρους απόλυτης βελτίωσης αλλά σε όρους σχετικής βελτίωσης. Και σε εκείνη τη 

χρονική στιγμή η σχετική βελτίωση ήταν το ζητούμενο.    

 

 

Το Σύστημα της Μεικτής Οικονομίας 

 

Το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη Δυτική Ευρώπη, που καθιέρωσε ένα 

μεικτό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, διότι θεωρήθηκε ότι η ρύθμιση της 

αγοράς ανάλογα με τις περιστάσεις και χωρίς να την πνίγει μπορεί να αποδώσει 

καλύτερα σε οικονομικούς (αποδοτικότητα) και κοινωνικούς (ειρήνη-

σταθερότητα) όρους. Εκ του μέχρι σήμερα αποτελέσματος, φαίνεται να πέτυχε, 

τουλάχιστον με το σύστημα που εφαρμόστηκε στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη.  

Ο συγγραφέας σωστά επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την 

προσπάθεια, εκτός φυσικά από τις κυβερνήσεις, έπαιξαν και οι λεγόμενοι 

κοινωνικοί εταίροι. Εργατικά συνδικάτα και εργοδότες ανέλαβαν ευθύνες πέρα 

από τις παραδοσιακές που είχαν. Ανέλαβαν πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες και 

ζήτησαν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο επιχείρησης (π.χ. 

συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων 
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επιχειρήσεων) όσο και μακροοικονομικό επίπεδο με την κεντρική 

διαπραγμάτευση των μισθών τους και άλλων ωφελειών, λ.χ. συντάξεις και 

υγειονομική περίθαλψη. 

Εκτός από τα παραπάνω, ο συγγραφέας σωστά επισημαίνει το ρόλο των 

δημόσιων επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή προσπάθεια των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης, αλλά και την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Να υπενθυμίσω ότι ο 

συγγραφέας τα θεωρούσε αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φασιστικών 

καθεστώτων. Δεν ήταν. Τα φασιστικά καθεστώτα καταργούσαν ελευθερία και 

δημοκρατία. Το σύστημα της μεικτής οικονομίας τα εμβάθυνε και πλάτυνε και τις 

ατομικές ελευθερίες και τη δημοκρατική εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων. 

  Για όλα αυτά, το κράτος χρειαζόταν χρήματα, πολλά χρήματα: «Για να 

πραγματοποιήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης 

εισήγαγαν μια ρωμαλέα πολιτική εισοδηματικής ανακατανομής. Η υψηλή 

φορολογία και συγκέντρωση ενός συνεχώς διευρυμένου μεριδίου του ΑΕΠ στον 

κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις δημόσιες 

δαπάνες, έγινε το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των κρατών της Δυτικής 

Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» (σ. 305). 

Ο συγγραφέας αφιερώνει πολλές σελίδες στην εξιστόρηση γεγονότων και 

δράσεων που αφορούσε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα 

του κράτους πρόνοιας μαζί με πολλά περιγραφικά στοιχεία. Τίποτε νέο δεν 

προστίθεται και τα θέματα αυτά έχουν αναλυθεί από πολλούς τόσο σε θεωρητικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής. 

Εξίσου πολλές σελίδες αφιερώνει, και δικαίως, στη σύσταση της σημερινής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη συζήτηση υπεισέρχεται και ο ρόλος του Ζαν 

Μονέ που έχει χαρακτηρισθεί, δικαίως νομίζω, ως πατέρας της Ενωμένης 

Ευρώπης. Ο συγγραφέας του αφιερώνει τη μελέτη περίπτωσης 5.1 που εκτείνεται 

σε τρεισήμισι σελίδες. Και εδώ αναδεικνύεται η δύναμη του ατόμου, που όπως 

και σε όλο το βιβλίο ο συγγραφέας δεν έχει καταφέρει να αναδείξει και 

αμφιβάλλω αν την έχει κατανοήσει. Λέει λοιπόν για τον Μονέ ότι, 

«…διαμόρφωσε έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό του οραματιστή και του ατόμου 

της δράσης, το οποίο ήταν σε θέση να πραγματοποιεί τις ιδέες του. Είχε μία ειδική 

ικανότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του…» (σ. 312).   

Δημοκρατία και οικονομική ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς εκπαίδευση όπως 

έχω αναλύσει στο Papanikos (2022b) και πιο γενικά στο Παπανίκος (2020α). Ο 

συγγραφέας αναφέρεται σε μία εκπαιδευτική επανάσταση που συντελέστηκε στη 

Δυτική Ευρώπη: «Σε σχέση με το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και με την 

επιστημονική-τεχνολογική επανάσταση, η μεταπολεμική Ευρώπη βίωσε μία 

εκπαιδευτική έκρηξη» (σ. 320). Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία στο έκτο κεφάλαιο 

σωστά επισημαίνει ότι «Η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης οφειλόταν κυρίως 

στην ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη» (σ. 481). Το γυροφέρνει αλλά δεν 

αναδεικνύει όσο θα έπρεπε το μεγάλο ρόλο της τεχνολογικής προόδου.  

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο οικονομικό επίτευγμα μετά τον πόλεμο ήταν η 

αποδοχή, πλέον, της πρότασης του Τζον Μέιναρντ Κέινς για μία παγκόσμια 

οικονομική ρύθμιση. Η συμφωνία το 1944 στο Μπρέτον Γουντς σφράγισε με τον 

καλύτερο τρόπο αυτό που έπρεπε να είχε γίνει τρεις δεκαετίες πριν.  
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Ο συγγραφέας αφιερώνει πολλές σελίδες και περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία για να αναδείξει ότι το σύστημα της μεικτής οικονομίας και η 

ενσωμάτωση των χωρών σε μία ένωση ήταν ότι καλύτερο έχει γνωρίσει ο κόσμος 

μέχρι τώρα. Με την πολλή φλυαρία των τόσων πολλών σελίδων χάνεται η ουσία 

της οικονομικής ιστορίας που διακονεί ο συγγραφέας. Αν και το επαναλαμβάνει 

πολλές φορές δεν το τονίζει ξεκάθαρα. Το κράτος πρόνοιας και ο ρυθμιστικός 

ρόλος του κράτους μπορεί να κάνει ένα σύστημα πετυχημένο όταν επιτρέπει την 

ανεμπόδιστη εφαρμογή της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία μέσα σε ένα 

πολιτικό πλαίσιο δημοκρατίας και ελευθερίας. Τα πολλά χρόνια που 

ακολούθησαν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν διαψεύδουν αυτή τη θεώρηση των 

γεγονότων.  

 

 

Το Σύστημα της Παγκοσμιοποίησης 

 

Δύσκολα ένα βιβλίο περί σύγχρονης οικονομικής ιστορίας μπορεί να 

αποφύγει τη συζήτηση περί παγκοσμιοποίησης. Ο συγγραφέας αφιερώνει το 

τελευταίο κεφάλαιο σε αυτό το θέμα που καταλαμβάνει 108 σελίδες, δηλαδή ένα 

ξεχωριστό βιβλίο.  

Διαβάζοντας το μακρύ αυτό κεφάλαιο δεν θα γίνει κανείς σοφότερος. Το 

θέμα αυτό έχει αναλυθεί από πολλούς και καλύτερα. Μία προσπάθεια ανάλυσης 

έκανε και ο γράφων, βλ. Papanikos (2000). 

Ο συγγραφέας θέτει ως υπότιτλο σε αυτό το κεφάλαιο περί 

παγκοσμιοποίησης  το ερώτημα, «επιστροφή στην ελεύθερη οικονομία;». Δεν 

φαίνεται να δίνει απάντηση, ή τουλάχιστον δεν την κατάλαβα εγώ. 

Ο συγγραφέας οριοθετεί την παγκοσμιοποίηση ως γεγονός στο τελευταίο 

τέταρτο του 20ου αιώνα. Στην αρχή του κεφαλαίου παραθέτει διάφορες απόψεις 

κατά πόσο ιστορικά αυτή ήταν η πρώτη παγκοσμιοποίηση, κάτι που λίγη σημασία 

έχει, διότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για να γίνει μία τέτοια σύγκριση. 

Αναμφισβήτητα, η μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση του τότε γνωστού κόσμου 

συντελέστηκε περί τον 5ο αιώνα π.Χ. με επίκεντρο την Αθήνα. Ένα δεύτερο θέμα 

που εξετάζει περιληπτικά είναι η εμφάνιση των πολλών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και των άμεσων ξένων επενδύσεων που ως θέμα για την Ελλάδα το 

έχω εξετάσει στο Παπανίκος (2016).  

Μετά κατά την γνώριμη προσέγγιση του πλέον αλλάζει το αντικείμενο του 

βιβλίου και από οικονομική ιστορία γίνεται ιστορία οικονομικής σκέψης, 

παρουσιάζει τις σκέψεις των Φρίντριχ Χάγεκ και Μίλτον Φρίντμαν.10 Τίποτε 

ουσιώδες εδώ. 

Ποια ήταν η αιτία της παγκοσμιοποίησης; Τελικά μετά από τόσες σελίδες ο 

συγγραφέας πλέον με αποφασιστικότητα δηλώνει ότι «Η παγκοσμιοποίηση 

βασίστηκε στη νέα επανάσταση της τεχνολογίας και των επικοινωνιών…» (σ. 

396). Δεν υπάρχει τίποτε παράλληλο πλέον. Η τεχνολογία πήρε τη θέση που της 

ανήκει και αυτή δεν είναι άλλη από τη βάση. Όλα τα άλλα τοποθετούνται στο 

 
10Για όποιον ενδιαφέρεται για τα σχολεία αυτά της οικονομικής σκέψης βλ. Papanikos (1998, 

1993).  
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εποικοδόμημα. Και φυσικά ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η Ευρώπη σε σχέση με 

τις ΗΠΑ έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία.  

Φυσικό επακόλουθο ήταν η αμφισβήτηση του συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας: «Η διεθνοποίηση, μη ρυθμιζόμενη παγκόσμια οικονομία 

αντιπροσώπευσε μια πηγή σοβαρής αμφισβήτησης» (σ. 402). Και το συμπέρασμα 

του σαφές, «Το κράτος πρόνοιας είχε αμφισβητηθεί και έπρεπε να αναμορφωθεί. 

Περικόπτοντας, ορισμένα προνόμια, ιδιαίτερα ορισμένα «πολυτελή» προνόμια, 

αυξάνοντας το ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, και με άλλες ρυθμίσεις που 

βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί. Το κράτος 

κοινωνικής πρόνοιας του 21ου αιώνα, εάν επιζήσει, θα είναι σίγουρα διαφορετικό 

από αυτό που γνώριζαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνα» (σ. 404).  

Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες που πιθανόν να δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση 

εντός και εκτός Ευρώπης αυτό εξαρτάται από την πολιτική κάθε χώρας «Κατά 

συνέπεια, η παγκοσμιοποίηση δεν ασκεί γενικά θετική ή γενικά αρνητική 

επίδραση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες» (σ. 409). 

Νομίζω ότι η πιο σημαντική ενότητα αυτού του κεφαλαίου και ολόκληρου 

του βιβλίου είναι αυτή που αρχίζει από τη σελ. 413 και φέρει τον τίτλο, «Η 

απάντηση της Ευρώπης στην τεχνολογική επανάσταση και την 

παγκοσμιοποίηση» που αφορά τη βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης για την 

προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης. Τα πολλά διαγράμματα και πίνακες 

επιπέδου προπτυχιακού φοιτητού κουράζουν τον αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτής 

της σωστής πλέον προσέγγισης, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τρεις μελέτες 

περίπτωσης που είχαν μεγάλη επίδραση στην τεχνολογική πρόοδο, όπως το 

διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία.   

Η δε επόμενη ενότητα που ξεκινά στη σελ. 432 διαβάζεται πιο ευχάριστα, 

διότι δεν έχει ούτε έναν πίνακα και ούτε ένα διάγραμμα. Αφορά το κοινό νόμισμα 

της Ευρώπης που παρά τις Κασσάνδρες διάγει ήδη το 21ο έτος της ζωής του. Ο 

συγγραφέας σωστά επισημαίνει ότι υπάρχει ένα κίνημα ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, το οποίο αν μου επιτραπεί να προσθέσω θα ενταθεί με την 

απόσχιση της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως «… λόγω της αποτυχίας των εθνικών 

προσπαθειών να παραμείνουν οι χώρες ανταγωνιστικές ενόψει αυξανόμενου 

παγκόσμιου ανταγωνισμού» (σ. 439). Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας ότι η 

ενοποίηση της Ευρώπης υποστηρίχθηκε θερμά από τις ΗΠΑ (σ. 442). Χωρίς την 

έγκριση των ΗΠΑ οποιοδήποτε σοβαρό εγχείρημα είναι καταδικασμένο να 

αποτύχει. 

Η επόμενη ενότητα, και αυτή μεγάλη, αφορά τις περιβαλλοντολογικές 

προκλήσεις και την εμφάνιση του κινήματος των «Πρασίνων». Αυτό ανάγκασε 

την Ευρώπη να λάβει νέα μέτρα που σύμφωνα με το συγγραφέα «Η νέα πολιτική 

για το περιβάλλον και τα επιτεύγματα της Ευρώπης, στα τέλη του 20ου αιώνα, 

έγιναν μέρος ρύθμισης του σύγχρονου οικονομικού μετασχηματισμού» (σ. 467). 

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά την οικονομική κρίση του 2008, που 

αναπόφευκτα έχει μέσα και Ελλάδα. Πολύ Ελλάδα. Τα θέματα αυτά τα έχω 

αναλύσει σε πλήθος μελετών μου και το ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν θα γίνει 

σοφότερο διαβάζοντας αυτό το μέρος του βιβλίου. Εκείνο που μου κάνει 

εντύπωση για ένα επιστημονικό βιβλίο είναι ότι αναφέρει ονόματα ατόμων, κάτι 

που ίσως να αγγίζει τα όρια της συκοφαντικής δυσφήμησης. Δεν κατανοώ τι 

εξυπηρετεί η ανακοίνωση του ονόματος. Θα μπορούσε να αναφέρει, για 
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παράδειγμα, ένας ιδιώτης τραπεζίτης ή ο υποδιοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδος.   

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου και του βιβλίου ολόκληρου εξετάζει την 

Ευρώπη ως μία οικονομική δύναμη. Νομίζω σωστά ο συγγραφέας καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι διαμορφώνεται «Ένα διεθνές οικονομικό σύστημα τριών πόλων 

… προτείνοντας μια μάλλον διαφορετική παγκόσμια οικονομία για τον 21ο 

αιώνα» (σ. 488).  

  

 

Συμπεράσματα 

 

Το βιβλίο, εκ του περιεχομένου του, απευθύνεται σε κάποιους που δεν έχουν 

εντρυφήσει ούτε ερασιτεχνικά στην (οικονομική) ιστορία. Δεν είναι μελέτη και 

δεν είναι πανεπιστημιακό εγχειρίδιο. Χρησιμοποιεί ένα μείγμα πηγών –μελέτες 

περιπτώσεων και συνολικά οικονομικά στοιχεία– τελείως ασύνδετα μεταξύ τους.  

Το βιβλίο δεν δίνει πειστική απάντηση στο ερώτημα, ή την υπόθεση που 

έθεσε στην εισαγωγή. Ποιοι είναι οι παράγοντες που εξηγούν την κυριαρχία και 

την πτώση των οικονομικών συστημάτων; Θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο από την 

αρχή ότι ο Προμηθέας αποφασίζει για τη μοίρα των οικονομικών συστημάτων. 

Όπου αφήνεται ελεύθερος να δράσει, τα οικονομικά συστήματα ευημερούν. Όπου 

τον δένουν και τον φιμώνουν, τα οικονομικά αυτά συστήματα οδηγούνται με 

μαθηματική ακρίβεια πρώτα σε μαρασμό και μετά σε εξαφάνιση. Απλώς ο 20ος 

αιώνας της Ευρώπης με την εμφάνιση και πτώση διαφόρων οικονομικών 

συστημάτων δεν διαψεύδει αυτή τη βασική υπόθεση διαχρονικής εξήγησης της 

οικονομικής ανάπτυξης. Με ελεύθερο τον Προμηθέα να δράσει σε καθεστώς 

κοινωνικής ειρήνης, τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε εκπληκτικά. Και αυτό 

ανεξάρτητα από το πόσο δημοκρατία έχει η κάθε χώρα ή η κάθε ήπειρος. Από το 

παράδειγμα του 21ου αιώνα η Κίνα που μόνο δημοκρατία δεν έχει αλλά έχει μία 

ακμάζουσα οικονομία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πολύ γρήγορα οι 

επιστήμονες της οικονομικής ιστορίας θα εξετάσουν με μεγαλύτερη ένταση. 
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Επιχειρηματική Ηθική, Ηθικά Νικομάχεια Βιβλίο Α, 

Περί Αρετών και Κακιών, Περί Κόσμου του Αριστοτέλη 

των Ευαγγελία Δαμάσκου & Παναγιώτη Πετράτου 
 

Όλγα Γκούντα 

Ερευνήτρια 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ATINER) 
 

 

Εισαγωγή 
 

Σε αυτή την κριτική βιβλίου 

παρουσιάζεται  η σπουδαία συλλογή βιβλίων 

του Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια Βιβλίο 

Α, Περί Αρετών και Κακιών, Περί Κόσμου, 

μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα 

συμπεριλαμβανομένου του κειμένου 

επιστημονικού συγγράμματος επίσης στην 

αγγλική γλώσσα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής από την Ευαγγελία Δαμάσκου και 

τον Παναγιώτη Πετράτο, εκδότης Lulu.com, 

ημερομηνία έκδοσης 1 Ιανουαρίου 2022, 

ISBN 9781716047206, κατηγορία 

επιχειρήσεις και οικονομικά 

(https://u.nu/zZZzj). Αυτό το εξαίρετο 

επιστημονικό εγχειρίδιο προσδιορίζει και 

συγκρίνει τον αντίκτυπο που έχει η 

επιχειρηματική ηθική στις παραδοσιακές 

πρακτικές διαχείρισης, στους οργανισμούς, 

στις επιχειρηματικές οργανώσεις, στο άτομο 

και στην ευρύτερη κοινωνία (Arrow, 1974, 

Barber, 1974, Bok, 1978). Η εστίαση είναι 

στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανθρώπινων πράξεων, στην εννοιολογική 

οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις ηθικές και πνευματικές αρετές του ανθρώπου, 

καθώς και στους ορθούς ηθικούς τρόπους συμπεριφοράς και δράσης ως ατόμου 

και ως μέλους ενός οργανισμού, μιας επιχειρηματικής οργάνωσης και της 

ευρύτερης κοινωνίας (Carr, 1968, Darwall, 1995, Freeman, 2001). Πέρα από το 

θεωρητικό πλαίσιο, που είναι φιλοσοφικά ελκυστικό, το ερώτημα που τίθεται 

είναι: γιατί να μελετήσει ο σύγχρονος αναγνώστης αυτό το έργο;  

 

Βιβλιοπαρουσίαση 

 

https://u.nu/zZZzj
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Ανάλυση 

 

Ο Αριστοτέλης είναι εκπληκτικά σχετικός με τη σύγχρονη κοινωνία και με τα 

σύγχρονα διλήμματα επιχειρηματικής ηθικής που αφορούν όλους τους 

μοντέρνους οργανισμούς και τις σύγχρονες επιχειρηματικές οργανώσεις (Freeman 

& Gilbert, 1988, Fukuyama, 1996, Hobbes, 1994). Τι πραγματικά έχει να 

προσφέρει ο Αριστοτέλης στον σύγχρονο αναγνώστη;  

Η αληθινή αξία της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σχετικά με την ηθική είναι η 

καθοδήγηση του διερευνητικού νου σε μια αναζήτηση της αρετής και της 

υπέρτατης πνευματικής ευδαιμονίας. Σε ποιες ερωτήσεις θα βρει απαντήσεις ο 

σύγχρονος αναγνώστης; Οι πιο σημαντικές απαντήσεις της ζωής σε ερωτήματα 

που έχουν το πιο σημαντικό ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα.  

Αυτό το θαυμάσιο βιβλίο συμπεριλαμβάνει επίσης τα Ηθικά Νικομάχεια 

Βιβλίο Α, Περί Αρετών και Κακιών και Περί Κόσμου του Αριστοτέλη. Οι 

συγγραφείς επικεντρώνονται με εξαιρετικό τρόπο στα σύγχρονα ζητήματα 

σχετικά με την επιχειρηματική ηθική και τον τρόπο με τον οποίο τα έργα του 

Αριστοτέλη επηρεάζουν και εξακολουθούν να είναι πολύ σχετικά στις μέρες μας 

για την ηθική των ατόμων και των επιχειρηματικών οργανώσεων (Jones et al., 

1996, Koehn, 1997, Kurland, 1996, Luhmann 1979, MacIntyre, 1988, Macleod, 

1993). Τα βιβλία του Αριστοτέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή 

βιβλίων είναι, το βιβλίο Ηθικά Νικομάχεια τόμος α, το βιβλίο Περί Αρετών και 

Κακιών, και το βιβλίο Περί Κόσμου, του Αριστοτέλη. 

Ο γιος του Αριστοτέλη Νικόμαχος δυστυχώς πέθανε πολύ νέος και το έργο 

Ηθικά Νικομάχεια αφιερώθηκε στη μνήμη του. Το όνομα του γιου του 

Αριστοτέλη σημαίνει Νικόμαχος = Νίκη + Μάχη, ο άνθρωπος που είναι νικητής 

στις μάχες. Δυστυχώς ο Νικόμαχος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε μικρή ηλικία. 

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» είναι ένα έργο μεταγενέστερης δημιουργίας που 

έγραψε ο Αριστοτέλης στην προηγμένη ωριμότητά του και ανήκει σε εκείνες τις 

πραγματείες που περιστρέφονται γύρω από ηθικά ζητήματα. 

Μαζί με δύο άλλα έργα που έχουν διασωθεί, τα «Ηθικά Ευδήμεια» και τα 

«Ηθικά Μεγάλα», τα οποία συμπεριλαμβάνουν και εμπεριέχουν την έννοια του 

ηθικού μεγαλείου, ο Αριστοτέλης επιχειρεί να ορίσει και να επαληθεύσει την 

έννοια της αρετής που ταυτίζεται με την έννοια του αγαθού και του καλού που 

οδηγεί τον ενάρετο άνθρωπο στην κατάκτηση της υπέρτατης πνευματικής 

ευφορίας και στο ύψιστο μεγαλείο της ψυχής (Pastin, 1986, Sejersted, 1996, 

Solomon, 1992, Solomon & Flores, 2003, Toulmin & Toulmin, 1992). Ο τίτλος 

του έργου προσεγγίζεται από τη λογοτεχνική έρευνα με μεγάλη προσοχή. 

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η αφιέρωση ανήκει στον γιο του Αριστοτέλη, Νικόμαχο, 

ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ νέος. 

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» αποτελούνται από δέκα βιβλία και γενικά η 

θεματολογία τους επικεντρώνεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανθρώπινων πράξεων, στην εννοιολογική οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις 

ηθικές και πνευματικές αρετές του ανθρώπου, καθώς και στους ορθούς τρόπους 

συμπεριφοράς και δράσης ως άτομο και ως μέλος οργανισμών, επιχειρηματικών 

οργανώσεων και της ευρύτερης κοινωνίας (Turnbull, 1972, Whitney, 1996). 
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Συμπεράσματα 
 

Το άρθρο παρουσιάζει μια επιστημονικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή 

των βιβλίων του Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια Τόμος Α, Περί Αρετών και 

Κακιών, Περί Κόσμου συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού συγγράμματος 

Επιχειρηματική Ηθική. Αυτό το επιστημονικό εγχειρίδιο προσδιορίζει και 

συγκρίνει τον αντίκτυπο που έχει η επιχειρηματική ηθική στις παραδοσιακές 

πρακτικές διαχείρισης, στο άτομο ως μέλος ενός οργανισμού, μιας 

επιχειρηματικής οργάνωσης και στην ευρύτερη κοινωνία. Η εστίαση είναι στους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανθρώπινων πράξεων, στην εννοιολογική 

οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις ηθικές και πνευματικές αρετές του ανθρώπου, 

καθώς και στους ορθούς τρόπους συμπεριφοράς και δράσης ως ατόμου και ως 

μέλους ενός οργανισμού, μιας επιχειρηματικής οργάνωσης και της ευρύτερης 

κοινωνίας. Ο Αριστοτέλης είναι εκπληκτικά σχετικός με τη σύγχρονη κοινωνία 

και με τα σύγχρονα διλήμματα επιχειρηματικής ηθικής. Η αληθινή αξία της 

φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σχετικά με την ηθική είναι η καθοδήγηση του 

διερευνητικού νου σε μια αναζήτηση της αρετής και της ύψιστης πνευματικής 

ευδαιμονίας. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να ορίσει και να επαληθεύσει την έννοια 

της αρετής που ταυτίζεται με την έννοια του αγαθού και του καλού που οδηγεί τον 

ενάρετο άνθρωπο στην κατάκτηση της υπέρτατης πνευματικής ευφορίας και στο 

ύψιστο μεγαλείο της ψυχής. Σε ποιες ερωτήσεις θα βρει απαντήσεις Ο σύγχρονος 

αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε θέματα ζωής και σε ερωτήματα που έχουν 

βαθύ ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα. 
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Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

 

15th Annual International Conference on Mediterranean 

Studies, 11-14 April 2022, Athens, Greece 

 

 

 

 

The Center for European & Mediterranean Affairs organizes the 15th 

Annual International Conference on Mediterranean Studies, 11-14 

April 2022, Athens, Greece, sponsored by the Athens Journal of 

Mediterranean Studies. The aim of the conference is to bring together 

academics and researchers from all areas of Mediterranean Studies, 

such as history, arts, archaeology, philosophy, culture, sociology, 

politics, international relations, economics, business, sports, 

environment and ecology, etc.You may participate as a stream leader, 

a presenter of a paper, a chairperson of a session or as an observer. 

Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 
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Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

 

16th Annual International Conference on Sociology, 2-5 May 

2022, Athens, Greece 

 

 

The Sociology Unit of ATINER organizes its 16th Annual International 

Conference on Sociology, 2-5 May 2022, Athens, Greece, sponsored 

by the Athens Journal of Social Sciences. The aim of the conference is 

to bring together academics and researchers from all areas of 

Sociology, Social Work and other related fields. Theoretical and 

empirical research papers will be considered. You may participate as 

stream leader, presenter of one paper, chair a session or observer. 

Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 



 

 

 204   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

20th Annual International Conference on History & 

Archaeology: From Ancient to Modern, 30-31 May & 1-2 June 

2022, Athens, Greece 

 

The History Unit of ATINER organizes its 20th Annual International 

Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern, 30-31 

May & 1-2 June 2022, Athens, Greece, sponsored by the Athens Journal 

of History. The aim of the conference is to bring together academics and 

researchers of all areas of history, archaeology and other related 

disciplines. You may participate as a stream leader, presenter of one 

paper, chair of a session or observer.Please contact us by email at 

atiner@atiner.gr. 
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