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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πλησιάζουµε στη συµπλήρωση τριανταπέντε 

ετών από τη µεταπολίτευση του 1974 και 

την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στον τό-

πο µας. Επιφανειακά, η τριακονταπενταετία 

αυτή ήταν η καλύτερη, από την άποψη της 

οµαλής λειτουργίας των συνταγµατικών θεσ-

µών, περίοδος της νεοελληνικής ιστορίας. 

Φαινόµενα όπως εκλογές βίας και νοθείας, 

επεµβάσεις του στρατού και των ανακτόρων 

στην πολιτική, καταστολή της ελευθερίας 

της έκφρασης και άλλων ατοµικών δικαιωµά-

των κλπ., που ενδηµούσαν τις προηγούµενες 

δεκαετίες, κυριολεκτικά εξαφανίσθηκαν. 

Παράλληλα η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ και 

αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ο-

ΝΕ, δηλαδή στον σκληρό πυρήνα του ευρωπα-

ϊκού, και κατ’ επέκταση του παγκόσµιου, 

καπιταλισµού και γνώρισε µια χωρίς προη-

γούµενο οικονοµική ανάπτυξη ( έστω κι αν η 

τελευταία ωφελεί κυρίως συγκεκριµένες µε-

ρίδες του πληθυσµού και επιτυγχάνεται µε 

δυσανάλογο περιβαλλοντικό κόστος).  
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Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια της α-

διατάρακτης λειτουργίας του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος και της καπιταλιστικής ευδα-

ιµονίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, ή και 

ενισχύονται, εξουσιαστικές δοµές φεουδαρ-

χικού χαρακτήρα, όπως η µεταλλαγµένη επι-

βίωση του δυναστικού συνδρόµου στην πολι-

τική ζωή. Παρά την κατάργηση της βασιλεί-

ας µε το δηµοψήφισµα του 1974, και συνε-

πώς της δυναστικής διαδοχής ως µεθόδου 

ανάδειξης του αρχηγού του κράτους, πολυά-

ριθµες πολιτικές δυναστείες εξακολουθούν 

να κυριαρχούν στην παράξενη ελληνική δη-

µοκρατία των γόνων. Η κυριαρχία των οικο-

γενειακών δεσµών στη δόµηση της εξουσίας 

είναι όµως ένα από τα γνωρίσµατα των φεο-

υδαρχικών κοινωνικών σχηµατισµών, απότοκο 

της ανυπαρξίας, στις κοινωνίες εκείνες, 

πολιτικών θεσµών γενικά. Στην Ελλάδα του 

21ου αιώνα η οικογενειοκρατία είναι το 

αποτέλεσµα της ανυπαρξίας ειδικά ενός πο-

λιτικού θεσµού, δηλαδή του δηµοκρατικού 

( σε ό, τι αφορά την εσωτερική δοµή και λε-

ιτουργία του) πολιτικού κόµµατος.  

Ένα περαιτέρω µεσαιωνικής- φεουδαρχικής 

προέλευσης χαρακτηριστικό του ελληνικού 
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πολιτικού συστήµατος είναι η σύζευξη εκ-

κλησιαστικής και κοσµικής εξουσίας. Όχι 

µόνο δεν έχει επιτευχθεί, σε αντίθεση 

προς ό, τι συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, ο ουσιαστικός και αποτελεσµατικός 

χωρισµός εκκλησίας και κράτους, αλλά πα-

ρατηρείται και µια εντεινόµενη µάλλον τά-

ση µελών του ιερατείου για ευθεία ανάµει-

ξη σε θεσµικά θέµατα ( π. χ. ταυτότητες), ή 

ακόµη και σε ζητήµατα εξωτερικής πολιτι-

κής κ. ά. Τα φαινόµενα αυτά δεν συνδέονται 

µόνο µε την ιδιοσυγκρασία συγκεκριµένων 

προσώπων, αλλά κυρίως µε τη νοοτροπία του 

ποιµνίου της εκκλησίας.  

Ακόµα πιο ανησυχητική είναι η σταδιακή 

σύντηξη της δηµόσιας και της ιδιωτικής 

εξουσίας, αφού το αποτελεσµατικότερο µέσο 

πλουτισµού στην Ελλάδα φαίνεται πως είναι 

η νοµή, άµεσα ή έµµεσα, του κράτους. Η 

διαφθορά, µερικές πτυχές της οποίας απο-

καλύπτονται όταν έρχονται στο φως της δη-

µοσιότητας σκάνδαλα όπως το πρόσφατο της 

Siemens, δεν αποτελεί παθολογικό σύµπτω-

µα, αλλά οργανική ιδιότητα του πολιτικού 

συστήµατος, σε µια χώρα όπου και ο « ιδιω-

τικός» τοµέας είναι σε µεγάλο βαθµό κρα-
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τικοδίαιτος. Έτσι η ελληνική δηµοκρατία 

ιδιωτικοποιείται ολοένα και περισσότερο. 

Η πολιτική µετατρέπεται σε ιδιωτική υπό-

θεση των µεγάλων πολιτικών δυναστειών και 

των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων πίσω 

και γύρω από αυτές. Η αδυναµία σαφούς δι-

άκρισης δηµόσιου και ιδιωτικού είναι όµως 

διακριτικό της µεσαιωνικής φεουδαρχίας κι 

όχι της αστικής δηµοκρατίας. 

Ο εκφεουδαρχισµός του πολιτικού συστή-

µατος σε µια κατά τα άλλα καπιταλιστική 

κοινωνία αποτελεί το ελληνικό παράδοξο 

του 21 ου αιώνα. Η ανατροπή του είναι το 

ζητούµενο για τη δική µας γενιά και για 

εκείνες που έρχονται.                  

 


