
Η Αλαγσγή ζην Παξειζόλ: 

από ηελ ηδενινγηθή ζπγθξόηεζε ζηελ πνιηηηθή αλάιεςε 

 

Κσλζηαληίλνο Μπάζηνο 

  

 

Wer nicht von dreitausend Jahren 

Sich weiss Rechenschaft zu geben 

Bleib im Dunkeln, umfahren, 

Mag von Tag zu Tage leben. 1 

Goethe 

 

Πξντδεαζηηθά 

Από ηελ αξρηθή, ππαγσγηθή έληαμε ηνπ δεηήκαηνο θαη ζηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα 

κεζνδνινγηθά δεδνκέλα νδεγνύκεζα -ζηε ζπλέρεηα- ζε νξηζκέλεο ππνρξεσηηθέο 

δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξσηεζνύκε ζε ό,ηη αθνξά ην 

παξειζόλ θαη ηε πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πνιηηηθή, ελώ επηθπιαζζόκαζηε γηα ηηο 

‘‘κεγάιεο ζεσξήζεηο’’ ώζηε λα απνπεηξαζνύκε ηελ εθαξκνγή ελόο λένπ 

ππνδείγκαηνο, ην νπνίν επηθεληξσλόκελν ζηελ πνιηηηθή θνπιηνύξα θαη 

ζπλππνινγίδνληαο νξηζκέλα ηπραία θαζνύκελα, δηαπηζηώλνπκε εάλ θαη θαηά πόζνλ 

πξνθύπηνπλ ξηδηθέο κεηαβνιέο. 

                                                          
1 Όποηος δελ κπορεί ιογαρηαζκό λα δώζεη 

γηα ηα ηειεσηαία ηρεης τηιηάδες τρόληα 
ζηα ζθόηε παρακέλεη δίτως πείρα 

δώληας ησθιά ηε κηα κέρα κεηά ηελ άιιε. 

 

Η αξρηθή γεξκαληθή παξάζεζε εληνπίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Susan Sontag, Η Γοεηεία ηοσ Φαζηζκού, 

Αζήλα: Όςηινλ/βηβιία, 2010, ζ. 47, ελώ ε απόδνζε ζηα ειιεληθά έγηλε από ηνλ Γεξάζηκν 

Λπθηαξδόπνπιν. 



Έληαμε - Δηεπθξίλεζε 

H αθόξκεζε απηήο ηεο εηζήγεζεο πξνθύπηεη από ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ζηελ νπνία 

είλαη εληαγκέλε ε ζεκεξηλή ζπλεδξία θαη θέξεη ηνλ ηίηιν: «Δηαρείξηζε ηνπ 

παξειζόληνο».  Ο ζηόρνο καο είλαη λα δηεξεπλεζνύλ, θαηά ηξόπν δηαθιαδηθό, 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλέβαιαλ ζηελ εκπέδσζε κηαο παλίζρπξεο 

ηδέαο, όπσο είλαη απηή ηνπ παξειζόληνο, ζε ό,ηη αθνξά ην εύξνο, ηε δύλακε ηεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη  ηελ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

Σην πιαίζην, ινηπόλ, ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαθιαδηθόηεηαο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηε ιεπηή θαη θξίζηκε έλλνηα ηεο λνκηκνπνίεζεο.  Η ηειεπηαία ζα 

απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο αλαδήηεζήο καο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε κηα 

εηδηθή εθδνρή εθαξκνγή ηεο, ζπγθεθξηκέλα ην 1835,  ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο. 

 

Γηαηί ην Παξειζόλ; 

Γίλεηαη, ζρεδόλ απηόκαηα, δεθηό όηη ην παξειζόλ, σο ρξνληθή δηάζηαζε, πξνζηδηάδεη 

πεξηζζόηεξν ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο Αξραηνινγίαο.  Δελ 

ζπλέρεηαη, όκσο, πνιύ ζπρλά κε ην πεδίν ηεο Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη εηδηθόηεξα κε 

απηό ηεο Πνιηηηθήο Επηθνηλσλίαο.  Η ζέζε από ηελ νπνία εθθηλνύκε είλαη όηη ην 

παξειζόλ, εθηόο από πξντόλ θαηεμνρήλ αθεξεκέλεο ζεώξεζεο, κπνξεί λα είλαη θαη 

κηα ηδενινγηθή θαηαζθεπή.
2
  Εάλ απηό ηζρύεη, ηόηε, θαη ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηεο 

ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο, ζα κπνξεί λα είλαη θαη δηαρεηξίζηκν.  Αθόκα θαη αλ δελ ην 

εηζπξάηηνπκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν, γίλεηαη, θαληάδνκαη από όινπο αληηιεπηό, όηη ην 

παξειζόλ θαζίζηαηαη ύπνπην, θπξίσο, γηαηί κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πηζαλή 

                                                          
2 Τν παξειζόλ, πνπ ζεσξείηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο ηδενινγηθήο θαηαζθεπήο, ήηαλ κηα ηνκή ζην 

ρώξν ησλ θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ θαη ζπλέβαιε θαίξηα ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε 

όισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ζεσξήζεσλ, πνπ θαηά ηεθκήξην δέζπνδαλ όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 



δηεπθνιπληηθή βάζε, επάλσ ζηελ νπνία κπνξνύλ λα ζεκειησζνύλ, ζηε ζπλέρεηα, 

δηάθνξα αδηαλόεηα πξάγκαηα. 

Γηα θάπνηνπο θαηλνκεληθά πεξίεξγνπο ιόγνπο, ην παξειζόλ κνηάδεη λα έρεη έληνλε ηε 

ζθηά ηνπ πνιηηηζκνύ, κε άιια ιόγηα, ζηελ ελλνηνινγηθή καο ζπγθξόηεζε δελ 

θαίλεηαη αιιόηξην λα παξαπέκπεη ζηελ θνπιηνύξα, π.ρ. ηε γιώζζα θαη ηηο θαιέο 

ηέρλεο.   

Υπάξρεη, όκσο, ε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπκε ην παξειζόλ ρξεζηκνπνηώληαο 

άιινπ ηύπνπ αλαιπηηθά εξγαιεία, θαη ηόηε είλαη πηζαλό λα θαηαιήμνπκε ζε άιια, 

ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

 

Καη ε Πνιηηηθή; 

Εάλ, ινηπόλ, ην παξειζόλ ζθηάδεηαη από θάπνην πνιηηηζκό, λνηώζνπκε, ηόηε, έληνλα 

ην βάξνο ηνπ.  Καη απηή είλαη, θαηά ηεθκήξην, κηα νξζή παξαηήξεζε.  Μπνξνύκε, 

όκσο, λα πξνζέμνπκε όηη ππάξρεη κέζα ζε απηήλ ηελ επηβάξπλζε κηα πιεπξά, θάπσο 

πην ζθνηεηλή, πην δπζδηάθξηηε;  Σην ξεηνξηθό απηό εξώηεκα δίλεηαη, θαη΄αξράο, κηα 

ζεηηθή απάληεζε, όρη γηα ιόγνπο επθνιίαο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα δνύκε πνηα πηπρή 

ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη απηή πνπ κπνξεί λα ζπζθνηίδεη ηελ θαηάζηαζε.  Καη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πξνηείλεη ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ 

πνιηηηζκό ηεο.  Δειαδή ηελ Πνιηηηθή Κνπιηνύξα.  

Είλαη ζε όινπο γλσζηό όηη ε Πνιηηηθή Επηζηήκε έρεη ηε ζεσξεηηθή πξσηνθαζεδξία 

ζε ό,ηη αθνξά ηε κειέηε ηεο εμνπζίαο.  Ωζηόζν, απηό πνπ κάο ελδηαθέξεη, είλαη όηη 

επηζεκαίλεη θαη αλαιύεη ηηο απαξρέο ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο πνπ επηηάζζεη ην 

εμνπζηαζηηθό θαηλόκελν.  Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, γηα ιόγνπο κεζνδνινγηθήο 



ζπλέπεηαο, πάληα, ζπλεμεηάδεη θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθό ζύζηεκα γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ ελδηαθέξεηαη.  Απηό, όκσο, ην ζηνηρείν δελ είλαη απιό, νύηε άδνιν.  Δηόηη εδώ 

ππνλνείηαη πσο θάζε εμνπζηαζηηθό πνιηηηθό ζύζηεκα, κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, 

αγσληά, αλ κνύ επηηξέπεηαη απηή δηαηύπσζε, γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ.3  Απηή ε 

ιέμε-θιεηδί είλαη πνπ ζπγθξνηεί ηαπηόρξνλα ηελ πην θξίζηκε θαη θαζνξηζηηθή 

ζπλζήθε γηα λα δηαηεξεζεί έλα πνιηηηθό ζύζηεκα, εηδ’ άιισο απηό ζα αλαηξαπεί.  Τν 

ζηνηρείν αγσλίαο θηλεηνπνίεζε δηαρξνληθά, ηόζν ηνπο θνξείο θαη επηθαξπσηέο ηεο 

εμνπζίαο, όζν θαη ηνπο ζεσξεηηθνύο απνινγεηέο ηεο.  

Σπληξέρνπλ, επνκέλσο,  δύν ζεκαληηθά πνξίζκαηα κειεηώληαο ην θαηλόκελν ηεο 

εμνπζίαο: 

1. ηη αληηιακβαλόκαζηε κε ηξόπν πην επνπηηθό ηελ αλάγθε -θαη ηελ ελ ηέιεη 

επίηεπμε- ηεο λνκηκνπνίεζήο ηεο, θαη 

2. ηη κπνξνύκε, πιένλ, λα θαηαγξάςνπκε αιιά θαη λα αληηζηνηρήζνπκε, 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο αζθνύκελεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, θαη ηελ αληίζηνηρε 

κνξθή ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ζηελ νπνία θαηαθεύγεη απηόο ν ηύπνο 

εμνπζίαο, γηα λα επηηύρεη, επηηέινπο, ηελ πνιππόζεηε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε. 

 

Από καθξηά νη ‘‘Μεγάιεο Θεσξήζεηο’’. . . 

Αο παξαθνινπζήζνπκε, γηα ιίγν, θαη ζε έλα άιιν, επηζηεκνληθό πεδίν, θάπνηεο 

ζθέςεηο ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο πνιηηηζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ κάο αθνξνύλ.  ινη καο, 

θαηά θαηξνύο, έρνπκε αθνύζεη επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε 

                                                          
3 Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο λνκηκνπνίεζεο είλαη ελδεηθηηθό πσο αθόκα θαη ζε πξνζεγγίζεηο θαζαξά 

ηζηνξηθηζηηθέο δελ παξαιείπεηαη ε ζπλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζε ό,ηη 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπζηαζηηθνύ θαηλνκέλνπ, όπσο G. H. Sabine, A History of Political Theory, 

New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.  



Δύζε από ηελ Ειιάδα, γηα ηελ Αλαγέλλεζε πνπ δελ είρακε πνηέ, γηα ηηο 

ελδνζξεζθεπηηθέο αληηπαξαζέζεηο, γηα ην θνζκηθό θξάηνο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε 

ηεο εθθιεζίαο, θαη γηα ηηο θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο.  Ωο ζεσξεηηθά ζρήκαηα είλαη 

γνεηεπηηθά, θαη αλ ζέιεηε, ζπκβάιινπλ κε έλαλ ηδηόηππν ηξόπν ζηελ θαιιηέξγεηα είηε 

κηαο εζληθήο κεηνλεμίαο είηε ελόο ζπιινγηθνύ λαξθηζζηζκνύ, πνπ όπσο, ειπίδσ, 

αληηιακβάλεζζε όινη, δελ βνεζνύλ θαη παξά πνιύ.  Οη κεγάιεο αθεγήζεηο, όζν 

ηδηνθπείο θαη αλ είλαη, όζα ζηνηρεία αιήζεηαο θαη αλ πεξηέρνπλ, ηειηθά, αθπξώλνπλ 

ηελ όπνηα βησκαηηθή ή ζπιινγηθή αληίιεςε γηα ην πνηνί είκαζηε θαη ην ηη ζέινπκε. 

Κπξίσο, όκσο, αλαζηέιινπλ δηαξθώο ην πώο ζα επηηεπρζεί ό,ηη επηζπκνύκε λα 

γίλνπκε.  

Η κλεία απηή γίλεηαη θαη κε αθνξκή ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σπλεδξίνπ γηα ηηο πεξηβόεηεο 

ηαπηόηεηεο.  Ταπηόρξνλα, επηδηώθσ λα δηαθπιάμσ ηε δηθή καο πξνζέγγηζε από άιιεο 

αλάινγεο απόπεηξεο, ηηο νπνίεο πξηλ από ιίγν ζηειίηεπζα. 

Μηα ζεσξεηηθή ιύζε, ηελ νπνία θαη εδώ πξνηείλνπκε θαη εθαξκόδνπκε, είλαη λα 

επηδώμνπκε ηε μελέτη των απαρχών όισλ όζσλ λνκίδνπκε όηη κάο έρνπλ δηαθύγεη, 

γηαηί ν ξνπο ηεο Ιζηνξίαο είρε δηαθνξεηηθή γλώκε από εκάο. 

 

Σε εθαξκνγή ηνπ λένπ ππνδείγκαηνο 

Επνκέλσο, κήπσο νη απαξρέο ηεο πολιτικής νομιμοποίησης, δειαδή νη ζεσξεηηθνί 

θαη νη πξαθηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο απηή -ε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε- γηα πξώηε 

θνξά ζπλέβε, κπνξνύλ λα κάο δηαθσηίζνπλ; Καη κήπσο κέζα από κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε αλαθαιύςνπκε, ππό κηα έλλνηα, θαη ην πνηνί, πξαγκαηηθά, είκαζηε; 



Η λνκηκνπνίεζε σο θαηλόκελν, ζπλζήθε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, ηζηνξηθά, πξνθύπηεη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ύζηεξνπ Μεζαίσλα, όπνπ θαη 

ηόηε νη ηζηνξηθνί ηνπνζεηνύλ ηελ έλαξμε ησλ ιεγνκέλσλ Νεσηέξσλ ρξόλσλ.4  Η 

ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο δηαθόξνπο εζηεκκέλνπο/εγεκόλεο κε ηελ παλίζρπξε 

Καζνιηθή Εθθιεζία κνηάδεη λα είλαη ε ζξπαιιίδα κέζα από ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη 

πξώηεο απόπεηξεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο.  Καη  είλαη θαζνξηζηηθά ελδηαθέξνλ λα πξνζέμνπκε πξνο ηα πνύ θηλήζεθαλ 

απηέο νη δηαλνεηηθέο αζθήζεηο.  Ήηαλ όιεο  δηαηππσκέλεο θαηά ηξόπν απόιπην, αθνύ 

εκπεξηείραλ ππεξβαηηθέο δηθαηνινγήζεηο, κε άιια ιόγηα, επξόθεηην γηα νπζηαζηηθά 

θαη πξαθηηθά αζεκειίσηεο απόςεηο, πεξηβεβιεκέλεο όκσο κε ην ύθνο ηεο απζεληίαο. 

Επηθαινύκελνο θάπνηνο ην Θεό, ηελ θαηαγσγή ηνπ ή ηε Φύζε, γηαηί, επηηέινπο, 

κπνξεί λα είλαη θαιύηεξνο από θάπνηνλ άιινλ, δειαδή λα απνθηά έλα πξνβάδηζκα 

επηβνιήο, άξα λα κπνξεί λα κάο θαηεμνπζηάδεη;  Αληηιακβάλεζζε, επνκέλσο, γηαηί νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ γεληθεύνπλ ζπιιήβδελ ηε ζρεηηθόηεηα ηεο αμίαο ηεο λενειιεληθήο 

εκπεηξίαο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρήκα θαρεθηηθό, ην νπνίν δηθαηνινγεί, εθ 

ησλ πζηέξσλ, ζηξεβισκέλεο αληηιήςεηο.  

 

Μαδί κε ηελ Πνιηηηθή Κνπιηνύξα 

Ωζηόζν, ζηε αξρή έγηλε ιόγνο γηα ηελ Πνιηηηθή θαη ηνλ Πνιηηηζκό θαη ηε ζύδεπμή 

ηνπο, πνπ ζπλήζσο απνθαιείηαη Πνιηηηθή Κνπιηνύξα.  Σηελ Ειιάδα, όκσο, ε 

Πνιηηηθή Κνπιηνύξα γίλεηαη αληηιεπηή πεξηζζόηεξν κέζα ζηα όξηα ελόο λνκηθνύ 

ζεηηθηζκνύ, όπσο απηόο πξνθύπηεη από ην Σπληαγκαηηθό δίθαην, παξά σο κηα 

                                                          
4 Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, ‘Η ηδέα ηεο αληίζηαζεο ζηε λεόηεξε πνιηηηθή ζθέςε’ ζηνλ ηζηόηνπν: 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/1775/1/M01.029.04.pdf όπνπ θαηαγξάθνληαη κε 

εμαηξεηηθά επνπηηθό ηξόπν όιεο νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

λνκηκνπνίεζε από ηελ επνρή ησλ λενηέξσλ ρξόλσλ. 

 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/1775/1/M01.029.04.pdf


γνληκνπνίεζε ζε ζπλζήθεο πνπ επηδηώθνπλ ηνλ εμσξατζκό ηεο.  Ταπηόρξνλα, θαη ζε 

αλαθνξά κε πνιύ θαηαπηεζηηθέο εθδνρέο πνιηηηθώλ θαζεζηώησλ (όπσο απηώλ ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ), αληηκεησπίδνπκε θαη δηθαηνινγεκέλα, κε έληνλε επηθύιαμε, ηηο 

όπνηεο απόπεηξεο αηζζεηηθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Η αλαγσγή, όκσο, ζηηο απαξρέο ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο κάο ρνξεγεί 

πεξίζζεηα δείγκαηα αλάινγεο ρξήζεο αηζζεηηθώλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηζρπξνπνηεζεί, θαηά παξαθείκελν ηξόπν, ό,ηη έρνπλ απνπεηξαζεί λα επηβάιινπλ κε 

βαζπζηόραζηεο ζεσξεηηθέο ζπιιήςεηο-θαηαζθεπέο. 

Άξαγε, ην αηζζεηηθό παξειζόλ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα πεδίν αλέγγηρην;  Η 

πξνζθπγή ζηελ αξραηόηεηα, γηα παξάδεηγκα, γηαηί λα είλαη εθηόο ειέγρνπ, από ηε 

ζηηγκή πνπ ε πνιηηηθή θαηεμνπζίαζε δύζθνια γλσξίδεη αλαζηνιέο, ειέγρνπο θαη 

πεξηνξηζκνύο; 

Καη ην πόζν δηεπθνιπληηθή, ππήξμε ηειηθά, απηή ε αλαγσγή ζην παξειζόλ, κπνξνύκε 

λα ηελ αληηιεθζνύκε θαη κόλν όηαλ αλαινγηζζνύκε όηη κηα νιόθιεξε Αλαγέλλεζε 

βαζίζζεθε επάλσ ζε ζε κηα ηέηνηα πξνζθπγή.  ηαλ, επί πέληε αηώλεο, όιε ε 

επξσπατθή ήπεηξνο θαηαηξέρεηαη από ηελ αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ε (revival) 

αλαβίσζε απηή είλαη ζσζηή, ή αλ έρεη μεθύγεη γηα ιίγν, θαη κεηά λα πξνζπαζεί 

δηαθαώο λα επαλέιζεη. Μόλν ηελ θξαηνύζα γιώζζα ηεο ηζηνξηθήο πνιηηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο λα παξαηεξήζεηε, ζα δηαπηζηώζεηε πόζν έληνλε θαη ερεξή ήηαλ απηή 

ε επίηαμε. 

Πξνζζέζηε όκσο, ζην ζεκείν απηό, θαη κηα άιιε ηερληθή θαηεμνπζίαζεο, επίζεο 

βαζεηά ξηδσκέλε, απηή ησλ ηειεηώλ (θαη ζύληνκα αλαθέξνκαη ζην πξσηόθνιιν ή ηηο 

βαζηιηθέο εηζόδνπο ζην Παξίζη, ηηο πεξίθεκεο royal entries), πνπ κε αθνξκή ό,ηη 

κπνξεί λα ζεκαηνδνηνύζε πνιηηηθό λόεκα πιαηζίσλε ακέζσο ηε ζπκβνιηθή 



παξνπζίαζε, εκθάληζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη έρεηε, ηόηε, κηα 

αξθεηά θαιή εηθόλα γηα ην ηη ήηαλ, πόηε εκθαληδόηαλ θαη πνηέο εθδνρέο πηνζεηνύζε 

απηή ε πεξίθεκε λνκηκνπνίεζε. 

ιε απηή ε πεξηεθηηθή θαη ζπκππθλσκέλε εμήγεζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ πνιηηηθή 

λνκηκνπνίεζε, ηηο απαξρέο ηεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο, πόζν νηθεία είλαη θαζ’ εκάο; 

Τελ απάληεζε ηε δίλνπλ θαηά έλα κέξνο -θαη εθ πιαγίνπ- απηέο νη κεγάιεο 

αθεγήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζάο πξνείπα θαη νη νπνίεο κπνξνύκε λα ηηο ζπκεζνύκε 

θπξίσο ζε ζρέζε κε όζα δηαδξακαηίδνληαη γεσπνιηηηθά: 

Γηα ηνλ ειιεληθό θόζκν (όπσο θαη γηα ην Σπλέδξηό καο) έρεη ηεζεί σο νξόζεκν ε 

εκεξνκελία ηνπ 1204.  Πξόθεηηαη γηα ηε ρξνληά ζηελ νπνία ηέζεθε έλα βαζύ 

ςπρνινγηθό ράζκα αλάκεζα ζηε Δύζε θαη ζε εκάο. Είλαη κηα αθόκε ζπλζήθε ε νπνία 

κάο έρεη ππνρξεώζεη λα λνηώζνπκε κεηέσξνη θαη αλέληαρηνη.  Γηα ηε εηζήγεζε απηή, 

όκσο, είλαη κηα επθαηξία λα ππνγξακκίζεη ηηο αμεδηάιπηεο ζπγρύζεηο νη νπνίεο 

πξνέθπςαλ αθόκα θαη ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο, αθνύ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο ζεσξήζεηο, επηδηώμεηο θαη πξαγκαηώζεηο κάο επέβαιαλ κηα ζρέζε νηνλεί 

ππνηέιεηαο, ε νπνία δηήξθεζε εθαηνληάδεο ρξόληα.  Άιινη, πην εηδηθνί ζηα ζέκαηα 

απηά, έρνπλ δηαηππώζεη εληππσζηαθέο, ξηδνζπαζηηθέο θαη ελδερνκέλσο αηξεηηθέο 

ζεσξήζεηο γηα ηε ζρέζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ηελ ππόινηπε ρξηζηηαληθή 

Δύζε.   

Αο θάλνπκε ηώξα έλα άικα ρξνλνινγηθό θαη αο ζπκεζνύκε ηελ άιιε ζεκαληηθή 

εκεξνκελία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ, ην 1453.  Με απηήλ ηελ ηζηνξηθή ζηξνθή, ην 

κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ειιελόθσλνπ θόζκνπ απνμελώλεηαη από ηα ελ γέλεη 

ηεθηαηλόκελα ηεο επξσπατθήο Δύζεο.  Καη θπζηθά ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο 

θνπιηνύξαο πνπ ιέγακε πην πξηλ, δελ κπνξνύλ λα είλαη πηα νηθεία θαη θαηαλνεηά.  Τα 



ζηνηρεία, όκσο απηά, ζηελ Επξώπε, εμειίζζνληαη θαη θαζίζηαληαη όιν θαη πην 

ζύλζεηα, αθνύ δελ δηαηαξάρζεθαλ από κηα απξόζθνπηε εμέιημε ησλ γεγνλόησλ, όπσο 

ζπλέβε ζε εκάο.5 

Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε όηη:  

1- επί αηώλεο βξηζθόκαζηε ζε κηα απόζηαζε από ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο δελ είρακε ηελ αλαγθαία εμνηθείσζε γηα όια όζα 

ζπλέβαηλαλ ζηε Δύζε, θαη  

2- ζην δηάζηεκα απηό δελ ππήξρε ε ραξαθηεξηζηηθή νκνηνγελήο ζπληζηώζα ε 

νπνία ζα δηακόξθσλε κηα νκόινγε ζπιινγηθή, βησκαηηθή ζεώξεζε ησλ 

ηεθηαηλνκέλσλ.  Θπκίδσ ζην ζεκείν απηό ηνπο πεξίθεκνπο βελεην-ηνπξθηθνύο 

πνιέκνπο, ζπγθξνύζεηο πνπ είραλ σο κήιν ηεο έξηδνο άιινπο, δειαδή εκάο. 

 

Πξνθύπηνπλ ηπραία θαζνύκελα  

Αο επαλέιζνπκε,  μαλά, γηα ιίγν ζηα θαζαξά δπηηθν-επξσπατθά ζπκθξαδόκελα.  

Έρνληαο ήδε πεξηγξάςεη θαη εμεγήζεη ηηο πεξίπινθεο δηαδξνκέο ηεο πνιηηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο ζε ό,ηη αθνξά ηε βάζε ηεο αλαθνξάο ηεο (ε νπνία δηέζεηε ζρεδόλ 

πάληνηε κηα κεηαθπζηθή ρξνηά), κπνξείηε πιένλ λα ππνπηεπζείηε ηη είδνπο επθαηξία 

                                                          
5 Ίζσο κηα από ηηο πην λεθάιηεο θσλέο, ε νπνία πνηέ δελ ηαπηίζηεθε νύηε κε όζνπο ηήξεζαλ κηα ζηάζε 

δηαξθνύο ππνρξέσζεο ηεο δύζεο απέλαληη καο, νύηε θαη κε απηνύο πνπ αζζκαίλνπλ ζηζύθεηα απέλαληη 

ζε ν,ηηδήπνηε δπηηθό, ήηαλ ν Κώζηαο Αμειόο.  Σην ηειεπηαίν ηνπ δνθίκην, πνπ κεηαθξάζηεθε από ηα 

γαιιηθά, ππάξρνπλ κεξηθέο ζειίδεο νη νπνίεο θαηά ηξόπν πεξηεθηηθό -αιιά θπξίσο επνπηηθό- 

ζπλνςίδνπλ νξηζκέλεο από ηηο επηθπιάμεηο πνπ έρνπκε σο ζέζε απνδερηεί.  Κώζηαο Αμειόο, Η κοίρα 

ηες ζύγτρολες Ειιάδας, Αζήλα: Νεθέιε, 2010, ζζ. 18-24.  



ππήξμε ν ζπξκόο, ην ξεύκα ηεο αξραηνιαηξίαο, απηή ε κνλνκαληαθή
6
 ζπζρέηηζε κε ην 

θιαζηθό ιεγόκελν Παξειζόλ, πνπ αλαζεξκαίλεηαη από ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηώλα εμ 

αηηίαο ησλ αλαθαιύςεσλ ηνπ Εξθνπιάλενπκ θαη ηεο Πνκπείαο. Τόηε, ινηπόλ, 

πξνθύπηνπλ δύν ηεξάζηηεο παξεμήγεζεηο: νη Δπηηθνί λόκηζαλ όηη πιένλ θαηάιαβαλ ηα 

πάληα, κέρξη πνπ δηαπίζησζαλ όηη ππήξρε θάηη παιαηόηεξν από ην ξσκατθό 

παξειζόλ, ην αξραηνειιεληθό, θαη όηαλ δόζεθε ε επθαηξία κέζσ ησλ ηνπνηεξεηώλ 

ηνπο λα εγεκνλεύζνπλ κε βαζηιηθό ηξόπν ζηελ λεόηεξε Ειιάδα, εθεί ζπλέρηζε ε 

παξάλνηα, δεκηνπξγώληαο ηα ηδενινγηθά αιιά θαη αξραηνινγηθά ζεκέιηα ηεο 

ζπλέρηζεο κηαο δηαδξνκήο, ρσξίο αλαθαηάμεηο, ρσξίο κεηαιιαγέο, ρσξίο 

αλαζεσξήζεηο, ρσξίο εμειίμεηο.  

 

. . . θαη εθαξκόδνληαη ξηδηθέο κεηαβνιέο 

Επηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηό λα ζάο ππελζπκίζσ θάηη: όηη ν ηίηινο απηήο ηεο 

αλαθνίλσζεο επηγξάθεηαη σο «Η Αλαγσγή ζην Παξειζόλ:  από ηελ ηδενινγηθή 

ζπγθξόηεζε ζηελ πνιηηηθή αλάιεςε».  Μπνξείηε επνκέλσο, ηώξα, κε κεγαιύηεξε 

εκπηζηνζύλε λα ζπλαληηιεθζείηε, γηαηί ε επηινγή λα πάςεη ε Αθξόπνιε, γύξσ ζηα 

1835, λα είλαη κηα ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε, δειαδή έλα θξνύξην, απνηειεί κηα 

θακπή γηα ηελ ηαπηόηεηά καο.  Η θαζηέξσζε ελόο ρώξνπ σο αξραηνινγηθνύ, πξάμε 

ζήκεξα θαηαλνεηή θαη πξνθαλώο αλαγθαία, ηόηε ήηαλ κηα ξεμηθέιεπζε επηινγή, 

                                                          

6 Με ηνλ όξν ‘‘πνιηηηζηηθή αλαδηάηαμε’’ πεξηγξάθνπκε κηα θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην 
θπξίαξρν πνιηηηζηηθό πξόηππν, -ην paradigm θαηά ηνλ Kuhn- έρεη ήδε αλαηξαπεί, αιιά δελ έρεη 

θαηηζρύζεη έλα άιιν. Γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν επλνείηαη θαη κηα πην «κνλνκαληαθή» ζηάζε απέλαληη 

ζε απηό ην λέν πνιηηηζηηθό αμηαθό ζύζηεκα, πνπ επεηδή δελ έρεη θαζ-ηεξσζεί επηηξέπεη θαη πην 

αληηζπκβαηηθέο manifestations απνδνρήο, ζπκκεηνρήο θαη ιαηξείαο.  Γηα ηε κνλνκαληαθή πιεπξά ηνπ 

ζέκαηνο, δηαηππσκέλε θαη σο «θαηαμησηηθή αξραηνδνμία» βιέπε ζρεηηθά ζηνλ Α-Ι. Δ Μεηαμά, Η 
σθαρπαγή ηωλ κορθώλ, Αζήλα: Καζηαληώηεο, 2003, ζει. 21 θαη αληίζηνηρε βηβιηνθξηζία ηνπ Μάλνπ 

Σηεθαλίδε, ‘Η Τέρλε θαη ην θξάηνο ηνπ σξαίνπ’, Βηβιηοζήθε, Ειεσζεροησπία, 2/4/2004.     



ζεκαηνδνηεκέλε από αζύιιεπηνπο ηδενινγηθνύο θαηαλαγθαζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηθέξεη κε ηνλ ηξόπν ηεο ηελ αλαγθαία θαη πνιππόζεηε αλαθνξά ζην παξειζόλ.  Οη 

εθηεηακέλεο θαηεδαθίζεηο, όζν θαη αλ ζήκεξα θαληάδνπλ δεδνκέλεο, ππήξμε θάπνηα 

ζηηγκή πνπ δελ ήηαλ έηζη.  Καη θαηέζηεζαλ επηβεβιεκέλεο δηόηη ην, ηόηε, ελ ηζρύ 

ζύζηεκα πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηεο απόιπηεο κνλαξρίαο, κόλν, θάπσο έηζη, 

αληηιακβαλόηαλ ηε λνκηκνπνίεζή ηεο. 

Ίζσο, απνθαιππηηθόηεξν γισζζηθό επηζηέγαζκα γηα ηελ θαηάιεμε απηήο ηεο 

εηζήγεζεο λα κελ ππάξρεη παξά απηό πνπ δήισζε ν Λνραγόο de Verninac Saint 

Maur, ν Γάιινο δηνηθεηήο ηεο απνζηνιήο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αηγππηηαθνύ 

νβειίζθνπ ζηελ Place de la Concorde ζην Παξίζη όηη:  Η αρταηόηεηα είλαη έλας θήπος 

ποσ θσζηθώ δηθαίω αλήθεη ζε εθείλοσς ποσ θαιιηεργούλ ηοσς θαρπούς ηοσ.
7
 

 

  

                                                          
7 Richard Stoneman, ‘‘Αναζητώντας την Κλασική Ελλάδα’’, σ. 249. Αθήνα: Μ. Ι. Ε. Τ., 1996. 
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