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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Η ολιστική πολιτική προσέγγιση αποτελεί μια απάντηση 
στα κύρια αδιέξοδα της δημοκρατίας:

Πώς μπορούμε να ιεραρχήσουμε συλλογικά τις πολιτικές 
προτεραιότητες γύρω από τις οποίες διαφωνούμε; 

Πώς αποφεύγεται η συγκέντρωση της εξουσίας  και η χρή-
ση της προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων και στρωμάτων;

Πώς θα επιτύχουμε κοινωνική ισότητα ενώ ατομικά είμα-
στε προσανατολισμένοι προς τον ανταγωνισμό;

Πώς πρέπει να χειριστούμε ως κοινωνία το γεγονός ότι δεν 
έχουμε όλοι παρόμοιες ικανότητες και δυνάμεις;

Μπορεί ένα πολιτικό σύστημα να μεταλλάσσεται διαρκώς 
ώστε να εφαρμόζει τις ίδιες αρχές σε διαφορετικές συνθήκες;

 Τα οκτώ τμήματα του κειμένου μπορούν να διαβαστούν 
ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέρει πρώτα τον 
αναγνώστη. Η σειρά που ακολουθεί απευθύνεται σε όσους 
επιθυμούν να μελετήσουν το περιεχόμενο λεπτομερώς.
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A. Σύστημα διακυβέρνησης

Πρωταρχικοί στόχοι του συστήματος διακυβέρνησης 
της Ολιστικής Πολιτικής είναι:

1. Να αποκλείεται κάθε προσυνεννόηση και οργάνω-
ση για τη λήψη των πολιτικών και νομοθετικών αποφάσε-
ων. Αποκλείεται έτσι ο σχηματισμός ομάδων με διαρκή και 
οργανωμένο χαρακτήρα όπως τα πολιτικά κόμματα και κι-
νήματα.

2. Να παρουσιάζονται τα ζητήματα στην πραγματική 
τους διάσταση, τόσο ως προτεραιότητες που πρέπει να ιε-
ραρχηθούν όσο και ως αλληλεξαρτώμενα προβλήματα.

3. Να επιστρέφουν στην κοινωνία οι επιτυχίες και οι 
αποτυχίες του συστήματος· μετά την εξαφάνιση του φίλτρου 
των κομματικών συμφερόντων αυτό θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς καθυστερήσεις, περιστροφές και ξύλινη γλώσσα.
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A.1 Εκπροσώπηση και διαχείριση

Ο «χωρισμός των εξουσιών» εφευρέθηκε ως μέθοδος 
προστασίας μιας κοινωνίας από τις δομές που την εξουσι-
άζουν. Η μέθοδος αυτή είναι πια απαρχαιωμένη και έχει 
πλήρως παρακαμφθεί στην πράξη από το πυκνό συνονθύ-
λευμα των πολιτικών, οικονομικών και επικοινωνιακών 
συστημάτων εξουσίας· δεν παρουσιάζει πλέον, ακόμη και 
στην αφηρημένη σύλληψή της, κανένα πολιτικό ενδιαφέρον 
αφού η αλληλεξάρτηση όσων βρίσκονται σε θέση ισχύος εί-
ναι από πολλές δεκαετίες τόσο στενή, ώστε να εγγυάται την 
απόλυτη υπακοή των εμπλεκομένων σε μια λογική διατή-
ρησης των υπαρχουσών ισορροπιών. Κανείς δεν υποθέτει 
πλέον σοβαρά ότι τα κόμματα, τα ΜΜΕ, η Δημόσια Διοίκη-
ση και η αγορά είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Μερι-
κοί διατηρούν ίσως επιφυλάξεις για τη δικαστική εξουσία, 
αλλά γι’ αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω.

Η Ολιστική Πολιτική αναγνωρίζει επίσημα ότι κάθε 
μορφή εκπροσώπησης είναι και μορφή νόθευσης. Κατά 
συνέπεια οφείλει να περιορίζει τη νόθευση αυτή στο ελά-
χιστο. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαρκούς 
Ψήφου για όλους. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την αντιπρο-
σωπευτικότητα με τη λειτουργία της Κοινωνικής Συνέλευ-
σης, ενός οργάνου που αποτελεί ‘δείγμα’ της κοινωνίας, πε-
ρίπου όπως τα δείγματα που χρησιμοποιούνται στις δημο-
σκοπήσεις. Προσθέτει όμως, παράλληλα με την Κοινωνική 
Συνέλευση, τη Συνέλευση Ισοτιμίας για να δίνεται η δυνα-
τότητα ιδιαίτερης επιρροής σε κατηγορίες πληθυσμού που η 
κοινωνία αναγνωρίζει ως αδύναμες ή στις οποίες αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία για μια συγκεκριμένη περίοδο.
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Το Κοινοβούλιο καταργείται ως απαρχαιωμένος θεσμός 
για τη διενέργεια του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου 
και για την τελική έγκριση των νόμων, που έτσι κι’ αλλιώς 
προετοιμάζονται από τη Δημόσια Διοίκηση και προσαρμό-
ζονται στο συμφέρον του κόμματος που κυβερνά. Οι πολί-
τες γνωρίζουν ότι η πολιτική εξουσία έχει μεταφερθεί αλλού 
και τα κοινοβούλια αποτελούν γενικά βαρετά θέατρα όπου 
το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά προκαθορισμένο.  
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A.2 Η πολιτική εξουσία

 Αναγνωρίζονται τέσσερις πόλοι πολιτικής εξουσίας: 
δύο πρωτεύοντες, η κοινωνία και η Κοινωνική Συνέλευ-
ση, και δύο δευτερεύοντες, η Δημόσια Διοίκηση και ο ιδιω-
τικός τομέας. Οι δευτερεύοντες πόλοι αποτελούν αναπόφευ-
κτα πηγές πολιτικής εξουσίας στην πράξη και για το λόγο 
αυτό, αντί να εθελοτυφλούμε αναφερόμενοι σε υποθετικές 
αρχές, αντιμετωπίζουμε κατ’ ευθείαν την πραγματικότητα. 
Βασικός στόχος της ολιστικής πολιτικής εξουσίας είναι λοι-
πόν οι πρωτεύοντες πόλοι, δηλ. η κοινωνία, να κατευθύνει 
σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της τους δευτερεύοντες 
πόλους, αφήνοντάς τους όμως όλη την αυτονομία που χρει-
άζονται ώστε να είναι αποτελεσματικοί.

A.2.α Δίκτυο διαρκούς ψηφοφορίας

Το δίκτυο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ως μόνιμο 
σύστημα συμμετοχής που διέπεται από την αρχή της πλή-
ρους και απλής αναλογικής. Αν και η δομή του μπορεί να 
μεταβάλλεται ώστε να αντιστοιχεί κάθε φορά στο πνεύμα και 
όχι στο γράμμα της ολιστικής προσέγγισης, όπως πρέπει να 
γίνεται με κάθε στοιχείο της, μερικές γενικές αρχές είναι αρ-
κετά σταθερές. Επίσης, είναι εξ αρχής αποδεκτός και ο πε-
ριορισμός ότι κανένα σύστημα συλλογικών αποφάσεων δεν 
είναι τέλειο, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εφαρμόζουμε 
και να βελτιώνουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα. 

Πρώτα απ’ όλα το σύστημα αντιλαμβάνεται την ψήφο 
ως γνώμη και όχι ως συναίνεση, έγκριση ή υποστήριξη. Οι 
γνώμες έχουν λοιπόν αποχρώσεις και περιλαμβάνουν στις 
περισσότερες περιπτώσεις αβεβαιότητες. Για το λόγο αυτό η 
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ατομική ψήφος πρέπει να μπορεί να κατανεμηθεί σε διαφο-
ρετικές θέσεις. Ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα. Σε μια 
κοινωνία 10 εκατομμυρίων ψηφοφόρων τίθεται το ζήτημα 
της ιεράρχησης των εξής τριών προτεραιοτήτων: Ανάπτυξη 
τεχνολογιών για ‘καθαρή’ ενέργεια – Επέκταση και βελτί-
ωση του οδικού δικτύου – Δημιουργία νέων χώρων ταφής 
απορριμμάτων.

Ας υποθέσουμε ότι περίπου 52% των ψηφοφόρων θεω-
ρεί ότι το οδικό δίκτυο είναι μια πολύ σπουδαία προτεραιό-
τητα. Με την αρχή της μονολιθικής ψήφου το θέμα θα είχε 
λήξει ακόμη και αν εφαρμόζαμε απλή αναλογική· αποφα-
σίζεται η επένδυση στο οδικό δίκτυο και το ζήτημα κλείνει. 
Αντίθετα, με την κατανομή της ατομικής ψήφου μπορούμε 
να δούμε την πραγματικότητα από πιο κοντά. Υποθέτουμε 
λοιπόν λογικά ότι αυτό το 52% διαιρείται ως εξής: 30% πι-
στεύει ότι το οδικό δίκτυο είναι άμεση προτεραιότητα κυρί-
ως γιατί έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες επισκευές, ενώ 
δεν αρνείται τη σημασία κυρίως της πρώτης προτεραιότη-
τας· το υπόλοιπο 22% θεωρεί κατά μέσο όρο ότι δεν είναι 
απαραίτητο να γίνει μόνο ένα πράγμα αλλά μπορούν να γί-
νουν πολλά ταυτόχρονα. Αν υποχρεώνεται να διαλέξει ένα, 
διαλέγει το οδικό δίκτυο· αν όχι, θεωρεί ότι το οδικό δίκτυο 
πρέπει να συγκεντρώνει παρόμοιο ενδιαφέρον  με τις άλλες 
δύο προτεραιότητες.

Η κατανεμημένη ψήφος δίνει τη δυνατότητα να χωρί-
ζει κανείς την επιλογή του επί τοις εκατό, να δίνει δηλαδή 
στο συγκεκριμένο παράδειγμα 10% σε μια προτεραιότητα, 
40% σε μια άλλη και άλλο 10% στην τρίτη κ.ο.κ., χωρίς καν 
να υποχρεώνεται να εξαντλήσει το 100% αν οι προτεινόμε-
νες επιλογές δεν τον ικανοποιούν. Το σύνολο των μονάδων 
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των ψηφοφόρων είναι 10εκ. Χ 100 μον. = 1000 μον., δη-
λαδή κάθε εκατομμύριο μπορεί να δώσει έως 100 μονάδες.

Με την εφαρμογή λοιπόν της κατανεμημένης ψήφου 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα 5,2 εκ. των ψηφοφόρων 
που αναφέραμε (52% του συνόλου) ψηφίζουν ως εξής:

Προτεραιότητες

Αριθμός ψη-
φοφόρων 

(εκ.)

Ι ‘Καθαρή’ 
ενέργεια

ΙΙ Οδικό δί-
κτυο

ΙΙΙ Ταφή απορ-
ριμμάτων

3 30% = 90 
μονάδες

60% = 180 
μον.

10% = 30 μον.

2,2 33% = 73,3 
μονάδες

33% = 73,3 
μον.

33% = 73,3 
μον.

ΣΥΝΟΛΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

 5,2  163,3  253,3  103,3

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ακόμη και στο τμήμα των ψη-
φοφόρων που σ’ ένα απαρχαιωμένο σύστημα θα έκρινε τε-
λειωτικά την ψηφοφορία υπέρ της δεύτερης προτεραιότη-
τας, η προτεραιότητα αυτή συγκεντρώνει λιγότερες προτιμή-
σεις από το σύνολο των άλλων δύο προτεραιοτήτων (253,3 
έναντι 266,6 για το άθροισμα των προτεραιοτήτων Ι και ΙΙΙ). 
Αυτό δίνει ήδη μια εντελώς διαφορετική εικόνα πριν ακό-
μη προσθέσουμε τα υπόλοιπα 4,8 εκ. για τα οποία μπορού-
με να υποθέσουμε κατά μέσο όρο τα εξής:

Προτεραιότητες

Ι ‘Καθαρή’ ενέργεια ΙΙ Οδικό δίκτυο ΙΙΙ Ταφή απορ-
ριμμάτων

Αριθμός ψηφο-
φόρων (εκ.) 4,8

60% = 288 μονάδες 10% = 48 μον. 20% = 96 μον.
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Υποθέτουμε δηλαδή ότι 10% των μονάδων που μπο-
ρούν να δώσουν αυτοί οι 4,8 εκ. ψηφοφόροι δεν αποδίδο-
νται πουθενά ενώ δίνεται στην πρώτη προτεραιότητα το ίδιο 
ποσοστό που έδωσαν τα 3 εκ. στη δεύτερη προτεραιότητα, 
δηλ. 60%. Αυτό μας δίνει το εξής τελικό σύνολο επί 1000 
μονάδων:

 Προτεραιότητες

Αριθμός 
ψηφοφόρων 

(εκ.)

Ι 
‘Καθαρή’ 
ενέργεια

ΙΙ 
Οδικό 
δίκτυο

ΙΙΙ Ταφή 
απορριμ-

μάτων

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΨΗΦΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

 10  451,3  301,3  199,3  48

Τούτο σημαίνει ότι η κατανεμημένη ψήφος, αντίθετα με 
τη μονολιθική, δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί η πραγμα-
τικότητα με τις αποχρώσεις των γνωμών των πολιτών και 
δείχνεται έτσι ότι η προτεραιότητα του οδικού δικτύου δεν 
συγκεντρώνει καν το ένα τρίτο των προτιμήσεων, άρα πρέ-
πει ξεκάθαρα να τεθεί σε δεύτερη μοίρα μετά την ανάπτυξη 
τεχνολογιών καθαρής ενέργειας. Παρότι υποθετικό, το πα-
ράδειγμα δείχνει ότι η κατανεμημένη ψήφος δίνει ασύγκρι-
τα ανώτερες δυνατότητες πολιτικών επιλογών στους ψηφο-
φόρους.

Αν σκεφτεί κανείς ότι το δίκτυο ψηφοφορίας με αυτό 
τον τρόπο είναι διαρκές και αφορά σε όλα τα σπουδαία ζη-
τήματα, είναι αβυσσαλέα η απόσταση που μας χωρίζει από 
τη μονολιθική επιλογή μεταξύ κομματικών υποτελών κάθε 
τέσσερα ή πέντε χρόνια  (τις λεγόμενες «εκλογές»).
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Α.2.β Διαρκής ψηφοφορία: όρια και προτε-
ραιότητες

Η βασική αρχή του δικτύου διαρκούς ψηφοφορίας εί-
ναι ότι διευκολύνει την πρόσβαση με όλα τα διαθέσιμα ηλε-
κτρονικά μέσα. Καθένας, από τη συμπλήρωση του 16ου 
έτους του, θα πρέπει να μπορεί να ψηφίζει, να εκλέγεται και 
να κληρώνεται οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε βρί-
σκεται. Δύο κύρια πρακτικά ερωτήματα τίθενται στο πλαί-
σιο αυτό:

1) Πώς θα αποφευχθεί ο ‘κορεσμός’ των πολιτών

Είναι αλήθεια ότι κάθε συμμετοχική δραστηριότητα 
μπορεί να εκταθεί στο βαθμό που να θεωρείται ανεπιθύ-
μητος φόρτος. Για να αποφευχθεί αυτό στην περίπτωση της 
ψήφου θα πρέπει να υπάρχουν δύο εγγυήσεις: α) οι πολί-
τες να θεωρούν ότι η διαδικασία της διαρκούς ψηφοφορίας 
όντως καθορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνίας τους και 
ότι οι σημαντικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται εν τέλει αλ-
λού· β) ότι δεν είναι δυνατό μικρές μειοψηφίες με μεγάλο 
ενδιαφέρον ή συμφέρον για ένα ζήτημα να επηρεάζουν δυ-
σανάλογα τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η πρώτη εγγύη-
ση αφορά ουσιαστικά τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος 
ολιστικής πολιτικής στην πράξη, καθώς μόνον αυτή θα πεί-
σει τους πολίτες για την ουσιαστική επιρροή τους. Η δεύ-
τερη εγγύηση πρέπει να δοθεί με ποσοστό επί της συνολι-
κής ψήφου, δηλ. να απαιτείται για κάθε ζήτημα το 25% της 
συνολικής ψήφου ώστε το αποτέλεσμα να ισχύσει. Αυτό ση-
μαίνει στο προηγούμενο παράδειγμα των 10 εκ. ότι του-
λάχιστον 5 εκ. πολίτες θα κατανείμουν στις επιλογές που 
προτείνονται τουλάχιστον το 50% της ψήφου τους ή 4 εκ. 
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το 62,5%, κ.ο.κ. με ελάχιστο τα 2,5 εκ. να κατανείμουν το 
100%. Η Κοινωνική Συνέλευση (βλ. θέμα Α.2.δ) θα πρέπει 
να μπορεί για ζητήματα μεγάλης σημασίας να επιβάλλει ως 
προϋπόθεση το 50% της συνολικής ψήφου και σε ζητήματα 
θεμελιώδους σημασίας το 50% της συνολικής ψήφου προ-
ερχόμενο από τουλάχιστον το 50% των ψηφοφόρων1.

2) Πώς θα οργανωθούν τα ζητήματα προς ψήφιση

Πρέπει να επαναληφθεί ότι η Ολιστική Πολιτική ανα-
γνωρίζει ότι η εξουσία να θέτει κανείς τα ερωτήματα είναι 
σημαντικότερη από τη δυνατότητα να απαντά στα ερωτήμα-
τα αυτά. Όταν το ζήτημα έχει τεθεί με τρόπο περιοριστικό, οι 
επιλογές των ψηφοφόρων απλώς επιβεβαιώνουν την ισχύ 
αυτών που θέτουν τους περιορισμούς· γνωρίζουν όλοι πόση 
σημασία έχει να καλείται κανείς να διαλέξει κομματικούς 
αντιπροσώπους κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια.

Για το λόγο αυτό η Κοινωνική Συνέλευση θα επεξερ-
γάζεται αποκλειστικά τα ζητήματα που τίθενται προς ψήφι-
ση, τόσο στη σύλληψη όσο και στην έκφρασή τους, ενώ θα 
επιλέγει επίσης αποκλειστικά το χρόνο κατά τον οποίο θα 
τεθούν και πόσο μπορεί να διαρκέσει η ψηφοφορία. Στο 
προηγούμενο παράδειγμα, η Κοινωνική Συνέλευση μπο-
ρεί να κρίνει ότι η παρουσίαση του ζητήματος πρέπει να 
περιλαμβάνει μια φράση που να εξηγεί ότι «η ψηφοφορία 
αυτή θα καθορίσει τη δέσμευση κονδυλίων για τα επόμενα 

1 Για την ακρίβεια, όπου αναφέρεται 50%, πρόκειται για το 50% 
των ψηφοφόρων συν έναν και 50% του μέγιστου δυνατού συνό-
λου ψήφων συν μία μονάδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι συμ-
μετέχουν είναι όχι απλώς ίσοι αλλά περισσότεροι από όσους δεν 
συμμετέχουν και, αντίστοιχα, ότι η ψήφος είναι αριθμητικά μεγα-
λύτερη.
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δέκα χρόνια». Επίσης μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφο-
ρία θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα, ότι θα δημοσιεύονται 
τμηματικά αποτελέσματα κάθε πέντε ημέρες, ή ακόμη και 
την αναστολή της ψηφοφορίας για διάστημα μιας εβδομά-
δας (Στο παράδειγμα που δώσαμε η αναστολή θα ήταν μια 
λογική εξέλιξη, αν συνέβαινε ένα μεγάλο οδικό ατύχημα του 
οποίου η κάλυψη από τα ΜΜΕ θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε υπεραντιπροσώπευση της δεύτερης προτεραιότητας ή αν 
δημοσιευόταν η ύπαρξη μικρής ποσότητας διοξινών στις εκ-
πομπές ενός εργοστασίου καύσης απορριμμάτων μετά από 
βλάβη ενός φίλτρου, γεγονός που θα επηρέαζε υπέρ της τρί-
της προτεραιότητας).

Α.2.γ Τοπικές και περιφερειακές ψηφοφορίες

Οι προτεραιότητες επιλέγονται στο επίπεδο ολόκληρης 
της κοινωνίας και όχι των τμημάτων της. Έτσι, οι αποφά-
σεις δεν λαμβάνονται με γνώμονα το άμεσο ατομικό συμφέ-
ρον αλλά την ιδέα που έχει κάθε πολίτης για το πώς πρέπει 
να είναι η κοινωνία στην οποία ζει. Στη μεγάλη πλειονότη-
τα των περιπτώσεων λοιπόν, οι τοπικές ψηφοφορίες πρέ-
πει να αποφεύγονται. Όταν ανακύπτουν ζητήματα εξαιρε-
τικά που καθιστούν μια τέτοια ψηφοφορία απαραίτητη, τότε 
η Κοινωνική Συνέλευση αποφασίζει αν θα την επιτρέψει 
και με ποιους όρους. Το κριτήριο για την απόφαση αυτή εί-
ναι να μην υπάρχει ορατή πιθανότητα ψήφου με τη λογική 
του ατομικού ή του τοπικού συμφέροντος, π.χ. η δημιουρ-
γία ενός φράγματος σε μέρος που θα εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντα μιας περιοχής ενώ θα επιβαρύνει άλλες, ο αποκλει-
σμός δρόμων ταχείας κυκλοφορίας από μια περιοχή ώστε 
να περάσουν από αλλού κ.λπ.
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Η Κοινωνική Συνέλευση φροντίζει να δίνει στις τοπικές 
και περιφερειακές ψηφοφορίες την ευρύτερη δυνατή βάση 
εντάσσοντας και πολίτες από άλλες περιοχές, που μπορεί 
για κάποιο λόγο να έχουν γνώμη· π.χ. αν οι κάτοικοι μιας 
πόλης θέλουν να αποφασίσουν για το καλύτερο σχέδιο δια-
χείρισης της κυκλοφορίας, να μπορούν να μετάσχουν στην 
ψηφοφορία και κάτοικοι όλων των πόλεων που εφάρμοσαν 
νέα σχέδια κυκλοφορίας την τελευταία δεκαετία.   

Α.2.δ Η Κοινωνική Συνέλευση

Είναι το όργανο που εγγυάται τη δημοκρατία και την 
εφαρμογή της Ολιστικής Πολιτικής. Η επιρροή της είναι 
απεριόριστη αφού οργανώνει τις προτεραιότητες και τα ζη-
τήματα, προτείνει στην κοινωνία την ψήφισή τους και εγγυ-
άται τη σωστή ψηφοφορία, επιβάλλει στο σύστημα διαχείρι-
σης της εξουσίας την εφαρμογή των ψηφιζόμενων αποτελε-
σμάτων, οργανώνει και επιβλέπει τον έλεγχο όλης της λει-
τουργίας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα και προ-
σλαμβάνει και απολύει όλους όσους διαχειρίζονται εξουσία 
σε ανώτατο βαθμό.

Η σύσταση της Κοινωνικής Συνέλευσης γίνεται με ηλε-
κτρονικό κλήρο μεταξύ όσων έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος τους, σε ποσοστό ενός ατόμου ανά πληθυσμό δέκα χι-
λιάδων, δηλαδή εκατό ατόμων ανά εκατομμύριο· αυτό ση-
μαίνει ότι το ανώτατο πολιτικό όργανο στην Ολιστική Πολι-
τική αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ‘τυχαίων πολιτών’. 
Τα μέλη της Κοινωνικής Συνέλευσης. αντικαθίστανται κάθε 
χρόνο και όποιος έχει υπάρξει μέλος δεν μπορεί να κλη-
ρωθεί ξανά για μία δεκαετία από τη λήξη της θητείας του. 
Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν δημόσια γνωστή την ιδι-
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ότητά τους, ακόμη και μετά τη θητεία τους, και συνεχίζουν 
τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστα από την ιδι-
ότητα αυτή. Έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια 
για μικρές προσαρμογές του χρόνου και του εισοδήματος 
που πρέπει να έχουν με στόχο να εκπληρώνουν το καθή-
κον τους ενώ διατηρούν τη συνήθη οικονομική και κοινω-
νική τους κατάσταση.

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνέλευσης χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά, τόσο για να ψηφίζουν όσο και για να επικοι-
νωνούν μεταξύ τους, ένα μόνιμο ηλεκτρονικό δίκτυο λαμ-
βάνοντας ουδέτερα ψευδώνυμα που διαλέγουν στην αρχή. 
Οφείλουν να αποφεύγουν να δίνουν προσωπικά στοιχεία 
ώστε η ταυτότητά τους στο δίκτυο να συνίσταται απλώς στην 
ηλεκτρονική συμμετοχή τους και να μην εκτείνεται στην ιδι-
ωτική ή δημόσια ζωή τους. Η επικοινωνία τους περιορίζε-
ται αποκλειστικά στα ζητήματα του πολιτικού τους ρόλου και 
είναι απολύτως διάφανη, δηλ. κάθε μέλος μπορεί να δει το 
πλήρες περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών, περιεχόμενο 
που συνιστά και τα πρακτικά της Κοινωνικής Συνέλευσης. 
Τα πρακτικά δίνονται στη δημοσιότητα για όλους τους πολί-
τες με καθυστέρηση ενός έτους.

Α.2.ε Γραμματείες της Κοινωνικής Συνέλευ-
σης 

Είναι οι υπηρεσίες που εργάζονται πάνω στον ολιστικό 
χαρακτήρα της πολιτικής και υποστηρίζουν τους Γραμματείς 
για να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους προς την Κοινωνική 
Συνέλευση. Οι Γραμματείες ούτε αντικαθιστούν ούτε υπο-
καθιστούν τους υπουργικούς τομείς διαχείρισης. Στελεχώ-
νονται με δέκα το πολύ άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες στην 
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ολιστική προοπτική, που ενεργούν ως ερευνητές και έχουν 
το δικαίωμα να λαμβάνουν αμέσως οποιαδήποτε πληροφο-
ρία επιθυμούν από τις υπηρεσίες διακυβέρνησης στο Δη-
μόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Το περιεχόμενο των Γραμ-
ματειών αποφασίζεται από την ίδια την Κοινωνική Συνέ-
λευση και αφορά τομείς απτών αποτελεσμάτων όπου συν-
δυάζονται οι ενέργειες της διακυβέρνησης. Οι τομείς αυ-
τοί δεν επιλέγονται από τη σκοπιά των πεδίων διαχείρισης 
(π.χ. τους υπουργικούς τομείς της περίθαλψης, των δημο-
σίων έργων, των μεταφορών, κ.λπ.) αλλά από τη σκοπιά 
της συνολικής κοινωνικής εμπειρίας. Θα μπορούσαν π.χ. 
να επιλεγούν οι εξής τέσσερις Γραμματείες:

1. «Λειτουργικότητα και συνοχή της καθημερινής ζωής», 
όπου θα εντάσσεται η παρακολούθηση και ισορροπία όλων 
των καθημερινών δραστηριοτήτων, από τις συνθήκες εργα-
σίας ως τις μεταφορές, τις επικοινωνίες και την κατανάλω-
ση, από το ολοήμερο σχολείο ως την παρακολούθηση τηλε-
όρασης και την ευγενή συμπεριφορά μεταξύ των πολιτών. 
Ευθύνη της Γραμματείας αυτής θα είναι να παρουσιάζονται 
στην Κοινωνική Συνέλευση κριτήρια για μια καθημερινή 
εμπειρία με συνοχή και ευεξία και προτάσεις για τις επιλο-
γές που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η 
Κοινωνική Συνέλευση να αποφασίσει πώς θα τεθούν τα ζη-
τήματα για ψηφοφορία στην κοινωνία. Για παράδειγμα, προ-
τάσεις για την ισορροπία ανάμεσα  στην πίεση από την ερ-
γασία, τις παθητικές δραστηριότητες όπως η παρακολούθη-
ση τηλεόρασης, και τις ενεργητικές δραστηριότητες όπως ο 
περίπατος.    

2. «Σχέση με το περιβάλλον και τα άλλα είδη», όπου θα 
παρακολουθείται η συνολική σχέση με το φυσικό περιβάλ-
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λον για την οποία θα προτείνονται κριτήρια και εναλλακτι-
κές προτεραιότητες προς ψηφοφορία.   

3. «Σχέση με άλλες κοινωνίες», όπου θα παρακολου-
θείται η εισφορά της συγκεκριμένης κοινωνίας στον πλανή-
τη και οι θέσεις που πρέπει να λαμβάνονται απέναντι σε άλ-
λες κοινωνίες, είτε πρόκειται για ζητήματα συνεργασίας είτε 
πρόκειται για ζητήματα έντασης.

4. «Κοινωνική αλλαγή», όπου θα εξάγονται προτάσεις 
και προτεραιότητες από τη δραστηριότητα των τριών προ-
ηγουμένων Γραμματειών για να μπορεί η ολιστική κοινω-
νία να αποφασίζει προς ποια κατεύθυνση θέλει να στραφεί 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δηλαδή να επιλέγει τις 
αλλαγές που θα επιβάλλει στον εαυτό της.

Οι Γραμματείες, όπως και τα Υπουργεία, εδρεύουν σε 
διαφορετικά μέρη της χώρας ώστε να μη δημιουργούνται 
συνθήκες ‘μικροκόσμου’. Οι ερευνητές κάθε Γραμματείας 
δεν επικοινωνούν με εκείνους άλλων Γραμματειών. Μόνο 
οι ίδιοι οι Γραμματείς επικοινωνούν μεταξύ τους.

Α.2.στ Η Συνέλευση Ισοτιμίας

Είναι το όργανο που αποτρέπει την καταπίεση των μει-
οψηφιών από τις πλειοψηφίες.  Μπορεί να αναστέλλει την 
ισχύ συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ψηφοφοριών καθώς 
και διατάξεων, μέτρων και προτάσεων και να τα ξαναστέλ-
νει στο όργανο από το οποίο προέρχονται για να τροποποι-
ηθούν, ώστε να είναι ικανοποιητικά από τη σκοπιά της ισο-
τιμίας. Εάν η Συνέλευση Ισοτιμίας αποφασίσει να απορρί-
ψει και πάλι το μέτρο μετά την τροποποίησή του, η Κοινω-
νική Συνέλευση αποφασίζει τελειωτικά την ισχύ του μέ-
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τρου στην αρχική ή τροποποιημένη μορφή του ή την κα-
τάργησή του.

 Αποφασίζεται με καθολική ψηφοφορία ποιες κατηγορί-
ες πολιτών πρέπει να μετέχουν κάθε φορά στην Συνέλευση 
Ισοτιμίας. Είναι εύλογο ότι στις κατηγορίες αυτές περιλαμ-
βάνονται οι μειονότητες που διαθέτουν λιγότερη ισχύ (π.χ. 
πρόσφατοι οικονομικοί μετανάστες, έφηβοι που έχουν με-
γαλώσει χωρίς την κανονική τους οικογένεια, πληθυσμοί 
που για διάφορους λόγους υφίστανται δυσανάλογη εγκλη-
ματική συμπεριφορά), μειονότητες που υφίστανται διακρί-
σεις, επιφύλαξη ή φθόνο (π.χ. ανάπηροι, νοητικά ασθενείς, 
ομοφυλόφιλοι, άτομα εξαιρετικής νοημοσύνης ή προικισμέ-
να με άλλες ικανότητες) και άλλες κατηγορίες των οποίων 
θεωρείται ότι η ισοτιμία δεν έχει επιτευχθεί ή κινδυνεύει 
(π.χ. άτομα που απασχολούνται στο σπίτι και στην οικογέ-
νεια, άνεργοι μακράς διαρκείας, ηλικιωμένοι, άτομα εξαιρε-
τικά χαμηλού εισοδήματος). Εννοείται επίσης ότι καθώς οι 
κατηγορίες που μπορεί να καταπιέζονται αλλάζουν, η σύν-
θεση και οι ποσοστώσεις της Συνέλευσης Ισοτιμίας πρέπει 
αντίστοιχα να μεταβάλλονται.

Τα μέλη της Συνέλευσης Ισοτιμίας επιλέγονται με κλή-
ρο ανάμεσα στους σχετικούς πληθυσμούς ανάλογα με τις 
ποσοστώσεις που έχει αποφασίσει η Κοινωνική Συνέλευ-
ση2. Ο συνολικός αριθμός των μελών είναι είκοσι άτομα 
ανά εκατομμύριο συνολικού πληθυσμού. Όπως και στην 

2 Η Κοινωνική Συνέλευση αποφασίζει και για απαραίτητες 
προσαρμογές, όπως η αντιπροσώπευση των σοβαρά ασθενών 
που δεν μπορούν να μετέχουν από άτομα με παρόμοιες εμπειρί-
ες ή άτομα του περιβάλλοντός τους, η υποστήριξη από διερμηνέα 
όσων δεν μπορούν να μετάσχουν χρησιμοποιώντας την κρατού-
σα γλώσσα κ.λπ.
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Κοινωνική Συνέλευση, τα μέλη της Συνέλευσης Ισοτιμίας 
αντικαθίστανται κάθε χρόνο και όποιος έχει υπάρξει μέλος 
δεν μπορεί να κληρωθεί ξανά για μία δεκαετία από τη λήξη 
της θητείας του. Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν δημόσια 
γνωστή την ιδιότητά τους, ακόμη και μετά τη θητεία τους, 
και συνεχίζουν τη ζωή τους όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέα-
στα από την ιδιότητα αυτή. Έχουν τη δυνατότητα να αποφα-
σίζουν τα ίδια για μικρές προσαρμογές του χρόνου και του 
εισοδήματος που πρέπει να έχουν με στόχο να εκπληρώ-
νουν το καθήκον τους ενώ διατηρούν τη συνήθη οικονομι-
κή και κοινωνική τους κατάσταση.

Τα μέλη της Συνέλευσης Ισοτιμίας δεν γνωρίζουν ούτε 
για ποια πλευρά των εμπειριών τους έχουν επιλεγεί ούτε τις 
ποσοστώσεις συμμετοχής, ούτε βέβαια την ψήφο των μελών 
ανάλογα με τέτοιες ποσοστώσεις. Επικοινωνούν μεταξύ τους 
αποκλειστικά και ψηφίζουν μέσω ενός μόνιμου ηλεκτρονι-
κού δικτύου χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα που διαλέγουν 
στην αρχή. Οφείλουν να αποφεύγουν να δίνουν προσωπι-
κά στοιχεία ώστε η ταυτότητά τους στο δίκτυο να συνίσταται 
απλώς στη συμμετοχή τους. Η επικοινωνία τους περιορίζε-
ται αποκλειστικά στα ζητήματα του πολιτικού τους ρόλου και 
είναι απολύτως διάφανη, δηλ. κάθε μέλος μπορεί να δει το 
πλήρες περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών, περιεχόμενο 
που συνιστά και τα πρακτικά της Συνέλευσης Ισοτιμίας. Τα 
πρακτικά δίνονται στη δημοσιότητα για όλους τους πολίτες 
με καθυστέρηση ενός έτους.

Α.2.ζ Περιφερειακές Γραμματείες

Αποτελούνται από πέντε το πολύ άτομα με ιδιαίτερες 
ικανότητες στην ολιστική προοπτική που ενεργούν ως ερευ-
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νητές και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αμέσως οποια-
δήποτε πληροφορία επιθυμούν, τοπική ή άλλη, από τις 
υπηρεσίες διακυβέρνησης της περιφέρειάς τους στο Δημό-
σιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι Γραμματείες δεν εδρεύουν 
σε καμία από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειάς τους 
ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες ‘μικροκόσμου’ με άλ-
λες υπηρεσίες διακυβέρνησης. Υποστηρίζουν τον Περιφε-
ρειακό Γραμματέα στην επίτευξη ολιστικής ισορροπίας της 
περιφερειακής κοινωνίας, σύμφωνα με τις επιλογές του συ-
νόλου της κοινωνίας.  Οι ερευνητές κάθε Περιφερειακής 
Γραμματείας δεν επικοινωνούν με εκείνους άλλων Γραμ-
ματειών (Περιφερειακών ή της Κοινωνικής Συνέλευσης). 
Μόνο οι ίδιοι οι Γραμματείς επικοινωνούν μεταξύ τους.

Α.2.η Αιρετές θέσεις

Στην Ολιστική Πολιτική οι αιρετές θέσεις μειώνονται 
στο ελάχιστο δυνατό και λαμβάνονται μέτρα ώστε η εκλο-
γή να μην δημιουργεί συνθήκες ομαδοποίησης ατόμων και 
συμφερόντων ώστε να αποφευχθεί κάθε κομματική δυνα-
μική, ακόμη και άτυπη ή προσωρινή. Τέτοια μέτρα είναι η 
εκλογή μεταξύ ατόμων που έχουν κληρωθεί, η εκλογή το-
πικών διαχειριστών από εκλογείς άλλου τόπου, η μη επα-
νεκλογή κ.ά. Οι υποψήφιοι αυτοπροτείνονται με ένα κείμε-
νο έως 500 λέξεις. Καμία άλλη μορφή επικοινωνίας με τους 
ψηφοφόρους δεν είναι αποδεκτή. Τα ΜΜΕ αναφέρονται σε 
υποψηφίους μόνο για να παρουσιάσουν δημοσιογραφικές 
έρευνες που δείχνουν ότι κάποιος υποψήφιος αποκρύπτει 
αρνητικά στοιχεία στην πρόταση της υποψηφιότητάς του.
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Γραμματείς της ΚΣ

Είναι μέλη της Κοινωνικής Συνέλευσης που προτεί-
νουν τον εαυτό τους για την κάλυψη κενών θέσεων Γραμμα-
τέων. Η Κοινωνική Συνέλευση αποφασίζει για τη μέγιστη 
διάρκεια της θητείας κάθε Γραμματέα με όριο την τριετία, 
ενώ μπορεί να παύσει τον Γραμματέα οποτεδήποτε αποφα-
σίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία3. Οι Γραμματείς δεν μπο-
ρούν να καταλάβουν την ίδια ή άλλη αιρετή θέση για μια 
δεκαετία από τη λήξη της θητείας τους. 

Στους Γραμματείς δίνονται τα μέσα για να επιστρέψουν 
στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση που είχαν πριν τη 
λήξη της θητείας τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
αμείβονται μόνο όσο χρειάζεται για να καλύψουν στο διάμε-
σο επίπεδο διαβίωσης4 τη δική τους διαβίωση και τις υπο-
χρεώσεις τους προς τα άτομα των οποίων έχουν την ευθύ-
νη (παιδιά, γονείς, κ.λπ.). Ο υπολογισμός αυτός πρέπει να 
περιλαμβάνει το γεγονός ότι οι ίδιοι μπορεί να χρειάζεται να 
απασχολούνται όλες τις μέρες, χωρίς αργίες και διακοπές 
(άρα να χρειάζεται φύλαξη των παιδιών κ.λπ.). 

Περιφερειακoί Γραμματείς

Το σύστημα διαχείρισης πρέπει να αρκεί ώστε οι Δημό-
σιες Υπηρεσίες και ο Ιδιωτικός Τομέας να υλοποιούν πλή-

3 Όλες οι ποσοστώσεις σε ψήφο στην Ολιστική Πολιτική αφορούν το 
μέγιστο δυνατό σύνολο ψήφου (όπου 100% των ψηφοφόρων διαθέτουν 
100% της ψήφου τους)· επομένως, η απόλυτη πλειοψηφία μόλις υπερ-
βαίνει το 50% αυτού του μέγιστου συνόλου. Άλλες πρόσθετες προϋπο-
θέσεις όπως ελάχιστο όριο ψηφοφόρων, απαρτία κ.λπ., διευκρινίζονται 
κατά περίπτωση.
4 50% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω και 50% πάνω από αυτό επί-
πεδο.
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ρως όχι μόνο την διακυβέρνηση όλης της κοινωνίας αλλά 
και την τοπική διακυβέρνηση. Υπάρχουν όμως συνθήκες 
στις οποίες οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν να έχουν άμε-
ση επιρροή ως τις λεπτομέρειες των διαχειριστικών μέτρων 
και της εφαρμογής τους. Για το λόγο αυτό, αν ζητηθεί από το 
30% των ψηφοφόρων μιας περιφέρειας, μπορεί να εκλεγεί 
στην περιφέρεια αυτή ένας Γραμματέας με την εξής διαδι-
κασία: με κλήρωση επιλέγονται δέκα από τους αυτοπροτει-
νόμενους υποψήφιους και μεταξύ αυτών ψηφίζεται ο Γραμ-
ματέας από όλο τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέ-
ρειας και όλων των περιφερειών που συνορεύουν μ’ αυτήν. 
Η εκλογή μπορεί να περιλαμβάνει έως τρεις γύρους με το 
δεύτερο γύρο μεταξύ των τριών πλειοψηφούντων υποψη-
φίων και τον τρίτο γύρο μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων. 
Απαιτείται εν τέλει απόλυτη πλειοψηφία, αλλιώς δεν εκλέ-
γεται Περιφερειακός Γραμματέας και η εκλογή δεν μπορεί 
να επαναληφθεί για ένα χρόνο. Ο Περιφερειακός Γραμμα-
τέας δεν μπορεί να καταλάβει την ίδια ή άλλη αιρετή θέση 
για μια δεκαετία από τη λήξη της θητείας του.

Όπως και για κάθε άλλη δραστηριότητα διακυβέρνη-
σης, η δημιουργία κομματικής δυναμικής ή συγκέντρωσης 
συμφερόντων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί λόγο παύ-
σης κάθε υπευθύνου που συνδέεται μ’ αυτή τη δυναμική ή 
συγκέντρωση, και βεβαίως του ιδίου του Γραμματέα. Κατά 
την τελική ψηφοφορία αποφασίζεται η μέγιστη διάρκεια της 
θητείας κάθε Γραμματέα με όριο την τριετία, ενώ ο πληθυ-
σμός από τον οποίο εκλέγεται μπορεί να παύσει τον Γραμ-
ματέα οποτεδήποτε αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει το ζήτημα της παύσης σε ψη-
φοφορία και η ψηφοφορία δεν μπορεί να επαναληφθεί για 
ένα μήνα.
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Ελεγκτές Διαχείρισης

Διορίζονται για μία τριετία το πολύ και παύονται οπο-
τεδήποτε με ψηφοφορία των Γραμματέων (Περιφερειακών 
και της Κοινωνικής Συνέλευσης). Δεν μπορούν να κατα-
λάβουν την ίδια ή άλλη αιρετή θέση για μια δεκαετία από 
τη λήξη της θητείας τους. Έχουν πλήρη ανακριτική εξουσία 
ανάλογη με αυτή των ανακριτών του δικαστικού κλάδου.

Το αντικείμενό τους είναι να βοηθούν την Κοινωνική 
Συνέλευση και τους Γραμματείς στην μετατροπή των συλ-
λογικών προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένα κριτήρια που να 
εγγυώνται την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων και 
να ενημερώνουν με δημόσιες εκθέσεις την κοινωνία για το 
βαθμό στον οποίο το σύστημα διαχείρισης επιτυγχάνει ή όχι 
να πληρώσει αυτά τα κριτήρια και επομένως να υλοποιήσει 
τις συλλογικές αποφάσεις. Κάθε έκθεση πρέπει να συνοδεύ-
εται από περίληψη η οποία να βαθμολογεί ξεκάθαρα κάθε 
Τομέα Διαχείρισης ή άλλο εμπλεκόμενο δημόσιο ή ιδιωτι-
κό φορέα και να προτείνει στην Κοινωνική Συνέλευση την 
αντικατάσταση προσώπων υψηλά στην ιεραρχία, των οποί-
ων οι υπηρεσίες δεν συνέβαλαν όσο έπρεπε στην υλοποίη-
ση των συλλογικών προτεραιοτήτων.

Οι Ελεγκτές Διαχείρισης λαμβάνουν βοήθεια από 
οποιονδήποτε κρίνουν σκόπιμο, περιλαμβανομένων και 
των εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τους 
οποίους αποσπούν για συγκεκριμένους ρόλους και έργα. Οι 
εντεταλμένοι βοηθοί των Ελεγκτών Διαχείρισης έχουν για 
την αποστολή τους την πλήρη εξουσία των εντολέων τους.
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Α.3 Η διαχείριση

Η Ολιστική Πολιτική βασίζει τη διαχείριση της κοινω-
νίας σε δύο αρχές: την αρχή ότι ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος 
Τομέας αποτελούν τα δύο σκέλη του συστήματος διαχείρι-
σης και ότι η έλλειψη κομματικής δυναμικής και ομαδοποί-
ησης πολιτικών συμφερόντων αρκεί για να είναι το σύστη-
μα διαχείρισης στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Ως προς τη Δημόσια Διαχείριση, εφαρμόζεται η βασική 
αρχή της παραγωγής αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις προ-
τεραιότητες και τα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί συλλο-
γικά. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και η οργάνωσή τους συνι-
στούν ένα ενιαίο σύστημα που αποτελείται, οργανώνεται και 
διοικείται πλήρως από διαχειριστικά στελέχη τα οποία προ-
σλαμβάνονται από την ευρύτερη ‘αγορά εργασίας’. Με την 
έννοια αυτή, ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος Τομέας έχουν πα-
ρόμοια δομή αλλά διαφορετικό αντικείμενο, δηλαδή ο πρώ-
τος την επιτυχία στην αγορά και ο δεύτερος την υλοποίηση 
των συλλογικών αποφάσεων. 

Οι προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί συλλογικά μετα-
τρέπονται μετά τη συνεργασία Γραμματέων και Ελεγκτών 
σε μείζονα μετρήσιμα κριτήρια με προθεσμίες για το διαχει-
ριστικό έργο· κατόπιν εγκρίνονται ή αναπέμπονται από την 
Κοινωνική Συνέλευση. Για κάθε τομέα διαχειριστικής δρα-
στηριότητας σε οποιαδήποτε στιγμή, τα μείζονα αυτά κρι-
τήρια προς εκπλήρωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 
επτά. Όταν εγκριθούν, προωθούνται στο σύστημα διαχεί-
ρισης το οποίο αποφασίζει και σχεδιάζει πώς θα υλοποι-
ήσει τα έργα και τις συνθήκες που απαντούν στα τεθειμέ-
να κριτήρια. Το σύστημα διαχείρισης δεν μπορεί να αντι-
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τάξει ότι τα έργα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλά 
κάνει το παν για να τα πραγματοποιήσει. Οι εκθέσεις των 
Ελεγκτών Διαχείρισης διαπιστώνουν τις πιθανές ελλείψεις 
και αποφαίνονται για το αν ήταν δυνατό να αποφευχθούν. 
Συνεχίζοντας το παράδειγμα των προτεραιοτήτων στο κε-
φάλαιο για το Σύστημα Ψηφοφορίας, μπορούμε να έχου-
με την εξής εξέλιξη:

 Προτεραιότητες (όπως ψηφίστηκαν από την κοι-
νωνία)

Αριθμός ψη-
φοφόρων 

(εκ.)

Ι ‘Καθα-
ρή’ ενέρ-

γεια

ΙΙ Οδι-
κό δί-
κτυο

ΙΙΙ Ταφή 
απορριμ-

μάτων

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΨΗΦΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

10 451,3 301,3 199,3 48

Ας υποθέσουμε ότι η συνεργασία Ελεγκτών και Γραμ-
ματέων μετατρέπει τα αποτελέσματα αυτά στα εξής κριτήρια:

Σε τρία χρόνια:

α. Αύξηση των κονδυλίων έρευνας για άντληση ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές σε 20% του συνολικού δημό-
σιου προϋπολογισμού έρευνας και σε 7% του δαπανών του 
Ιδιωτικού Τομέα για την έρευνα.

β. Αύξηση από 4% σε 8% του ποσοστού ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο της καταναλισκόμενης 
ενέργειας.

γ. Αύξηση από 35% σε 40% του ποσοστού του οδικού 
δικτύου με πολύ χαμηλό δείκτη ατυχημάτων, όπως αυτός 
ορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές.
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δ. Μείωση από 10% σε 3% του ποσοστού του οδικού 
δικτύου με πολύ υψηλό δείκτη ατυχημάτων, όπως αυτός 
ορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές.

ε. Αύξηση κατά 15% της χωρητικότητας ταφής απορ-
ριμμάτων.

στ. Όλα τα παραπάνω με προσπάθεια μείωσης των πε-
ριβαλλοντικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες, με κα-
τανομή των περιβαλλοντικών οφελών 65% προς 35% υπέρ 
των λιγότερο προνομιούχων και αντίστροφη κατανομή των 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.   

Η Κοινωνική Συνέλευση εγκρίνει αμέσως όλα τα κρι-
τήρια εκτός από το κριτήριο β. Οι Γραμματείς, ως μέλη της, 
γνωρίζουν ότι ο διπλασιασμός του ποσοστού μέσα σε τρία 
χρόνια θεωρήθηκε εξωπραγματικός και σε συνεννόηση με 
τους Ελεγκτές προτείνουν 6,5%, το οποίο κατόπιν εγκρίνε-
ται από την Κοινωνική Συνέλευση. Τα πέντε κριτήρια γνω-
στοποιούνται στις Τομεακές Επιτροπές και το Συντονιστικό 
Συμβούλιο (βλ. θεμτ. Α.3.α-γ) για υλοποίηση. Η Συνέλευ-
ση Ισοτιμίας δεν αναπέμπει κανένα κριτήριο και εκφράζει 
την ικανοποίησή της ως προς το κριτήριο ε).

Α.3.α Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα

Κάθε τομέας διαχειριστικής δραστηριότητας αντιπρο-
σωπεύεται από μία Επιτροπή που αποτελεί και το ανώτε-
ρο διοικητικό του όργανο. Η διάρθρωση των Τομέων μπο-
ρεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, 
π.χ. η διαχείριση των μεταφορών να αποτελέσει τμήμα του 
Τομέα Περιβάλλοντος ή τμήμα του Τομέα Υποδομής, ή ακό-
μη του Τομέα Περιφερειακών Σχέσεων κ.ο.κ. Για τη διάρ-
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θρωση και τη διοικητική δομή των διαχειριστικών Τομέων 
του Δημοσίου αποφασίζει η Κοινωνική Συνέλευση. 

Κάθε Τομεακή Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και 
τον Σύνδεσμό της στο Συντονιστικό Συμβούλιο (βλ. μεθε-
πόμενο θέμα.) Οι δύο ιδιότητες δεν μπορούν να ανατεθούν 
στο ίδιο πρόσωπο. Η Τομεακή Επιτροπή αποφασίζει αυτό-
νομα για την υλοποίηση των συλλογικών προτεραιοτήτων 
που σχετίζονται με τον Τομέα της· αναλαμβάνει η ίδια την 
ευθύνη για τον κίνδυνο μη υλοποίησης και τις συνέπειες 
που ο Τομέας θα δεχθεί μετά από τις εκθέσεις των Ελεγκτών 
Διαχείρισης. Η σχέση κάθε Τομεακής Επιτροπής με το Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο πρέπει εντούτοις να είναι εποικοδο-
μητική, έστω και αν η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ακολουθεί τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Διαχείρισης είναι, όπως ση-
μειώθηκε, κρίσιμες για τη συνολική αξιολόγηση του έργου 
των Τομέων Δημόσιας Διαχείρισης. Οι συστάσεις για αλλα-
γές στην οργάνωση και στα πρόσωπα τίθενται υπόψη της 
Κοινωνικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει ελεύθερα για 
όποιες αλλαγές, προτεινόμενες ή άλλες.

Α.3.β Διαχείριση στον Ιδιωτικό Τομέα

Ο Ιδιωτικός Τομέας «αυτοοργανώνεται» και ως προς 
την διαχείριση της κοινωνίας όπως οργανώνεται και κάθε 
επιχείρηση, δηλαδή με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί κα-
λύτερο. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες Τομεακές Επιτρο-
πές από τον Δημόσιο Τομέα και διατηρεί τη διάκριση μετα-
ξύ Προέδρου και Συνδέσμου κάθε Τομεακής Επιτροπής. Ο 
Ιδιωτικός Τομέας διαθέτει τον ίδιο αριθμό Συνδέσμων με το 
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Δημόσιο Τομέα στο Συντονιστικό Συμβούλιο και αποφασί-
ζει ο ίδιος, αν είναι απαραίτητο, ποιες Τομεακές Επιτροπές 
θα διαθέτουν περισσότερους από έναν Σύνδεσμο.

Η Τομεακή Επιτροπή αποφασίζει αυτόνομα για την 
υλοποίηση των συλλογικών προτεραιοτήτων που σχετίζο-
νται με τον Τομέα της· αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη για 
τον κίνδυνο μη υλοποίησης και τις συνέπειες που ο Τομέ-
ας θα δεχθεί μετά από τις εκθέσεις των Ελεγκτών Διαχείρι-
σης. Η σχέση κάθε Τομεακής Επιτροπής με το Συντονιστικό 
Συμβούλιο πρέπει εντούτοις να είναι εποικοδομητική, έστω 
και αν η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις 
συστάσεις του Συμβουλίου.

Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Διαχείρισης είναι, όπως ση-
μειώθηκε, κρίσιμες για τη συνολική αξιολόγηση του έργου 
των Ιδιωτικών Τομέων Διαχείρισης. Όσον αφορά τον Ιδι-
ωτικό Τομέα, οι συστάσεις των Ελεγκτών παρουσιάζουν τα 
δομικά εμπόδια για την υλοποίηση των συλλογικών προτε-
ραιοτήτων από τον Ιδιωτικό Τομέα και προτείνουν κίνητρα 
για την υπερπήδησή τους. Δεν μπορούν να προταθούν αλ-
λαγές προσώπων ούτε και μέτρα που αντιτίθενται στη λογι-
κή της αγοράς. Οι συστάσεις των Ελεγκτών τίθενται υπόψη 
της Κοινωνικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει ελεύθε-
ρα για όποια μέτρα, προτεινόμενα ή άλλα, πάντοτε όμως στο 
πλαίσιο της αποδοχής της λογικής της αγοράς.

Α.3.γ Συντονιστικό Συμβούλιο

Το Συντονιστικό Συμβούλιο δεν έχει Πρόεδρο ή άλλο 
μέλος με προεξάρχοντα ρόλο. Αποτελείται από τους Γραμ-
ματείς της Κοινωνικής Συνέλευσης, τους Περιφερειακούς 
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Γραμματείς, τους Ελεγκτές Διαχείρισης και τους Συνδέσμους 
του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Ο ρόλος του Συμ-
βουλίου είναι να εκδίδει συστάσεις προς κάθε Τομεακή Επι-
τροπή ώστε οι συλλογικές προτεραιότητες να πραγματοποι-
ούνται και να συναρμόζονται με τον ταχύτερο και αποτελε-
σματικότερο τρόπο.  Το Συμβούλιο συνέρχεται κάθε εβδο-
μάδα με ηλεκτρονικό τρόπο και αποφασίζει με συναίνεση. 
Αν αυτό είναι αδύνατο, το σύνολο των παρόντων Γραμματέ-
ων διαθέτει το 35% των ψήφων, το σύνολο των παρόντων 
Ελεγκτών το 15% των ψήφων, το σύνολο των παρόντων 
Συνδέσμων του Δημόσιου Τομέα το 25% των ψήφων και το 
σύνολο των παρόντων Συνδέσμων του Ιδιωτικού Τομέα το 
υπόλοιπο 25% των ψήφων. Τα ποσοστά αυτά κατανέμονται 
ίσα μεταξύ των παρόντων μελών κάθε κατηγορίας, π.χ. 3 
Ελεγκτές θα έχουν 5% ο καθένας. Η ψήφος κάθε μέλους γί-
νεται γνωστή δημόσια με τη λήξη της συνεδρίασης. Επί ισο-
ψηφίας κατισχύει η γνώμη με την οποία έχει ταχθεί η αριθ-
μητική πλειοψηφία των Γραμματέων.

Οι συνεδριάσεις καταγράφονται και η καταγραφή αυτή 
είναι απολύτως διάφανη, δηλ. κάθε μέλος, παρόν ή όχι, 
μπορεί να δει το πλήρες περιεχόμενο όλων των επικοινωνι-
ών, περιεχόμενο που συνιστά και τα πρακτικά του Συντονι-
στικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά δίνονται στη δημοσιότητα 
για όλους τους πολίτες με καθυστέρηση ενός έτους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο δεν διαθέτει δικές του υπη-
ρεσίες. Στηρίζεται στη συνεργασία των υπηρεσιών που υπο-
στηρίζουν τα μέλη του.
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Α.3.δ Ποινές

Οι Γραμματείς της Κοινωνικής Συνέλευσης αποφασί-
ζουν με συναίνεση, και αν αυτό είναι αδύνατο, με αριθμητι-
κή πλειοψηφία για τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν όταν ένας Τομέας Διαχείρισης δεν παρουσιάζει ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να πε-
ριλαμβάνουν ποινές, τόσο θεσμικές όσο και εξατομικευμέ-
νες σε επίπεδο διοικήσεων. Για το Δημόσιο Τομέα μπορεί 
να αποφασιστεί οποιοδήποτε μέτρο (αναδιάρθρωση, μετα-
κίνηση υπηρεσιών, κ.λπ. έως και απόλυση όχι μόνο ανώ-
τατων αλλά έως και μεσαίων στελεχών).  Για τον Ιδιωτικό 
Τομέα μπορεί να αποφασιστεί μόνο η απόλυση ανώτερων 
και ανώτατων στελεχών και πρόστιμα που μπορούν να αφο-
ρούν έναν ολόκληρο τομέα διαχειριστικής δραστηριότητας 
και όχι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός αν αυτή αντι-
προσωπεύει πάνω από το 50% της δραστηριότητας του συ-
γκεκριμένου τομέα. 

Α.3.ε Διαχείριση κρίσεων

Εφόσον η Κοινωνική Συνέλευση χαρακτηρίσει μία κα-
τάσταση ως κρίση, αναθέτει τη διαχείρισή της σε τριμελή 
επιτροπή με την εξής ιεραρχική σύνθεση: 1) ένα Γραμματέα 
της, 2) τον πρόεδρο ενός επιχειρησιακού τομέα διαχείρισης 
στον Ιδιωτικό Τομέα, 3) τον πρόεδρο ενός επιχειρησιακού 
τομέα διαχείρισης στο Δημόσιο Τομέα. Σε τριμερή διαφω-
νία ακολουθείται η γνώμη του Γραμματέα, αλλιώς η πλειο-
ψηφία. Ο Γραμματέας μπορεί να ζητήσει από την Κοινωνική 
Συνέλευση να προβάλει βέτο σε μια απόφαση της επιτρο-
πής· το βέτο πρέπει να προβληθεί το αργότερο σε 12 ώρες 
από τη λήψη της απόφασης. 
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Α.4 Ο Έλεγχος

Ο έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός, πρώιμος και 
αποτελεσματικός. Οι ιστορικοί διαχωρισμοί των μηχανι-
σμών ελέγχου δεν παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά 
καθώς ο λεγόμενος «χωρισμός των εξουσιών» δεν αποδί-
δει στην πράξη. Απαιτείται, όπως σε όλους τους τομείς, απο-
φυγή συστηματικής συγκέντρωσης των λειτουργιών ώστε 
να μην καταλήγουμε σε μικροκόσμους που προστατεύουν 
πρώτα τα δικά τους συμφέροντα. Ένα πλαίσιο κανόνων θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές: 

Α.4.α Διερεύνηση

Κάθε διαδικασία ή πρωτοβουλία που θα αναλαμβάνει 
τη διερεύνηση είτε μιας περίπτωσης είτε γενικά της λειτουρ-
γίας οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου μηχανισμού θα 
προστατεύεται ως τέτοια. Εδώ περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α.  Τα ΜΜΕ, στα οποία θα πρέπει να δίνεται κάθε εν-
θάρρυνση και εγγύηση για σοβαρή και ενδελεχή διερεύνη-
ση αθέατων πλευρών του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα.

β.  Όλοι οι δημόσιοι μηχανισμοί έρευνας, ανάκρισης 
και προανάκρισης – μόνιμοι ή προσωρινοί – από τις αστυ-
νομικές αρχές και τις αρχές δίωξης συγκεκριμένων εγκλη-
μάτων ως τις εξεταστικές επιτροπές.

γ.  Κάθε ατομική, μεμονωμένη ή συλλογική πρωτο-
βουλία που στοχεύει στη διαπίστωση της σύννομης λειτουρ-
γίας ενός μηχανισμού και τείνει να ειδοποιήσει ως προς πι-
θανές ή υπάρχουσες παρεκκλίσεις. 

body_small.indd   37 17/2/2011   12:27:33 μμ



Ολιστική Πολιτική

38

Α.4.β Συνεχής έλεγχος

Σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό μηχανισμό η φορέα, ένα 
τμήμα της Διοίκησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
τρεις αντικειμενικά ανώτατες θέσεις, επιφορτίζεται με την 
πρόβλεψη, αποφυγή και καταγγελία ύποπτων πρακτικών. 
Αν τελεσθούν αδικήματα που ξέφυγαν από αυτό τον έλεγχο, 
το τμήμα αυτό της Διοίκησης, εκτός από άλλες πιθανές ποι-
νές, παύεται σε κάθε περίπτωση ως αναποτελεσματικό και 
αποκλείεται από θέση σε ολόκληρο τον τομέα δραστηριότη-
τας του φορέα για δέκα χρόνια.   

Α.4.γ Η δικαστική κρίση

Σκοπός του Δικαστικού Συστήματος θα είναι όχι απλώς 
η εφαρμογή των νόμων αλλά η υλοποίηση μέσω της εφαρ-
μογής αυτής των κοινωνικών αξιών και προτεραιοτήτων 
(βλ. δεύτερο μέρος). Η Ολιστική Πολιτική δεν πιστεύει 
στην ύπαρξη της αγνής και ανεπηρέαστης δικαστικής κρί-
σης. Αντίθετα πιστεύει ότι οι ιδεολογίες, οι προκαταλήψεις 
και οι διακρίσεις πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο φα-
νερές ώστε να αντιμετωπίζονται. Το πλαίσιο λειτουργίας της 
δικαστικής κρίσης, όπως και το ποινικό σύστημα, πρέπει να 
ανακλά τις κοινωνικές προτεραιότητες και να απευθύνεται 
σε κάθε δραστηριότητα και κοινωνική κατηγορία λαμβάνο-
ντας πλήρως υπόψη του τη θέση της στην κοινωνία. Αυτή 
τη διαφοροποιημένη και δίκαια αντιμετώπιση ονομάζουμε 
αρχή της κοινωνικής αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία 
το σύνολο των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων που 
έχει κανείς ρυθμίζει και τί μπορεί να προσδοκά από αυτόν 
η κοινωνία.  
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Ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα, το δικαστικό σύστημα:

α.  προτείνει δομικές και νομοθετικές αλλαγές στην 
Κοινωνική Συνέλευση.

β.  εστιάζει τις κρίσεις του στα προβλήματα που αναφέ-
ρουν οι Ελεγκτές Διαχείρισης στις εκθέσεις τους προς την 
Κοινωνική Συνέλευση.

γ.  εφαρμόζει την αρχή της κοινωνικής αναλογικότη-
τας αυτεπάγγελτα, όχι μόνο στις ποινικές αλλά και στις διοι-
κητικές και ιδιωτικές υποθέσεις, υπό τον όρο ότι δε νοθεύει 
τη λογική της αγοράς.

δ.  συνεργάζεται, ενθαρρύνει, υποστηρίζει, διευκολύ-
νει και αξιοποιεί τις δραστηριότητες των διερευνητικών δι-
αδικασιών και πρωτοβουλιών.

Α.4.δ Το ποινικό σύστημα

Είναι βέβαιο ότι οι ποινές και η εκτέλεσή τους ανα-
κλούν τόσο την ισχύ των κοινωνικών κατηγοριών όσο και 
τον μύχιο φόβο των εγκλημάτων εναντίον του προσωπι-
κού μας περιβάλλοντος· κανείς δε φοβάται την απάτη κατά 
του Δημοσίου όσο την κλοπή ή την επίθεση εναντίον του. 
Αυτοί είναι και οι λόγοι που τα ποινικά μας συστήματα εί-
ναι απαρχαιωμένα, πολλές φορές βάρβαρα, και συχνά ανα-
ποτελεσματικά. Απαιτείται πλέον ένα ποινικό σύστημα που 
να εφαρμόζει πλήρως την αρχή της κοινωνικής αναλογικό-
τητας και να απαντά στην παράβαση με τρόπο που ταιριάζει 
στο δράστη, το θύμα και την κοινωνία. Η πρόταση ποινής 
από τον ίδιο το δράστη πρέπει να είναι απαραίτητο στοιχείο 
της ποινικής διαδικασίας. Η κοινωνία μπορεί να προσδιο-
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ρίσει τόσο τις παραμέτρους της αναλογικότητας (π.χ. ότι τα 
πρόστιμα θα πρέπει να επιβάλλονται σε χιλιοστά της περι-
ουσίας του τιμωρούμενου και όχι στο ίδιο ποσό για όλους) 
όσο και τις κατευθύνσεις της ποινικής πολιτικής (π.χ. ότι 
θα προτιμάται μια ‘δημιουργική’ τιμωρία από την παθητι-
κή φυλάκιση).  

Α.4.ε Άλλες μορφές ελέγχου

Όλες οι μορφές ελέγχου διέπονται από το ίδιο πλαίσιο 
γιατί κριτήριο αποτελεί η πραγματική λειτουργία και όχι η 
αφηρημένη αρχή. Έτσι, όλες οι ιδιωτικές και δημόσιες υπη-
ρεσίες ασφαλείας, τα συστήματα και τα δίκτυα πληροφοριών 
και παρακολούθησης, και πολλά άλλα συστήματα, βάσεις 
δεδομένων και φορείς, αποτελούν αντικειμενικά τμήματα 
του συστήματος ελέγχου μιας κοινωνίας. Η παραβατικότη-
τα στην οποία απευθύνονται κάθε φορά μπορεί να αλλάζει 
ή και να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για άλλους σκοπούς. 
Για το λόγο αυτό εμποδίζεται και εδώ η συγκέντρωση ισχύ-
ος ώστε να αποφευχθεί ή χρήση του ελέγχου προς όφελος 
συγκεκριμένων ομάδων και συμφερόντων. Αυτό γίνεται με 
την τήρηση μιας αρχής που θα ονομάσουμε αρχή της κριτι-
κής και που επιβάλλει τον απρόβλεπτο ή και συγκαλυμμέ-
νο έλεγχο ενός φορέα από έναν άλλο φορέα που τον προ-
σεγγίζει κριτικά, π.χ. τη διερεύνηση της λειτουργίας του δι-
καστικού συστήματος από ένα σωματείο θυμάτων δικαστι-
κής πλάνης, των χημικών βιομηχανιών από ένα οικολογι-
κό σωματείο, κ.ο.κ.

Γενικότερα, για τον έλεγχο των ελεγκτών η Ολιστική 
Πολιτική προωθεί δύο αρχές:
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α.  Η παρέμβαση κάθε πολίτη στην παροχή πληρο-
φοριών πρέπει να αποτινάξει το βάρος της κατάδοσης εφό-
σον θα αναφέρεται στη λειτουργική πλευρά των συστημά-
των και όχι στην ατομική συμπεριφορά. Όταν ένας κανονι-
σμός ασφαλείας ή διαφάνειας δεν τηρείται, ή όταν μια διοι-
κητική ιεραρχία διαφθείρεται, σημασία έχει να γνωρίζουμε 
ως κοινωνία ότι αυτό συμβαίνει και όχι ποια πρόσωπα ακρι-
βώς εκφράζουν αυτό το φαινόμενο. Ο έγκαιρος συναγερμός 
ότι δημιουργούνται συνθήκες διάβρωσης ενός μηχανισμού 
πρέπει να αποτελεί πολιτική προσφορά κάθε πολίτη χωρίς 
αναστολές.

β.  Οι απασχολούμενοι σε λειτουργίες ελέγχου πρέπει 
να αλλάζουν θέσεις, ρόλους και τομείς συχνά, ώστε να μην 
δημιουργούνται συνομαδώσεις εξυπηρέτησης εσωτερικών 
συμφερόντων. Φαίνεται επίσης υγιές να περνούν οι ελε-
γκτές κατά καιρούς σε ρόλους ελεγχόμενων.
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Α.5 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Όπως είδαμε, σύμφωνα με τη γενική της αρχή να ανα-
γνωρίζει την πραγματικότητα, η ολιστική προσέγγιση θε-
ωρεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μηχανισμούς που 
ασκούν αντικειμενικά εξουσία και πρέπει να την ασκούν 
με συγκεκριμένο τρόπο. Υποχρεώνονται λοιπόν τα ΜΜΕ να 
έχουν οπωσδήποτε μια διερευνητική λειτουργία ως προς τα 
συστήματα στα οποία αναφέρονται. Χωρίς να παραβλέπεται 
το γεγονός ότι πολύ συχνά το κύριο αντικείμενό τους μπο-
ρεί να είναι η απλή πληροφόρηση (μια εφημερίδα αγγελι-
ών) ή η διασκέδαση (ένα μουσικό κανάλι) και όχι η κριτι-
κή, θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον ένα εικοστό του 
γραπτού χώρου ή του χρόνου εκπομπής τους στην διερεύ-
νηση του αντικειμένου τους (στα προηγούμενα παραδείγ-
ματα τέτοια θέματα θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχα: οι 
παράγοντες στρέβλωσης της αγοράς ακινήτων ή η σπατά-
λη των δημόσιων χρηματοδοτήσεων στο χώρο της μουσι-
κής κ.ο.κ.) Κανένα ΜΜΕ, έστω κι’ αν είναι ιδεολογικά κρι-
τικό, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κοινωνική και πολι-
τική του χρησιμότητα αν δεν διερευνά και δεν ελέγχει το πε-
ριβάλλον στο οποίο αναφέρεται φέρνοντας στο φως τις λιγό-
τερο ορατές πλευρές αυτού του περιβάλλοντος.

Η διερευνητική λειτουργία όλων των ΜΜΕ διασφαλί-
ζεται με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου κανόνων για τις 
ελεγκτικές λειτουργίες. Είναι πιθανό ότι η ανάγκη υλοποί-
ησης αυτών των διερευνητικών λειτουργιών θα οδηγήσει 
γρήγορα στη δημιουργία κοινών μονάδων διερεύνησης στις 
οποίες θα μετέχουν πολλά ΜΜΕ. Με την εφαρμογή της αρ-
χής της κριτικής θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής δυ-
ναμικότητα των διερευνητικών λειτουργιών. Η Κοινωνική 
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Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει σε οποιοδήποτε ΜΜΕ να 
εντείνει αυτές τις λειτουργίες του αν έχουν ατονήσει και, αν 
δεν το επιτύχει, να σταματήσει τη δραστηριότητά του.   
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Α.6 Δυσανάλογη επιρροή

Παρά τα μέτρα που ένα ολιστικό σύστημα πρέπει να 
λαμβάνει συνεχώς, δεν μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχό-
μενο να δημιουργηθούν πόλοι συγκέντρωσης εξουσίας, 
ισχύος και επιρροής. Όταν ο σχηματισμός τους δεν ακολου-
θεί τους νόμους για την απαγόρευση της συγκέντρωσης θα 
υπάρξουν οι προβλεπόμενες συνέπειες. Μπορεί όμως η συ-
γκέντρωση επιρροής να είναι τυχαία ή ακούσια, όπως στην 
περίπτωση όπου ένας βιομηχανικός τομέας γνωρίζει πραγ-
ματική επανάσταση ή ένας χαρισματικός πολίτης πείθει συ-
νεχώς την πλειοψηφία ώστε η αποδοχή του να παίρνει προ-
σωπικό χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο η Κοινω-
νική Συνέλευση όσο και η Συνέλευση Ισοτιμίας αποφα-
σίζουν όποια μέτρα κρίνουν πρόσφορα για την επαναφο-
ρά της επιρροής στο αποδεκτό όριο, π.χ. την υποχρεωτι-
κή πώληση τμημάτων ενός ή πολλών επιχειρηματικών ομί-
λων σε άλλα συμφέροντα, την απομάκρυνση του συγκεκρι-
μένου πολίτη από τη θέση ή το ρόλο του, τη σύσταση να τη-
ρήσει σιωπή για ένα διάστημα κ.λπ. Αν επιληφθούν και οι 
δύο Συνελεύσεις και δε συμφωνούν, κατισχύουν οι αποφά-
σεις της Συνέλευσης Ισοτιμίας.

Τα μέτρα που περιγράφονται εδώ δεν πρέπει να λαμ-
βάνονται ούτε ως ποινές ούτε ως αντικίνητρα για την επι-
τυχία. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ύψιστη 
αναγνώριση προσφοράς και κύρους. Απλώς, αναγνωρίζε-
ται ταυτόχρονα ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να 
χάνουν τα κριτικά ανακλαστικά τους μπροστά σε εξαιρετικές 
επιτυχίες ή ταλέντα.
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Α.7 Στρατός και συγκρούσεις

Η συνολική επιδίωξη της προσέγγισης που περιγρά-
φουμε είναι να ζει κάθε ον χωρίς να υποφέρει. Αυτονόητα, 
η βία, όταν δεν είναι συναινετική (π.χ. σε ορισμένα αθλήμα-
τα), προκαλεί πόνο και συμφορά. Η ταχύτερη δυνατή μείω-
ση ή εξάλειψη όλων των μορφών βίας είναι επομένως θε-
μελιώδης στόχος μας. Σταθερή επιδίωξή είναι η προοδευ-
τική εξάλειψη του πολέμου με συνεχείς προτάσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να είναι πρω-
τότυπες, αλλά και ρεαλιστικές· για παράδειγμα:

α.  διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις για την προοδευ-
τική εκχώρηση, π.χ. 10% ετήσια, των εθνικών στρατών σε 
ένα ενιαίο διεθνή οργανισμό, έτσι ώστε μόνο στρατιωτικές 
αποστολές ευρείας αποδοχής να είναι δυνατές.

β.  απαγόρευση χρήσεως συλλογικής βίας (π.χ. βομ-
βαρδισμών) όταν υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής αμάχων.

γ.  προειδοποίηση για εξοντωτική βία εναντίον όλων 
όσων δεν αφοπλίζονται, σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευ-
ρές.

δ.  επιλογή ηγετών μιας κοινωνίας από άλλη κοινω-
νία, με την οποία υπάρχει πιθανώς και κίνδυνος σύρραξης.   

Σε κάθε περίπτωση, επειδή η Ολιστική Πολιτική μπορεί 
να πείσει για την πραγματική βούληση των κοινωνιών στις 
οποίες εφαρμόζεται, διαθέτει το πλεονέκτημα να μην ερμη-
νεύονται οι προτάσεις της ως τακτικοί ελιγμοί των κυβερνώ-
ντων αλλά ως αξιόπιστες συλλογικές επιθυμίες.
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Το ζήτημα της διαίρεσης των ανθρώπων σε έθνη, φυλές 
και άλλους τοπικούς ή κοινωνικούς σχηματισμούς παραμέ-
νει ανοιχτό. Όπως και στους ταξικούς διαχωρισμούς, η αν-
θρώπινη φύση στην παρούσα φάση της δεν μπορεί απλώς 
να εγκαταλείψει τη διαίρεση σε ομάδες ή κατηγορίες. Μπο-
ρούμε όμως να οργανώσουμε αυτή τη τάση με τέτοιο τρόπο 
που οι διαιρέσεις να μην είναι μόνιμες και άδικες αλλά να 
ισορροπούν έτσι ώστε κάθε θέση να μην μπορεί να απομα-
κρύνεται πολύ από τις άλλες (βλ. θμτ. Δ.4-6) και να υπάρχει 
ελευθερία και ποικιλότητα χωρίς σοβαρές ανισότητες από 
τις οποίες οι άνθρωποι υποφέρουν.  

Α.8 Μυστικότητα

Σταθερός στόχος είναι να εξαφανισθεί η μυστικότητα 
κάθε δραστηριότητας Διαχείρισης, εκτός αν βλάπτεται έτσι 
η συλλογική συνύπαρξη. Εντούτοις, η έλλειψη μυστικό-
τητας εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η ίδια η κοινω-
νία και άλλες κοινωνίες εφαρμόζουν ένα ολιστικό πολιτικό 
πρότυπο. Η έλλειψη μυστικότητας στον αμυντικό τομέα ή 
στη στρατηγική μιας επιχείρησης προϋποθέτει π.χ. ένα εντε-
λώς διαφορετικό πλαίσιο που ξεπερνά, αντίστοιχα, τους διε-
θνείς ανταγωνισμούς και τον καπιταλισμό. Μπορεί το πλαί-
σιο αυτό να φαίνεται αδιανόητο στο παρόν, ίσως όμως απο-
δειχθεί λιγότερο απίθανο από όσο φαίνεται. Σε κάθε περί-
πτωση, στις σημερινές συνθήκες υπάρχουν τομείς και περι-
πτώσεις όπου συχνά ένας βαθμός μυστικότητας είναι απα-
ραίτητος.

Η θέση αρχής είναι βεβαίως απλή: όσο λιγότερη μυστι-
κότητα επιτρέπουν οι συνθήκες με ταυτόχρονη προσπάθεια 
για συνεχή μείωση. 
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Β. Ομαλή μετάβαση από το παρόν σύ-
στημα

Οι καπιταλιστικές κοινωνίες του 21ου αιώνα λειτουρ-
γούν με πολιτεύματα που δεν ανταποκρίνονται ούτε στον 
πολιτισμό ούτε στις ανάγκες τους. Η μετάβαση προς την 
Ολιστική Πολιτική θα επιτευχθεί σε κάθε περίπτωση σύμ-
φωνα με τις ανάγκες αυτές. Ένας από τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να εκφραστούν τέτοιες ανάγκες είναι η 
ύπαρξη ανεξάρτητων υποψηφίων που δεν συνδέονται με-
ταξύ τους, δεν ανήκουν και δεν οργανώνονται σε κόμμα ή 
άλλη συντονισμένη ομάδα, δηλώνουν ότι αποδέχονται τις 
θεωρητικές και πρακτικές αρχές της Ολιστικής Πολιτικής, 
όπως εκφράζονται εδώ, και δεσμεύονται να ενεργήσουν 
προς την κατεύθυνση αυτή μέσα στο υπάρχον σύστημα εφό-
σον εκλεγούν. Η άσκηση δημόσιου λόγου και υποψηφιοτή-
των προς την κατεύθυνση της πολιτικής και πολιτειακής αλ-
λαγής  είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί συνταγματική 
αλλαγή που να θέτει ένα ολιστικό πολιτειακό και νομοθετι-
κό πλαίσιο. Έτσι, μπορούμε να περάσουμε ομαλά και προ-
οδευτικά από τον κομματικό κοινοβουλευτισμό σε μια ολι-
στική κοινωνία. 

Ο κίνδυνος να αλλοιώσουν τα κόμματα το ολιστικό μή-
νυμα πριν το πολιτικό πλαίσιο αλλάξει, μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί μόνο με την προτίμηση, στο υπάρχον σύστημα, σε 
υποψήφιους που αρνούνται πίστη σε οποιοδήποτε μηχανι-
σμό ή ομάδα και υπακούουν μόνο στη δική τους ατομική 
αντίληψη για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των ολιστι-
κών αρχών. Αποφασίζουν οι ίδιοι για το πώς διαμορφώ-
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νουν αυτή την αντίληψη και φυσικά κρίνονται γι’ αυτήν. Εί-
τε εκλέγονται είτε όχι στο παρόν σύστημα, το ζήτημα είναι 
ότι δεν πρέπει να υποκύπτουν σε πιέσεις για να προσαρμό-
σουν, δηλ. να αλλάξουν, την αντίληψή τους ώστε να αυξή-
σουν τις πιθανότητες εκλογής τους.

Σίγουρα υπάρχουν πολλές και παράλληλες οδοί μετά-
βασης προς μια ολιστική κοινωνία. Για παράδειγμα, ειρηνι-
κά ή και βίαια πολιτικά κινήματα με άλλους αρχικούς στό-
χους μπορούν να καταλήξουν σ’ έναν ολιστικό προσανα-
τολισμό. Έχει σημασία να γίνει κατανοητό ότι όποιες κι’ αν 
είναι οι συνθήκες γέννησής της, η ολιστική κοινωνία δεν 
μπορεί να συνυπάρξει με καμία μορφή συντονισμού πολι-
τικών επιδιώξεων μεταξύ των ατόμων. Τόσο ο πολιτισμός 
της, όσο και τα συστήματα καθορισμού προτεραιοτήτων και 
διαχείρισής της βασίζονται στην έκφραση ανεξάρτητων ατο-
μικών γνωμών που δεν εντάσσονται σε κανένα συλλογι-
κό πλαίσιο συμφερόντων, ιδεών ή άλλων προτεραιοτήτων.    

body_small.indd   48 17/2/2011   12:27:34 μμ



Μιχάλης Λιανός

49

Β.1 Σύγχρονα ζητήματα

Ο σκοπός αυτής της διακήρυξης είναι να προτείνει ένα 
πολιτικό πλαίσιο για τις σύγχρονες κοινωνίες, όχι λύσεις 
για συγκεκριμένα ζητήματα· άλλωστε αυτές θα προκύψουν 
μόνο ως απαντήσεις σε ερωτήματα που θα υιοθετηθούν από 
την κοινωνική πλειονότητα. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί 
ότι η δύναμη της Ολιστικής Πολιτικής βρίσκεται ακριβώς 
στο να δημιουργεί πολιτικές αρχές μέσα από πρακτικές επι-
λογές, αντί να εξαντλείται σε αρχές που δεν ακολουθούνται 
στην πράξη. Σταθερή επιδίωξη της Ολιστικής Πολιτικής εί-
ναι να θέτει τόσο την κοινωνία όσο και το άτομο αντιμέτωπο 
με τον εαυτό του έτσι ώστε να γίνεται ό,τι διακηρύσσεται και 
να μη διακηρύσσεται ό,τι δεν πρόκειται να γίνει. 

Γι’ αυτό το λόγο, θα αναφερθούμε εδώ σε μερικά πα-
ραδείγματα που δείχνουν διαφορετικές ολιστικές προσεγ-
γίσεις. Ας συντάξουμε έναν βραχύ κατάλογο με μερικά από 
τα μείζονα ζητήματα των σημερινών καπιταλιστικών κοινω-
νιών:

•	 Άγχος και ανασφάλεια
•	 Ανεργία
•	 Ανισότητα
•	 Βία και συγκρούσεις
•	 Γεροντικές ασθένειες
•	 Γεωπολιτικός ανταγωνισμός
•	 Δημογραφική εξέλιξη
•	 Διαφθορά
•	 Εξαρτήσεις από διάφορες ουσίες
•	 Ικανοποιητική περίθαλψη
•	 Καταναλωτικός ανταγωνισμός
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•	 Κοινωνική απομόνωση και αίσθηση κενού
•	 Μείωση σωματικής δραστηριότητας
•	 Μετανάστευση
•	 Οικονομικό, παραγωγικό και περιβαλλοντικό πρότυπο
•	 Πολιτικός σχεδιασμός και κοινωνική αλλαγή
•	 Ρύπανση
•	 Τεχνολογικοί κίνδυνοι

Για όλα αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει φυσικά μόνο μία 
λύση. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να προτείνει ότι για 
να μειωθούν οι συγκρούσεις θα πρέπει να διανεμηθεί πιο 
ίσα ο πλούτος στη γη και κάποιος άλλος να αντιτάξει ότι 
αυτό δεν αποτελεί μακρόπνοη λύση γιατί ο πληθυσμός του 
πλανήτη αυξάνεται συνεχώς και σε λίγο οι φυσικοί πόροι 
δε θα επαρκούν, άρα πρέπει να φροντίσουμε να σταματή-
σει αυτή η αύξηση. Μια τρίτη γνώμη μπορεί να είναι ότι οι 
φτωχοί κάνουν περισσότερα παιδιά από τους πλούσιους και 
το πρόβλημα μπορεί να τεθεί στη βάση ενός «υπεύθυνου οι-
κογενειακού προγραμματισμού», όπου οι άνθρωποι θα απο-
φασίζουν να τεκνοποιούν μόνο όταν θεωρούν ότι μπορούν 
να υποστηρίξουν για πολύ καιρό οικονομικά, κοινωνικά και 
συναισθηματικά όλα τα παιδιά τους. Μια άλλη γνώμη μπο-
ρεί να είναι ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση και δεν υπάρ-
χει λόγος να παρεμβαίνουμε πολύ σε όλα αυτά, αρκεί να δί-
νουμε στον καθένα τα βασικά εφόδια για να ανταγωνιστεί 
ισότιμα τους άλλους.

   Η Ολιστική Πολιτική αναγνωρίζει από την αρχή ότι 
τέτοιες διαφορές στις ιδέες θα υπάρχουν αλλά και ότι η κοι-
νωνική πλειονότητα δεν αποτελείται από φανατικούς που 
στοχεύουν να εξοντώσουν όποιον έχει διαφορετική γνώ-
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μη. Ακριβώς, την ισορροπία αυτή θα εκφράσει μέσα από το 
πολιτικό σύστημα καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλες αυ-
τές οι ιδέες θα αποτελούν προτεραιότητες σε διαφορετικούς 
βαθμούς, ανάλογα με την εκλογική τους απήχηση, που μπο-
ρεί να είναι αντίστοιχα 30%, 25%, 20% και 15%. Αντίθετα με 
τη στείρα αντίθεση που στα σημερινά συστήματα οδηγεί σε 
αδράνεια, σε ένα ολιστικό σύστημα οι διαχειριστικές προτε-
ραιότητες θα είναι αντίστοιχες με τα ποσοστά αυτά. Έτσι τέσ-
σερις κατευθύνσεις θα υλοποιούνται παράλληλα και ανά-
λογα με τα αποτελέσματά τους θα επηρεάσουν την επόμενη 
εκλογική επιλογή, π.χ. αν η επιβράδυνση της αύξησης του 
πληθυσμού φαίνεται να έχει θετικές συνέπειες, μπορεί κά-
ποιος που έδωσε 90% της ψήφου του στην τελευταία λύση 
και 10% στην πρώτη να δώσει τώρα 20% ή 30% στην πρώ-
τη επιλογή. Το ολιστικό εκλογικό σύστημα είναι ταυτόχρονα 
και ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμη-
μάτων της κοινωνίας, έτσι ώστε κάθε πρόταση να έχει τη 
δυνατότητα να πείσει με τα αποτελέσματά της και όσους δεν 
την υποστήριξαν στην αρχή, χωρίς αυτό να είναι παράδοξο 
ή προβληματικό. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα κομματικά 
συστήματα, στην Ολιστική Πολιτική η γνώμη δεν είναι ζή-
τημα αντίθεσης αλλά συνδιαλλαγής με τους άλλους. 
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Το πολιτικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι διαφο-
ρετικό από ό, τι γνωρίζαμε ως τώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν 
ένα κοινωνικό και πολιτικό πρόγραμμα που να μην εξα-
ντλείται στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων αλλά ούτε 
στην προσαρμογή παλιών συνταγών· από αυτές θα πάρου-
με την ιστορική τους προσφορά και το πνεύμα αλλαγής, όχι 
όμως την αντίληψη του κόσμου. Ο λόγος είναι απλός: οι 
προτάσεις στηρίζονται στις συνθήκες που τις προκαλούν και 
απευθύνονται σ’ αυτές, ακριβώς με σκοπό να τις αλλάξουν. 
Χρειάζεται λοιπόν να σεβαστούμε τα λαμπρά οράματα του 
παρελθόντος αναζητώντας το όραμα αυτό που ανταποκρί-
νεται στο σήμερα, δηλαδή μια θεώρηση του κόσμου που 
να αποκαλύπτει σε βάθος τόσο την παρούσα κατάσταση όσο 
και τις μεγάλες επιλογές μπροστά στις οποίες φθάνει το αν-
θρώπινο είδος.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο της ιστορίας μας μετά 
τη βιομηχανική επανάσταση και τα ερωτήματά μας έχουν να 
κάνουν με το αν πρέπει να συνεχίσουμε προς την ίδια κα-
τεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη γενίκευση του 
καπιταλισμού ή με τη στροφή προς μια νέα φιλοσοφία που 
να αρνείται την πρωτοκαθεδρία της αγοράς και να εμπνέε-
ται από μια άλλη ηθική. Η αίσθηση ότι η αγορά μας κυβερ-
νά βαθαίνει όλο και περισσότερο, πράγμα που οφείλεται κυ-
ρίως στην κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και στην 
απόλυτη κυριαρχία του συνδυασμού καπιταλισμού και δη-
μοκρατίας δυτικού τύπου. Όμως ταυτόχρονα καταναλώνου-
με περισσότερο από ποτέ και εξαρτούμε την ίδια την υπό-
στασή μας από τις υπηρεσίες και τα αγαθά που μας περιβάλ-
λουν. Δεν είμαστε τίποτε άλλο από αυτά που έχουμε και από 
αυτά στα οποία έχουμε πρόσβαση. Ανεφοδιαζόμαστε σωμα-
τικά στο σουπερμάρκετ, διανοητικά στα Μέσα Μαζικής Επι-
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κοινωνίας και δεν έχουμε άλλη αξία από εκείνη που μας δί-
νει η επαγγελματική μας θέση. Μ’ άλλα λόγια δεν ελέγχου-
με οι ίδιοι τίποτε από αυτά που είναι σημαντικά για την ζωή 
μας· όλα αυτά ανήκουν σε άλλους, ή μάλλον ανήκουν ‘αλ-
λού’, και λειτουργούν με κανόνες που δεν μπορούμε να αλ-
λάξουμε αλλά μόνο να αποδεχθούμε. Ακριβώς όπως οι τιμές 
και οι κατάλογοι στο γρήγορο εστιατόριο της γειτονιάς, ο κό-
σμος μας είναι γεμάτος από έτοιμες επιλογές ανάμεσα στις 
οποίες πρέπει να διαλέξουμε το συντομότερο.

Είναι όλα αυτά ελευθερία; Είναι ελευθερία το ότι μπο-
ρούμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο και να βρεθούμε σε λι-
γότερο από 24 ώρες σε μια σκηνή στη μέση της Σαχάρας ή 
στην κορυφή του Λευκού Όρους; Ότι μπορούμε να μπαί-
νουμε στο Διαδίκτυο και να βρίσκουμε στοιχεία από τις με-
γαλύτερες βάσεις δεδομένων για πράγματα που μας ενδια-
φέρουν ή να συνεργαζόμαστε σε πραγματικό χρόνο με αν-
θρώπους σε διαφορετικές χώρες; Μπορεί να μην είναι αυτά 
δυνατά για όλους μας και κυρίως για όσους από μας ζουν 
στο λεγόμενο αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά συνιστούν ελευ-
θερία έστω για όσους τα έχουν; Σε τί ακριβώς μας χρησι-
μεύει να έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές με τις οποί-
ες υποτίθεται ότι θα βελτιώσουμε και τη ζωή όσων ακόμη 
δεν τις έχουν;  Και για ποιο λόγο υπάρχουν και αναπτύσ-
σονται αυτές οι επιλογές αν δεν είναι τόσο απαραίτητες όσο 
μας παρουσιάζονται; 

Είναι αφελής η γνώμη ότι η αύξηση των αγαθών και 
των υπηρεσιών είναι απλά άχρηστη. Το γεγονός ότι εκα-
τομμύρια άνθρωποι παντού στον πλανήτη είναι πρόθυμοι 
να διατρέξουν ακόμη και σημαντικούς κινδύνους (όπως για 
παράδειγμα, αυτοί της παράνομης μετανάστευσης) για να 
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βρεθούν έστω και στα φτωχότερα στρώματα των καπιταλι-
στικών κοινωνιών, αποδεικνύει από μόνο του την πρωταρ-
χική σημασία τού να βρίσκεται κανείς σε περιβάλλον υλι-
κών ανέσεων και αποτελεσματικών υπηρεσιών.  

Χρειαζόμαστε ένα πραγματικά νέο πολιτικό σύστημα 
που να αποτελεί ταυτόχρονα και προσέγγιση του σημερι-
νού κόσμου, ένα μοντέλο οργάνωσης που να μη μένει στα-
θερό αλλά να αλλάζει πολύ και διαρκώς, ώστε να υλοποι-
εί τις προτεραιότητες που έχουμε επιλέξει. Αυτό το σύστη-
μα πρέπει:

α. Να αναγνωρίζει ότι ο καιρός όπου οι άνθρωποι 
μπορούσαν να διοικούνται ως «μάζες» ή έστω λαοί, έχει πε-
ράσει· καθένας μας έχει την προσδοκία να αναγνωρίζεται 
ως ιδιαίτερο άτομο που θέλει να δίνει τη γνώμη του για 
κάθε ζήτημα χωριστά, όχι να αντιπροσωπεύεται από κά-
ποιον άγνωστο για όλα τα ζητήματα.

β. Να αναγνωρίζει κατά συνέπεια ότι ο ιστορικός ρό-
λος του πολιτικού κόμματος έχει τελειώσει και ότι χρειαζό-
μαστε νέες μορφές συλλογικής αντιπροσώπευσης που να 
ανταποκρίνονται στο συνεχή δεσμό ανάμεσα σε κάθε πολίτη 
και το σύστημα διακυβέρνησης.

γ. Να αναγνωρίζει ότι οι προτεραιότητες μιας κοινω-
νίας είναι αντιφατικές και ότι η ρητή ιεράρχησή τους αποτε-
λεί τον τρόπο με τον οποίο κάθε πολίτης συμβάλλει στη δια-
κυβέρνηση της κοινωνίας του· η ιεράρχηση των πολιτικών 
προτεραιοτήτων από τον καθένα μας είναι ταυτόχρονα και 
η μέθοδος με την οποία θα θεωρούμε δικαιολογημένη την 
εξουσία που προέρχεται από αυτή τη διακυβέρνηση.
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δ. Τέλος, αυτό το νέο πολιτικό σύστημα πρέπει να ανα-
γνωρίζει ότι η κύρια προτεραιότητα είναι ένα ολικό πνεύμα 
συνύπαρξης και ότι η προτεραιότητα αυτή μπορεί να εξυπη-
ρετείται σήμερα από ένα μέτρο και αύριο από ένα άλλο που 
μπορεί μάλιστα να είναι και το αντίθετο του πρώτου.  

Αυτό το σύστημα έγκειται λοιπόν στην άσκηση της πο-
λιτικής ως ολιστικής διαδικασίας που συνθέτει την καθημε-
ρινότητα, την πολιτική συμμετοχή και την διακυβέρνηση σε 
ένα συνεχές και αναδημιουργούμενο σύνολο. 

Η ολιστική πολιτική είναι η τέχνη της δημοκρατίας για 
μια κοινωνία ατόμων που θέλει να είναι μια πραγματική 
κοινωνία και όχι απλώς ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και κα-
τανάλωσης. 
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Γ. Τί είναι η ολιστική πολιτική και για-
τί μας είναι χρήσιμη

Ο καπιταλισμός, όπως το ξέρει ο καθένας μας, ούτε δι-
αρκεί ούτε εξαπλώνεται κατά τύχη· παρουσιάζει μερικά 
πολύ σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα 
συστήματα. Πρώτα απ’ όλα, επιβάλλεται όχι ως πρόγραμμα 
που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μας, αλλά ως έλλειψη 
προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι αισθανόμαστε καταρχήν  
ελεύθεροι έστω κι’ αν η ελευθερία αυτή μας επιβάλλει τον 
οικονομικό και κοινωνικό ανταγωνισμό. Δεύτερο, αποδέχε-
ται την ανθρώπινη φύση όπως είναι σήμερα, όχι όπως θα 
ελπίζαμε να είναι. Μ’ άλλα λόγια, η αλληλεγγύη που μπο-
ρούμε να δείξουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι περι-
ορισμένη και η ανάγκη μας να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον 
άλλο είναι βαθιά. Ο ανταγωνισμός αυτός δεν είναι απαραί-
τητο να είναι υλικός, μπορεί να είναι συμβολικός, π.χ. να 
αφορά την εκτίμηση που μας δείχνουν οι άλλοι.

Για να προχωρήσουμε λοιπόν προς ένα πολιτικό σύστη-
μα που να μην εξαντλείται απλώς στη διαχείριση της καπι-
ταλιστικής οικονομίας, αλλά να χρησιμοποιεί την οικονομία 
για να επιτύχει την κοινωνία που θέλουν οι πολίτες, πρέ-
πει να δεχθούμε αυτές τις δύο βασικές τάσεις ως σταθερές 
αρχές. Η εμπειρία από τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσια-
λισμού έδειξε ότι η προσπάθεια να επιβάλλουμε στους εαυ-
τούς μας αρχές που είναι ανώτερες από τη φύση μας, κατα-
λήγουν στην υποκρισία, τη διαφθορά και τη βία.
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Η Ολιστική Πολιτική είναι πιθανώς η πρώτη πολιτική 
πρόταση που δεν ισχυρίζεται ότι προτείνει σωστές απαντήσεις· 
αντίθετα ισχυρίζεται ότι στοχεύει να θέτει κάθε φορά στην κοι-
νωνία τις σωστές ερωτήσεις. Στηρίζεται στην ανθρώπινη κοι-
νωνία με τους περιορισμούς της και υποχρεώνει τον καθένα 
μας να πάρει θέση απέναντι σ’ αυτούς τους περιορισμούς, 
να σκεφτεί δηλαδή τί νομίζει ότι πρέπει λογικά να περιμέ-
νει από τους άλλους και τί μπορούν λογικά να περιμένουν 
οι άλλοι από τον ίδιο. Αυτό γίνεται μέσα από το σύστημα λή-
ψης αποφάσεων που επιβάλλει ακριβώς ένα συνολικό προ-
σανατολισμό πριν ασχοληθεί με επί μέρους προβλήματα, 
π.χ. μας υποχρεώνει να διαλέξουμε ποιο βαθμό κοινωνι-
κής ισότητας και ποιο βαθμό κοινωνικής πρόνοιας θέλου-
με και αν αυτά τα δύο μεγέθη έρχονται, για τον καθένα μας 
χωριστά, πριν ή μετά από την επιθυμία μας για τη μεγαλύ-
τερη δυνατή κατανάλωση. Ακόμα, αντιτίθεται στην αποσπα-
σματική θεώρηση των ζητημάτων που πρέπει να διαχειρι-
στεί ένα σύστημα διακυβέρνησης. Τίποτε δεν αντιμετωπίζε-
ται ως μεμονωμένο πρόβλημα και όλα έχουν μια πολιτική 
διάσταση που πρέπει να υπακούει στις προτεραιότητες που 
οι πολίτες έχουν καθορίσει. Η ολιστική θεώρηση της πολι-
τικής έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

α. Απορρίπτει την αποσπασματική θεώρηση οποιουδή-
ποτε ζητήματος συλλογικής σημασίας. Κάθε απόφαση, μέ-
τρο και πρακτική ανήκει σε ένα πολιτικό σύνολο του οποί-
ου τον προσανατολισμό καθορίζουν και αναπροσαρμόζουν 
διαρκώς οι πολίτες με στόχο την επιδιωκόμενη ισορροπία 
ανάμεσα στις διάφορες προτεραιότητες.

β. Το πνεύμα του συνολικού αυτού προσανατολισμού 
έχει μεγαλύτερη σημασία από το γράμμα του. Ο τρόπος με 
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το οποίο εκφράζεται αποτελεί ένδειξη για τη σωστή εφαρ-
μογή του αλλά όχι απόδειξη, ούτε βέβαια δέσμευση για το 
μέλλον. Η αλήθεια βρίσκεται στη διαρκή συλλογική επιλο-
γή των προτεραιοτήτων και πουθενά αλλού.

γ. Για την Ολιστική Πολιτική η οικονομία, και κατ’ 
επέκταση ή αγορά, είναι εργαλείο στην υπηρεσία της κοινω-
νικής συνύπαρξης, μία μέθοδος ειρηνικού ανταγωνισμού, 
ένας κινητήρας από τον οποίο πρέπει κάθε φορά να απο-
φασίζουμε τί ζητάμε. Η Ολιστική Πολιτική δε στέκεται στην 
επιφάνεια των πραγμάτων και επομένως δεν θεωρεί τον οι-
κονομικό πλούτο ούτε καταδικαστέο ούτε αυτοσκοπό· όταν 
οι πολίτες θεωρούν ότι ο πλουτισμός είναι χρήσιμος για την 
κοινωνία, έστω κι’ αν είναι θεαματικά δυσανάλογος, επιβάλ-
λουν την αποδοχή του.

δ. Η Ολιστική Πολιτική προτείνει νέα κίνητρα και πε-
δία ανταγωνισμού, πέρα από τη σώρευση πλούτου και ισχύ-
ος. Ενισχύει τις μορφές άμιλλας, στην οικονομία και αλλού, 
όπου η ύψιστη μορφή ανταμοιβής είναι συμβολική, αφορά 
δηλαδή την εκτίμηση που αποδίδει σε κάθε πολίτη το περι-
βάλλον στο οποίο ανήκει και η κοινωνία του γενικότερα.

ε. Η Ολιστική Πολιτική επιβάλλει την άμεση δημο-
κρατία στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ζητά από τους πολίτες 
να σκέφτονται και να αποφασίζουν ως ίσες ατομικές οντό-
τητες και ποτέ ως μέλη ενός σχηματισμού, συστήματος, μη-
χανισμού ή κοινότητας.

στ. Η Ολιστική Πολιτική εμποδίζει τη μακρά πρόσβα-
ση στην εξουσία και τη δημιουργία σχέσεων που ενισχύουν 
ή εγγυώνται αυτή την πρόσβαση. Αποκλείει συστηματικά τη 
δημιουργία πολιτικών σχηματισμών διεκδίκησης της εξου-
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σίας, όπως τα πολιτικά κόμματα. Εναντιώνεται πλήρως στην 
άσκηση της πολιτικής ως επαγγέλματος ή σταδιοδρομίας.  
Ταυτόχρονα, προσαρμόζει συνεχώς τους απαραίτητους πε-
ριορισμούς ώστε να αποκλείει γρήγορα και αποτελεσματικά 
τη συγκέντρωση επιρροής στους τομείς όπου δεν μπορεί να 
αποφευχθεί η πολιτική αντιπροσώπευση.

ζ. Για την Ολιστική Πολιτική η μόνη πηγή ατομικής 
αναγνώρισης είναι η κοινωνικά χρήσιμη στάση του πολίτη, 
όχι οι εγγενείς ικανότητές του. Οι ικανότητες που έχει κα-
νείς από τη φύση του δεν τον τιμούν αλλά η στάση του απέ-
ναντι σ’ αυτές τις ικανότητες καθορίζει την αξία του. Επο-
μένως, η Ολιστική Πολιτική αποδίδει μεγάλη σημασία στη 
συλλογική επιτυχία που με τη σειρά της στηρίζεται σε πολ-
λές ατομικές προσπάθειες, πολύ συχνά αποτυχημένες· χω-
ρίς αυτό το πλαίσιο, καμία ατομική ικανότητα δεν φέρνει το 
παραμικρό αποτέλεσμα. Έτσι, η επιτυχία γίνεται επιτέλους 
κατανοητή ως παράγωγο συλλογικής προσπάθειας και όχι 
ως ατομική κτήση.

η. Τέλος, η Ολιστική Πολιτική έχει συνείδηση του 
γεγονότος ότι για να σηκωθεί κανείς το πρωί και να πάει 
στη δουλειά του χρειάζεται ένα κίνητρο. Όποια μορφή κι’ 
αν παίρνει το κίνητρο αυτό, στρέφεται πάντα γύρω από την 
ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και την αποφυγή της πε-
ριθωριοποίησής του. Η Ολιστική Πολιτική στοχεύει στο να 
δώσει στον καθένα ένα κίνητρο που να μην τον καταπιέζει 
και, όσο το δυνατόν, να τον κάνει ευτυχή. Σέβεται λοιπόν 
την ποικιλότητα των ατόμων και των κινήτρων που τους 
ταιριάζουν, από την κατάληψη ηγετικής θέσης ως τη συνεύ-
ρεση σε ευχάριστο περιβάλλον, και από τη σκληρή προσπά-
θεια ως τη διασκέδαση.
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Γ.1 Ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση 
στην εξουσία

Η Ολιστική Πολιτική είναι πρώτα απ’ όλα μια μέθοδος 
βαθιάς συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση της κοι-
νωνίας τους. Μια ολιστική κοινωνία βρίσκεται διαρκώς σε 
εκλογές. Στο κεφάλαιο «Α», όπου περιγράφουμε λεπτομε-
ρώς την οργάνωση ενός ολιστικού πολιτικού συστήματος, 
υπάρχουν οι συγκεκριμένες προτάσεις για τους τρόπους 
εκλογής, οργάνωσης και διοίκησης που αντιστοιχούν στην 
Ολιστική Πολιτική.  Εδώ αρκεί να πούμε ποιες είναι οι επι-
διώξεις ως προς τη συμμετοχή των πολιτών.

Η γνώμη των πολιτών είναι ισότιμη, εκφράζεται με με-
θόδους που δεν την διηθούν, και η επιρροή της δεν εξαρ-
τάται από την τάξη και την ισχύ των πολιτών. Η έκφραση 
γνώμης είναι συνεχής. Οι πολίτες θεωρούνται αρκετά ώρι-
μοι για να δεχθούν τις συνέπειες των συλλογικών επιλογών 
τους και να λύσουν τα αδιέξοδα που μπορεί να παρουσια-
στούν. Έτσι, όλες οι συλλογικές διαδικασίες πολιτικής συμ-
μετοχής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εκλογές όλων 
των ειδών, λειτουργούν με τη μέθοδο της απόλυτης πλειο-
ψηφίας. Κάθε σύστημα ενίσχυσης των μειοψηφιών, συχνά 
με το πρόσχημα της «πολιτικής σταθερότητας», απορρίπτε-
ται. Ταυτόχρονα, προστατευόμαστε από την ‘δικτατορία της 
πλειοψηφίας’, ώστε να μην μπορούν οι πολλοί να υποτάσ-
σουν συνεχώς τους λίγους χωρίς όρια.
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Γ.2 Συνολικοί στόχοι και ιεραρχημένες 
προτεραιότητες

Οι πολίτες καταρτίζουν το πρόγραμμα των προτεραιοτή-
των της κοινωνίας τους ψηφίζοντας για την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων αυτών, και αντί των ασαφών και υποθετι-
κών συνταγματικών δικαιωμάτων, θέτουν συγκεκριμένους 
γενικούς στόχους. Έτσι μπορούν να επιλέξουν όσον αφο-
ρά την κοινωνική ισότητα, ότι επιθυμούν για παράδειγμα το 
ισχύον ποσοστό των φτωχών συμπολιτών τους να μειωθεί 
στα επόμενα 3 χρόνια από 18% που μπορεί να είναι τη στιγ-
μή της απόφασης σε 13% και ότι αυτός ο στόχος είναι σημα-
ντικότερος από το στόχο της αύξησης του συνολικού πλού-
του της κοινωνίας τους. Μπορούν όμως να επιλέξουν και 
το αντίστροφο, δηλαδή ότι πρώτιστη σημασία έχει να πλου-
τίσουν όσοι μπορούν όσο το δυνατό περισσότερο και λιγό-
τερη σημασία η μείωση της κοινωνικής ανισότητας· ή ακό-
μη ότι η μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων ή η βελτίω-
ση της ιατρικής περίθαλψης προέχει και των δύο προηγού-
μενων προτεραιοτήτων.

Με τον τρόπο αυτό, οι συλλογικοί στόχοι είναι γνωστοί 
σε όλους και ξέρει κανείς σε τί μπορεί να ελπίζει και σε 
τί όχι, καθώς αντιλαμβάνεται ποιο είναι σε κάθε περίοδο 
το είδος της κοινωνίας που επιθυμούν οι συμπολίτες του. 
Τόσο οι αυταπάτες όσο και ο πεσιμισμός περιορίζονται, ενώ 
ο κάθε πολίτης γνωρίζει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση θέ-
λει να επηρεάσει τα πράγματα και σε σχέση με ποιο ζήτημα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ολιστικής προσέγγι-
σης είναι ότι αποκλείει τις κενές γενικολογίες και διακη-
ρύξεις αξιών που δεν κοστίζουν τίποτε, δεν δημιουργούν 
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καμία υποχρέωση σε κανέναν και επομένως δεν οδηγούν 
σε κανένα απτό αποτέλεσμα. Για να ενταχθεί ένας συνολι-
κός στόχος στο πρόγραμμα της διακυβέρνησης μιας χώρας 
θα πρέπει να πάρει μια ιεραρχική θέση σε σχέση με άλλους 
στόχους. Έτσι εξασφαλίζεται η υλοποίηση των προτεραιοτή-
των και αποφεύγεται η υποκρισία που επιτρέπει στους πολί-
τες να θεωρούν τους εαυτούς τους αθώους για τα δεινά της 
κοινωνίας τους. Η Ολιστική Πολιτική θέτει τον καθένα μας 
αντιμέτωπο με τις ευθύνες του και όλους μαζί αντιμέτωπους 
με την πλειοψηφία. 
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Γ.3 Ιδεολογία και πρακτική

Η Ολιστική Πολιτική αποφεύγει δύο σημαντικούς κιν-
δύνους που σημάδεψαν την ανθρώπινη ιστορία: την αφέ-
λεια των πολιτικών ιδεολογιών από τη μια και την άρνη-
ση των ιδεολογιών από την άλλη. Μπορεί κανείς να συλλά-
βει την πολιτική ιστορία των τριών τελευταίων αιώνων ως 
πάλη ανάμεσα στους ιδεολόγους, που θεωρούν ότι τα πο-
λιτικά οράματα είναι το κλειδί της κοινωνικής μεταβολής, 
και τους πραγματιστές, που θεωρούν ότι η μόνη προσέγγιση 
που φέρνει αποτέλεσμα συνίσταται σε προοδευτικές πρακτι-
κές και καθημερινές βελτιώσεις. Η Ολιστική Πολιτική συν-
θέτει τις δύο αυτές τάσεις σε μία επιλογή: μόνο όποια ιδεο-
λογική θέση επιλέγεται ως πρακτική προτεραιότητα διακυ-
βέρνησης αποκτά σημασία. Έτσι οι ιδέες καθορίζουν τη δρά-
ση και η δράση περιορίζει τις ιδέες στο βαθμό και τη μορ-
φή που είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να τις υιοθετή-
σουμε ως πρακτικές προτεραιότητες. Αυτή η υποχρεωτική 
αντιστοιχία αποτελεί κλειδί για την εφαρμογή οποιουδήπο-
τε ολιστικού πολιτικού προγράμματος.
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Γ.4 Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιλαμβανόμαστε την αποσπασματική πολιτική όχι 
μόνο ως απαρχαιωμένη μορφή συμμετοχής και διακυβέρ-
νησης αλλά και ως τέχνασμα που κρατά τις σύγχρονες κοι-
νωνίες εξαρτημένες από όποιους κατορθώνουν να αναρρι-
χηθούν στην ηγεσία των μηχανισμών εξουσίας.

Μία από τις πιο σημαντικές και λιγότερο ορατές πλευ-
ρές της αποσπασματικής πολιτικής είναι η κρίσιμη δυνατό-
τητα να θέτει κανείς τα ζητήματα προς εξέταση. Τί θα συζη-
τηθεί, πότε, και με ποιους όρους, παρουσιάζεται ως αυτονό-
ητο, ενώ αποτελεί την καρδιά ενός συστήματος που διαχει-
ρίζεται την εξουσία με κύριο μέλημα τη διατήρηση της κυρι-
αρχίας των εδραιωμένων μηχανισμών επιρροής. Η αλληλε-
ξάρτηση και συσσωμάτωση ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων 
παράγει έναν κατάλογο δοτών ζητημάτων· έτσι όταν δεν μας 
υποδεικνύεται τί ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε για κάθε 
θέμα, μας υποδεικνύεται πάντοτε και απολύτως για ποια θέ-
ματα πρέπει να σκεφτόμαστε. Με τον τρόπο αυτό, τα ζητή-
ματα που φτάνουν στη δημόσια σφαίρα είναι ήδη επεξεργα-
σμένα ώστε να παρουσιάζουν το ισχύον πολιτικό σύστημα 
ως μόνη και επαρκή απάντηση.

Η Ολιστική Πολιτική αναγνωρίζει ότι η βασικότερη πο-
λιτική διαδικασία είναι η ισοτιμία στο να επιβάλλει κανείς 
ζητήματα προς συζήτηση και απόφαση. Για το λόγο αυτό 
επαγρυπνεί συνεχώς με συγκεκριμένα μέτρα (βλ. π.χ. θέμα 
Α.2.α) ώστε να εξασφαλίζει ότι όποιος ασκεί εξουσία υπο-
χρεώνεται να απαντά ως προς τα τεθειμένα ζητήματα και 
προτεραιότητες, ποτέ όμως να τα θέτει ή να επηρεάζει το 
πώς αυτά τίθενται. Τα ζητήματα τίθενται και ιεραρχούνται 
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από τους ίδιους τους πολίτες. Ο κατάλογος των ζητημάτων 
μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζεται συνεχώς, όταν η 
πλειοψηφία το εγκρίνει. Δεν υπάρχουν επίσημα και ανε-
πίσημα ζητήματα, επιλέξιμα και μη επιλέξιμα, σωστά και 
λανθασμένα. Όλα ξεκινούν ισότιμα με διαδικασίες οι οποί-
ες προϋποθέτουν τον πολίτη ως σκεπτόμενο άτομο που δεν 
έχει ανάγκη  να του πουν τί πρέπει να σκέφτεται. Κατόπιν, 
η πλειοψηφία αποφασίζει ποιο ζήτημα είναι σημαντικότερο 
και ποιο λιγότερο σημαντικό. 
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Γ.5 Η αρχή της πλειοψηφίας στην Ολι-
στική Πολιτική

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα της δημοκρατικής συ-
νύπαρξης είναι το ζήτημα της ‘δικτατορίας της πλειοψηφί-
ας’. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αν οι περισσότεροι επω-
φελούνται από ένα σύστημα μπορούν να εκμεταλλεύονται 
τους λιγότερους για πάντα και μάλιστα σύμφωνα με τις δη-
μοκρατικές αρχές. Κυνικά, αυτό σημαίνει ότι ‘αρκεί να εκ-
μεταλλευόμαστε συνέχεια τους ίδιους ώστε οι δυσαρεστημέ-
νοι να αποτελούν μειοψηφία’.

Η Ολιστική Πολιτική λύνει το πρόβλημα αυτό σε δύο 
επίπεδα. Πρώτα με τη δυνατότητα να τίθενται τα ζητήμα-
τα από τους ίδιους τους πολίτες και όχι από εδραιωμένους 
μηχανισμούς· έτσι οι μειοψηφίες έχουν την δυνατότητα να 
προβάλλουν συνεχώς τα ζητήματα που τις απασχολούν. Ως 
προς πολλά ζητήματα ανήκουμε όλοι σε αρκετές μειοψηφί-
ες, π.χ. κατοικούμε κοντά σε μια πηγή θορύβου, πάσχουμε 
από μια συγκεκριμένη ασθένεια, καταναλώνουμε ένα συ-
γκεκριμένο είδος αγαθών ή υπηρεσιών, προτιμούμε ένα συ-
γκεκριμένο τρόπο ζωής κ.λπ. Η δυνατότητα να προτείνουμε 
ζητήματα προς σκέψη και απόφαση σε συνδυασμό με αυτή 
την πολυδιάσπαση αποτρέπει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
της κοινωνίας γύρω από ένα σταθερό πλειοψηφικό πόλο.

Αλλά η εγγύηση αυτή δεν είναι αρκετή, κυρίως για-
τί υπάρχουν μειοψηφίες αρκετά ανίσχυρες, είτε γιατί εί-
ναι πολύ μικρές είτε γιατί συγκεντρώνουν την προκατάλη-
ψη κάποιας πλειοψηφίας. Οι μειοψηφίες αυτές δεν έχουν 
σοβαρές ελπίδες αντιπροσώπευσης ή επιρροής και επομέ-
νως πρέπει να διατηρούν σε συγκεκριμένα ζητήματα συγκε-
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κριμένες δυνατότητες ελέγχου, π.χ. η πρόταση για ένα μέ-
τρο που επιδρά σοβαρά στη ζωή ορισμένων ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες να μπορεί να αποκλείεται από έναν εκπρόσω-
πο αυτής της κοινωνικής κατηγορίας. Σε ένα σύστημα Ολι-
στικής Πολιτικής αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Συ-
νέλευσης Ισοτιμίας (βλ. Α.2.στ)   
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Γ.6 Συνεχής εμβάπτιση στην κοινωνία

Η Ολιστική Πολιτική επιβάλλει τη συνεχή σχέση με την 
κοινωνία ως προϋπόθεση πολιτικής διακυβέρνησης. Οι πο-
λίτες μπορούν να παρέμβουν οποτεδήποτε αποκλείοντας 
όποιον ασκεί εξουσία, ή ακόμη και άτυπη επιρροή, από τα 
καθήκοντα ή την κοινωνική συμμετοχή του (βλ. Α.6). Αυ-
τός ο αποκλεισμός μπορεί επομένως να αφορά όλους τους 
τομείς δραστηριότητας (εκλεγμένους και διορισμένους δη-
μόσιους λειτουργούς, εργαζομένους στα ΜΜΕ, δικαστές, 
επιχειρηματίες...) και να είναι μακρός ή σύντομος, πλήρης 
ή μερικός. Ένα μόνο είδος αποκλεισμού απαγορεύεται: αυτό 
που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών, όποιες κι 
αν είναι αυτές. 

Ο γενικός και συνεχής έλεγχος της κοινωνίας πάνω 
στο πολιτικό της σύστημα είναι απαραίτητη συνθήκη για 
την διατήρηση ενός ολιστικού πολιτικού πνεύματος. Μόνο 
μια κοινωνία που έχει συνείδηση της κατάστασής της και 
των ίδιων της των προτεραιοτήτων είναι ικανή να υιοθε-
τήσει κριτική στάση απέναντι στον εαυτό της. Για το λόγο 
αυτό, κάθε τομέας διακυβέρνησης και κάθε τομέας δραστη-
ριότητας πρέπει να αποδεικνύει συστηματικά ότι βρίσκε-
ται σε επαφή μ’ αυτή την κριτική σκοπιά. Διάφορα μέσα 
(όπως π.χ. τα δελτία που προτείνονται στο θέμα Στ.2.η) 
θα χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν αυτή τη σχέση. Οι 
φορείς που θα αποδεικνύονται ‘κακοί μαθητές’, π.χ. εκεί-
νοι που χρησιμοποιούν ‘ξύλινη γλώσσα’ ή δεν δηλώνουν 
την πραγματική κατάσταση του τομέα τους, θα τιμωρούνται 
με αποκλεισμό από την πρόσβαση σε ρόλους ή όργανα με 
επιρροή.
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Επειδή κάθε εδραιωμένη θεσμική συμπεριφορά κατα-
λήγει να γίνεται απλή συνήθεια, έχει μεγάλη σημασία οι κα-
νόνες για την εμβάπτιση του συστήματος στην κοινωνία να 
αλλάζουν συχνά με κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους. 
Η αποτελεσματικότητα αυτή θα κρίνεται από το βαθμό στον 
οποίο ο τομέας είναι διάφανος ως προς το τί πέτυχε σε σχέ-
ση με τους συνολικούς στόχους και προτεραιότητες, και τους 
ειδικότερους στόχους που του έχουν τεθεί αν έχει ρόλο στην 
πολιτική διακυβέρνηση. Εντούτοις, η εμβάπτιση αυτή στην 
κοινωνία, εκτός από τον αποκλεισμό από θέσεις επιρροής, 
θα έχει διαφορετικές συνέπειες για τους τομείς της πολιτι-
κής διακυβέρνησης (που περιλαμβάνουν τα ΜΜΕ και, ανά-
λογα με την περίοδο, άλλους τομείς που είναι κρίσιμοι για 
τη διακυβέρνηση, βλ. Α.4 και Α.5) και για τους υπόλοιπους 
τομείς. Στους πρώτους, η παρέμβαση μπορεί να είναι άμε-
ση, ή ακόμη και ριζική, αναδιοργάνωση· στους δεύτερους, η 
παρέμβαση είναι μόνο έμμεση και, όσο το δυνατό, περιορι-
σμένη, π.χ. συστάσεις, πρόστιμα, δημοσίευση κριτικής γνώ-
μης και όποιο άλλο μέσο κρίνεται πρόσφορο για να υπάρξει 
πίεση προς το συγκεκριμένο τομέα ή φορέα, χωρίς όμως η 
πίεση αυτή να τον βλάπτει καίρια.

Η Ολιστική Πολιτική κρατά έτσι την ισορροπία που 
χρειάζεται ώστε να μην κινδυνεύει να ολισθήσει ούτε προς 
την έλλειψη οράματος ούτε προς τον ολοκληρωτισμό. Επι-
τρέπει και προστατεύει τη διαφορά, τη διαφωνία και την 
αντίθεση τόσο στις ιδέες όσο και στις πρακτικές.    
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Δ. Κίνητρο, πολιτική και ‘πρόοδος’

Η Ολιστική Πολιτική αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι 
έχουν την τάση να αλλάζουν την πραγματικότητά τους και 
να θεωρούν την επιθυμητή αλλαγή ως πρόοδο, χωρίς απα-
ραίτητα να συμφωνούν στο τί συνιστά για τον καθένα επιθυ-
μητή αλλαγή. Συνήθως η τάση αυτή προς την αλλαγή περι-
λαμβάνει και κάποιου είδους άμιλλα ή ανταγωνισμό ανάμε-
σα στους ανθρώπους. Υπό την έννοια αυτή ένας βαθμός ανι-
σότητας παρουσιάζεται ως προϋπόθεση, αν όχι πηγή, προ-
όδου για τους περισσότερους από μας. Στο βαθμό που αυτό 
αληθεύει, είναι φυσιολογικό και θα πρέπει να το χρησιμο-
ποιήσουμε ως δεδομένο εργαλείο για ό,τι θέλουμε να πετύ-
χουμε. Η Ολιστική Πολιτική δέχεται ότι δεν βρισκόμαστε 
ακόμη στο ύψος του αλτρουισμού που θα επιθυμούσαμε· ως 
κοινωνία είμαστε λοιπόν κατώτεροι των προσδοκιών μας 
και πρέπει να αρχίσουμε από αυτή την αληθινή κατάσταση, 
ιδίως αν θέλουμε να την αλλάξουμε.
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Δ.1 Σοσιαλισμός, υπαρκτός και ανύ-
παρκτος

Φαινόταν λογικό ο Μαρξ να ελπίζει ότι η εφαρμογή του 
σοσιαλισμού θα ξεκινούσε από πλουσιότερες κοινωνίες κα-
θώς αυτές μπορούν να δημιουργήσουν πλεόνασμα αλλη-
λεγγύης και φιλαλληλίας. Εντούτοις, η άνεση δεν δημιουρ-
γεί αλληλεγγύη. Η ύστερη τσαρική Ρωσία ήταν σοβαρός 
ιστορικός δείκτης για τα παραπάνω: αντί να αρχίσει η επα-
νάσταση εκεί όπου υπήρχε πλούτος προς αναδιανομή, άρχι-
σε εκεί όπου δεν υπήρχε δίοδος ανταγωνισμού για τη δημι-
ουργία πλούτου· πιθανώς, επειδή απλώς δεν είμαστε ακό-
μη ως πολιτικό είδος στο στάδιο που αποφασίζουμε να στη-
ρίξουμε συλλογικά έναν κόσμο που βρίσκεται σε άμιλλα και 
ταυτόχρονα εξισώνει τα οφέλη αυτής της άμιλλας για όλους. 
Αν και η Ολιστική Πολιτική διευκολύνει αυτό το στόχο, δέ-
χεται ότι βρισκόμαστε ακόμη στο προηγούμενο στάδιο, αυτό 
του ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος σε ατομική βάση. Ιδεο-
λογικά, το στάδιο αυτό εξηγεί διάφορα πολιτικά παράδοξα 
όπως το ότι οι συντηρητικοί, που είναι υπέρ της ελεύθερης 
αγοράς, είναι πολύ συχνά και ‘ανθρωπιστές’ ή ότι οι υπο-
στηρικτές της αλληλεγγύης μπορούν να καταλήξουν αρκετά 
εύκολα στην εγκαθίδρυση πολύ βίαιων καθεστώτων.
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Δ.2 Η Οικονομία ως κοινωνική αξία

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς προσεγγίζει κανείς 
την ανισότητα και τη διαφορά. Η Ολιστική Πολιτική πρώ-
τα απ’ όλα αναγνωρίζει αυτές τις δύο κατηγορίες ως υπαρ-
κτές και υποστηρίζει, σύμφωνα με τη γενικό της πνεύμα, 
πως ό, τι είναι υπαρκτό πρέπει να παρουσιάζεται και ιδεο-
λογικά ως τέτοιο στην κοινωνία. Επειδή όμως ούτε μπορεί 
ούτε θέλει να είναι ουδέτερη, στοχεύει στο να δώσει πολλές 
διεξόδους στην ανισότητα έτσι ώστε να είναι πολύ πιο υπο-
φερτή και να ταυτίζεται όλο και περισσότερο με τη διαφορά.

Ο πλούτος δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο μόνος το-
μέας ανταγωνισμού και είναι αφελείς όσοι πιστεύουν ότι 
οι επιτυχημένοι καπιταλιστές σωρεύουν πλούτο για κάποιο 
πρακτικό σκοπό· ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι 
η αίσθηση της επιτυχίας, της ικανότητας ή της ανωτερότη-
τας, δηλ. η αίσθηση της ξεχωριστής αξίας την οποία επιθυ-
μεί κανείς ως επιβεβαίωση. Οι άθλιες και άδικες συνθή-
κες των φτωχών έχουν εμποδίσει να καταλάβουμε ότι, όπως 
κάθε κοινωνικό σύστημα, ο καπιταλισμός είναι αναπόφευ-
κτα ένα σύστημα συμβολικής ιεράρχησης. Μετά την εξασφά-
λιση ενός βαθμού σχετικής υλικής άνεσης, αυτού που αντι-
στοιχεί στο λεγόμενο ‘μέσο άνθρωπο’, η επιτυχία συνίστα-
ται απλά στην επίγνωση ότι επιτύχαμε και την αναγνώρισή 
της από τους άλλους.

Το ζήτημα είναι ακριβώς να εκμεταλλευτούμε αυτή τη 
συμβολική ιεραρχία και να την κατευθύνουμε προς διαφο-
ρετικές κλίμακες που δεν περιλαμβάνουν την κατανάλω-
ση και τη σώρευση πλούτου. Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι ως 
ένα βαθμό αυτό ίσχυε και ισχύει· για παράδειγμα, η κλίμα-
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κα ανταγωνισμού των επιστημόνων και των διανοουμένων 
ακόμη και σήμερα δεν περιλαμβάνει τον πλούτο ως σημα-
ντικό στοιχείο ιεράρχησης. Εντούτοις, η αλήθεια είναι ότι ο 
σύγχρονος καπιταλισμός διαβρώνει γρήγορα τις μη οικο-
νομικές κλίμακες ανισότητας καθώς βρίσκονται τρόποι, ιδί-
ως μέσω των ΜΜΕ, να εξαργυρώνεται κάθε είδους επιτυχία 
και σε οικονομική μορφή. Έτσι, κάθε καλλιτέχνης, διανοού-
μενος ή επιστήμονας μπορεί, και πολλές φορές πιέζεται, να 
αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα ώστε να μην παραγκωνιστεί 
από άλλους. Ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τα οφέλη όσων μπο-
ρούν να εξαργυρώσουν την επιτυχία του (π.χ. των ΜΜΕ, 
των εκδοτών ή των παραγωγών του) και εν τέλει το δικό 
του οικονομικό όφελος. Για να το πούμε απλά, ο καπιταλι-
σμός τείνει να συγκεντρώνει τα πάντα γύρω από το χρήμα.

Η Ολιστική Πολιτική στοχεύει στην αντιστάθμιση αυτού 
του μονόδρομου με δύο τρόπους. Πρώτα, επειδή αντιλαμ-
βάνεται τον ανταγωνισμό ως διαδικασία χρήσιμη που στη-
ρίζεται όχι στην επιτυχία, αλλά στην αποδοχή του κινδύνου 
της αποτυχίας· γι’ αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω. Κατόπιν, 
επειδή αντιλαμβάνεται την οικονομία ως χρήσιμο υποσύ-
στημα της κοινωνίας· δεν την υπονομεύει και δεν την δαι-
μονοποιεί. Αντίθετα, επικροτεί όσους πετυχαίνουν στον κό-
σμο των επιχειρήσεων και τους αναγνωρίζει ως ισότιμους 
με εκείνους που πετυχαίνουν κάτι σπουδαίο στην επιστή-
μη, στην τέχνη, στην κοινωνική καθημερινότητα ή στην πο-
λιτική διακυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει το δρόμο 
για να θεωρηθεί η δημιουργία πλούτου πεδίο κοινωνικού 
ανταγωνισμού, και όχι απλώς ιδιωτικού συμφέροντος, ώστε 
να ανταμείβονται όσοι επιτυγχάνουν στο πεδίο αυτό όχι οι-
κονομικά αλλά συμβολικά. Μ’ άλλα λόγια καθιστά την οι-
κονομία ένα σύστημα που παράγει υλικό πλούτο αλλά όχι 

body_small.indd   74 17/2/2011   12:27:35 μμ



Μιχάλης Λιανός

75

προς όφελος όσων καταφέρνουν να επιτύχουν. Υπό την έν-
νοια αυτή, ένα επιτυχημένο ανώτερο στέλεχος δεν θα αντα-
μείβεται με σκανδαλώδεις μισθούς και παροχές (βλ. Στ.2 
και Δ.4), αλλά με τον ίδιο σεβασμό που αποδίδεται π.χ. σ’ 
έναν επιτυχημένο επιστήμονα. Η Ολιστική Πολιτική στο-
χεύει λοιπόν στο να απαλλάξει την καπιταλιστική οικονομία 
από την παιδική αρρώστια της αυτονόητης σώρευσης και να 
την εντάξει σ’ ένα σύστημα αξιών ως νευραλγική κοινωνική 
διαδικασία, να τη δει δηλαδή ως ένα παιχνίδι που στοχεύ-
ει στην παροχή κινήτρου για τη συνέχιση μιας σειράς χρή-
σιμων δραστηριοτήτων που αλλιώς θα ήταν αδύνατες. Από 
αυτή τη σκοπιά το ότι ‘οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να κερ-
δίζουν’ δεν δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς 
η χρήση αυτού του κέρδους θα κατευθύνεται συνειδητά από 
πολιτικές αξίες. 
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Δ.3 Αγορά και οικονομία

Το πρόβλημά μας με τον ανταγωνισμό εστιάζεται στην 
ανισότητα που αυτός παράγει, ιδίως όταν υπάρχει η δυνατό-
τητα σώρευσης των κερδών που μπορούν να αποκομίσουν 
οι νικητές σε κάθε τομέα. Κανείς δεν έχει λόγο να ανησυχεί 
π.χ. για το γεγονός ότι σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή στην 
ετήσια αθλητική εκδήλωση της γειτονιάς κάποιοι τα κατα-
φέρνουν καλύτερα από άλλους. Για την ακρίβεια, αν αυτό 
δεν ίσχυε κανείς δε θα μπορούσε να διασκεδάσει και το παι-
χνίδι δε θα είχε καμία έννοια. Έτσι, το συλλογικό όφελος 
μιας άνισης πρακτικής μπορεί να κατανέμεται ίσα.

Η Ολιστική Πολιτική θέλει να επιτύχει αυτό το αποτέ-
λεσμα σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της κα-
πιταλιστικής οικονομίας. Είναι σταθερή θέση της, αντίθετα 
με άλλες κριτικές θεωρήσεις, πως ό, τι έχει κατορθώσει να 
εδραιωθεί στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να θεωρείται τυ-
χαίο. Όταν θέλουμε ν’ αλλάξουμε κάτι πετυχημένο δεν πρέ-
πει να το υποτιμούμε, ιδιαίτερα αν πρόκειται  για κάτι τόσο 
πετυχημένο όσο ο καπιταλισμός και η σύγχρονη χρηματοοι-
κονομική μορφή του. Από τη σκοπιά αυτή, οι «κρίσεις» του 
καπιταλισμού απλώς επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία του εί-
ναι τόσο βαθιά που να υπερβαίνει τις λογικές μας προσδοκί-
ες και να μας ωθεί να επωφεληθούμε όσο το δυνατό περισ-
σότερο από ό, τι παρουσιάζεται εφικτό στο άμεσο παρόν. Σί-
γουρα, ένας από τους λόγους της επιτυχίας του εδραιωμέ-
νου καπιταλισμού είναι ότι επιταχύνει την παραγωγή πλού-
του χωρίς να αποκλείει μια σχετικά δημοκρατική κοινωνία5· 

5 Είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αν ο καπιταλισμός 
θα μπορούσε να έχει υπάρξει χωρίς τη διόλου δημοκρατική εκμε-
τάλλευση άλλων κοινωνιών π.χ. χωρίς την αποικιοκρατία.
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ανταποκρίνεται δηλαδή ως σύστημα στο μέτριο επίπεδο αλ-
ληλεγγύης που μπορούν να δείξουν οι σημερινές ανθρώπι-
νες κοινωνίες με την τωρινή τους οργάνωση. Το πρόβλημα 
είναι  ότι η δυναμική του καπιταλισμού είναι τέτοια που με-
τατρέπει το άτομο, την κοινωνία και την ίδια την πολιτική δι-
ακυβέρνηση σε κερδοσκόπους και καταναλωτές, και το παι-
χνίδι της συλλογικής συνύπαρξης σε ατομική απομόνωση 
και ανισότητα. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να στραφεί, χωρίς 
να καταστραφεί, η καπιταλιστική οικονομία προς την υλο-
ποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων που τίθενται 
από την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, οι στόχοι τούτοι πρέπει 
να αποτελούν και προϋποθέσεις για το κέρδος των επιχει-
ρήσεων, το οποίο πρέπει να θαφτεί αρκετά βαθιά ώστε στην 
προσπάθειά τους να το βρουν, να υπηρετούν και να ενισχύ-
ουν τις επιλεγμένες προτεραιότητες της πολιτικής διακυβέρ-
νησης· περισσότερα γι’ αυτό στο επόμενο κεφάλαιο (Δ.4). 

Προς το παρόν, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγορά και 
η δημιουργία πλούτου δεν οφείλουν την ύπαρξή τους απο-
κλειστικά στις επιχειρήσεις αλλά στη συντεταγμένη, αντα-
γωνιστική κοινωνία που ακολουθεί κανόνες. Για να δώσου-
με ένα γλαφυρό παράδειγμα, η επιτυχία ενός οίκου ειδών 
πολυτελείας δεν οφείλεται τόσο στους πλούσιους πελάτες 
του, όσο στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι στην πλει-
ονότητά τους θέλουν αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά 
τα είδη. Μετέχουν δηλαδή στον ανταγωνισμό χωρίς να ανα-
τρέπουν τους κανόνες του. Γιατί σε μια κοινωνία όπου ο κα-
θένας σπάει τη βιτρίνα και παίρνει ό,τι θέλει, τα αντικείμε-
να πολυτελείας δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία, ενώ μπο-
ρούν να πάρουν και αποκρουστικό χαρακτήρα όταν απο-
κτώνται εκτός κανόνων, π.χ. από όσους θεωρείται ότι έχουν 
σχέση με τη διαφθορά ή το οργανωμένο έγκλημα. Η οικο-
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νομική αξία προέρχεται από τη σταθερότητα του συστήμα-
τος που την παράγει, δηλαδή από την ανταγωνιστική πίε-
ση που ασκούν όσοι δεν την έχουν. Το ότι οι άνθρωποι δεν 
επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα σ’ αυτό τον ανταγωνισμό 
δε σημαίνει ότι δε μετέχουν εξ ίσου στην ύπαρξη αυτού του 
αποτελέσματος (βλ. κεφ. Δ.5). Αν υποθέσουμε, για παρά-
δειγμα, ότι το κλειδί μιας συλλογικής αποθήκης έχει χαθεί 
και όλοι όσοι έχουν εκεί τα πράγματά τους προσπαθούν να 
την ανοίξουν ώσπου ένας να τα καταφέρει, θα ήταν παράλο-
γο να θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη των αποθηκευμένων αγα-
θών οφείλεται σε εκείνον που τελικά κατόρθωσε να ανοί-
ξει την πόρτα.   

Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς αυτή την πλευρά 
της αγοράς αν αναλογιστεί ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ή των επενδυτών οδηγεί σίγουρα στη μείω-
ση της αξίας και, όταν διαρκεί, στην εξαφάνισή της. Κανέ-
να χρηματιστήριο και καμία αγορά δεν μπορεί να επιβιώ-
σει όταν οι κοινωνίες από τις οποίες επηρεάζεται δεν τεί-
νουν αρκετά προς το μέλλον τους· γι’ αυτό κανείς δεν μπο-
ρούσε να μετρήσει την αξία των μετοχών το πρώτο διάστη-
μα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ενώ οι αναλυτές ανα-
φέρονταν στην «αβεβαιότητα» που δημιούργησαν οι επιθέ-
σεις. Αλλά αβεβαιότητα ως προς τί; Δε σκεφτόταν βεβαίως 
κανείς ότι μια μυστική οργάνωση θα εξαφάνιζε από το χάρ-
τη τις ΗΠΑ· η αβεβαιότητα αφορούσε ακριβώς την πιθα-
νή αλλαγή προτεραιοτήτων και την έστω μικρή πτώση των 
ανταγωνιστικών τάσεων λόγω κάπως πιο αμυντικού οικο-
νομικού σχεδιασμού των ατόμων, των επιχειρήσεων και του 
κράτους που οδηγεί σε λιγότερες επενδύσεις, κατανάλωση 
κ.λπ. Όπως θα δούμε άλλωστε, ο φόβος της αποτυχίας πε-
ριορίζει δραστικά τη δημιουργική και κοινωνικά χρήσιμη 
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άμιλλα, γι’ αυτό και η Ολιστική Πολιτική οφείλει να τον 
εξαλείψει. 

Αυτό που ονομάζουμε παραγωγή πλούτου έχει αλλάξει 
πολύ μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Συνοπτικά, η αλλα-
γή αυτή συνίσταται στη δημιουργία αξίας μόνο και μόνο στη 
βάση του ανταγωνισμού, χωρίς κάποια στενή σχέση με με-
γέθη όπως ή εργασία, οι πρώτες ύλες ή ό,τι άλλο είναι απο-
λύτως απαραίτητο για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσι-
ών. Μ’ άλλα λόγια ο καπιταλισμός όχι μόνο ξεπέρασε το βι-
ομηχανικό στάδιο παραδίδοντάς το σε φτωχότερες χώρες, 
αλλά δημιούργησε ένα τεράστιο οικοδόμημα πάνω σε μια 
περιορισμένη βάση, κάτι σαν ανεστραμμένη πυραμίδα που 
ολοένα επεκτείνεται, υπό την προϋπόθεση ότι η μύτη της εί-
ναι χωμένη σε στέρεο έδαφος και μπορεί να κρατήσει το βά-
ρος. Έτσι, μπορεί κανείς να προσθέτει μια υπογραφή σε ένα 
αντικείμενο κατασκευασμένο στην Ασία εκατονταπλασιάζο-
ντας την αξία του ή να δημιουργεί αξία ισχυριζόμενος ότι η 
θάλασσα που θα βλέπει κανείς το καλοκαίρι από το παρά-
θυρο ενός ξενοδοχείου είναι πιο γαλάζια και η άμμος πιο 
χρυσή από εκείνη του ξενοδοχείου της διπλανής παραλί-
ας· η παραμικρή, πραγματική ή φανταστική, διαφορά γίνε-
ται αντικείμενο ανταγωνισμού και μπορεί να οδηγήσει ακό-
μη και όσους δεν ευημερούν ιδιαίτερα, να καταβάλουν με-
γάλα τμήματα του εισοδήματός τους για να προμηθεύονται 
αντικείμενα ή υπηρεσίες που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύ-
ουν τους επιτυχημένους.

Από την άλλη πλευρά, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολ-
λές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη συλλογική συνύπαρ-
ξη, έτσι ώστε να μετέχουν όλοι στον ανταγωνισμό για εισό-
δημα μέσα από την εργασία. Οι μισοί περίπου από μας στον 
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σύγχρονο καπιταλισμό απασχολούμαστε σε τομείς που αφο-
ρούν το συντονισμό και την υποστήριξη της κοινωνίας μας 
όπως η διοίκηση, κρατική και τοπική, η περίθαλψη, η εκ-
παίδευση, η εύρεση εργασίας, η συνταξιοδότηση... Αν προ-
σθέσει κανείς στους τομείς αυτούς και τόσες άλλες υπηρε-
σίες, από τον τουρισμό ως τη διασκέδαση, που δεν καλύ-
πτουν ανάγκες αλλά σχεδόν τις δημιουργούν, τότε βλέπου-
με πόσο εκτείνεται η ανεστραμμένη καπιταλιστική πυραμί-
δα. Φυσικά, αυτό δεν είναι σύμπτωση, και αντιπροσωπεύ-
ει το γεγονός ότι ο πλούτος αποτελεί ανάκλαση του αντα-
γωνισμού· γι’ αυτό διαψεύστηκαν και όσοι πίστευαν ότι η 
αφθονία των αγαθών που επιτεύχθηκε από τα τέλη της δε-
καετίας του 1950 θα οδηγούσε στην κοινωνία του ελεύθε-
ρου χρόνου. Αν το άτομο δεν αισθάνεται υποχρεωμένο να 
προσπαθήσει πολύ, ο καπιταλισμός καταρρέει· και ο μόνος 
λόγος για να προσπαθήσει κανείς πολύ είναι η κοινωνική 
του θέση να εξαρτάται όχι από αγαθά σε αφθονία αλλά από 
αγαθά που σπανίζουν σήμερα όσο σπάνιζαν πολύ πιο βασι-
κά είδη πριν από έναν αιώνα. Υπ’ αυτή την έννοια, είναι δυ-
νατό το τελευταίο μοντέλο μιας ηλεκτρονικής συσκευής πο-
λυμέσων να αντιστοιχεί στο ρόλο που έπαιζε παλιότερα ένα 
ανθεκτικό ρούχο ή οικιακό σκεύος πρώτης ανάγκης.

Αν ξεπεράσει κανείς τη συνηθισμένη κριτική για τη 
δουλεία στην οποία μας οδηγεί η αγορά κ.λπ., μπορεί να 
δει πιο καθαρά γιατί συμβαίνει αυτό. Ο καπιταλισμός δεν 
αναπτύσσεται σύμφωνα με κανένα πρόγραμμα, απλώς εκ-
φράζει οικονομικά το αντικείμενο του κοινωνικού ανταγω-
νισμού. Από τη σκοπιά αυτή, διασφαλίζει ότι ακόμη και σε 
συνθήκες αφθονίας οι άνθρωποι διαθέτουν κίνητρο για να 
μην εγκαταλείψουν αυτό τον ανταγωνισμό και έτσι δεν απε-
λευθερώνονται από τις δεσμεύσεις που τους επιβάλλει το 
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πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τους σύστημα. Αυτό εί-
ναι ωφέλιμο στο βαθμό που γνωρίζουμε ότι για τους περισ-
σότερους από μας είναι αδύνατο να πάμε στη δουλειά μας το 
πρωί χωρίς να φοβόμαστε ότι κάτι θα χάσουμε αν δεν πάμε· 
και ακόμη, ξέρουμε ότι χωρίς ένα τέτοιο ατομικό συμφέρον 
η πλειονότητα απλώς προσαρμόζεται ώστε να κάνουμε τε-
λικά όλο και λιγότερα ο ένας για τον άλλο έστω κι αν οι επί-
σημες αξίες του συστήματός μας είναι εντελώς διαφορετι-
κές, όπως συνέβη π.χ. στις κοινωνίες του υπαρκτού σοσι-
αλισμού. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι η απόρριψη του 
καπιταλισμού όταν η αφθονία το επιτρέπει μπορεί να είναι 
μόνο προσωρινή και περιορισμένη στους νέους των στρω-
μάτων που επωφελούνται, όπως έγινε στο δυτικό κόσμο 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1970.

Η λύση λοιπόν του προβλήματος δε βρίσκεται στη δαι-
μονοποίηση του καπιταλισμού αλλά στην αναγνώριση του 
γεγονότος ότι ο καπιταλισμός είναι απλώς ένα  απρογραμ-
μάτιστο σύστημα που αντιπροσωπεύει τις ασυντόνιστες ατο-
μικές μας επιθυμίες και αδυναμίες· είναι ας πούμε το τυχαίο 
γινόμενο των ανταγωνισμού μας. Επομένως, εκείνο που μέ-
νει είναι να δώσουμε σ’ αυτή τη διαδικασία έναν προγραμ-
ματισμένο σκοπό που να διατηρεί το κίνητρο συμμετοχής 
στο επίπεδο που χρειάζεται για να λειτουργούν τα συστήμα-
τα που θεωρούμε σημαντικά, αφαιρώντας τα στοιχεία που 
μας φαίνονται ανούσια, υπερβολικά καταπιεστικά, ή πολύ 
άδικα. Όπως είναι λοιπόν βέβαιο ότι κανείς δε θέλει να νο-
σηλεύεται σ’ ένα νοσοκομείο όπου δεν τηρούνται οι κανό-
νες υγιεινής, να περιμένει επί ώρες ένα καθυστερημένο λε-
ωφορείο ή να ζει σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν άνθρω-
ποι που υποφέρουν φρικτά, έτσι πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι 
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ο καπιταλισμός χρειάζεται να στραφεί προς το να διασφαλί-
σει ακριβώς τέτοιου είδους υπηρεσίες και συνθήκες.

Συμπερασματικά, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυν-
ση όταν δημιουργούμε οικονομική αξία ‘τεχνητά’· το ζήτημα 
είναι να κατευθύνουμε αυτή τη διαδικασία προς συγκεκρι-
μένους συλλογικούς στόχους.   
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Δ.4 Επιχειρηματικότητα

Μια μέθοδος προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενερ-
γοποίηση της επιχειρηματικότητας ως δημιουργικής δρα-
στηριότητας που αναλαμβάνει με πρωτοτυπία, φαντασία και 
ρίσκο να αποδείξει ότι κάτι που είναι συλλογικά επιθυμη-
τό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να ενδιαφέρει 
αρκετούς από μας ώστε να εξαχθεί κέρδος. Η αλήθεια είναι 
ότι έχουμε απομακρυνθεί αρκετά τόσο από τις συνθήκες όσο 
και από το πνεύμα του επιχειρηματικού καπιταλισμού. Το 
πνεύμα αυτό μπορεί όμως να χρησιμεύσει ως βάση για να 
δώσει το πλαίσιο στο οποίο η Ολιστική Πολιτική τοποθετεί 
την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο επιχειρηματίας, και το 
διευθυντικό στέλεχος, κρίνεται σήμερα ανάλογα με την ικα-
νότητά του να παράγει κέρδος· αυτό δεν είναι αρκετό. Χρει-
άζεται να προστεθούν δύο άλλα κριτήρια:

α. Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, π.χ. η επικερδής εισαγωγή ενός ηλιακού αυτοκινήτου 
στη σημερινή αγορά δεν ανήκει στην ίδια κλίμακα επιχει-
ρηματικής επιτυχίας με την επικερδή εισαγωγή ενός ακόμη 
βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

β. Η κοινωνική δημιουργικότητα του επιχειρηματι-
κού εγχειρήματος, π.χ. το να καταφέρει μια επιχειρηματι-
κή ομάδα να δημιουργήσει επικερδή δραστηριότητα κατά 
την οποία συνεργάζονται εθνοτικές ομάδες που βρίσκονται 
σε σύγκρουση δεν είναι το ίδιο όπως το να επιτύχει σε κάτι 
που δεν παρουσιάζει καμία κοινωνική πρόκληση.

Έτσι, εν συντομία, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ολιστική Πολιτική είναι ένας σημαντικός μοχλός για την 
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επίτευξη κοινωνικών αλλαγών και την επίλυση δύσκολων 
κοινωνικών προβλημάτων. Υπό την έννοια αυτή, η Ολιστι-
κή Πολιτική θεωρεί τον επιχειρηματία κοινωνικό δράστη 
μεγάλης σημασίας και τον ανταμείβει με μεγάλη εκτίμηση 
όταν αυτός κατορθώνει να υλοποιήσει κοινωνικές προτε-
ραιότητες χρησιμοποιώντας την αγορά. Άρα, για την Ολιστι-
κή Πολιτική πραγματικά επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι 
αυτός που παράγει πλούτο χρησιμοποιώντας την αγορά ως 
μέθοδο επιθυμητής κοινωνικής αλλαγής. Αποτελεί ευθύνη 
της κοινωνίας να θεμελιώσει αυτό τον επιχειρηματικό πολι-
τισμό χωρίς να περιορίσει τη δημιουργικότητα και την αυ-
τονομία του επιχειρηματία.    
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Δ.5 Ύμνος στην αποτυχία 

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο η Ολιστική Πολιτική 
διαχειρίζεται την ανισότητα είναι η εγκαθίδρυση μιας άλλης 
προσέγγισης της επιτυχίας. Ως τώρα οι ανθρώπινες κοινω-
νίες δεν έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν συνείδηση ούτε 
της χρησιμότητας ούτε των προϋποθέσεων του ανταγωνι-
σμού που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο τους. 
Κανένα πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα δεν κατάφερε να 
εξαλείψει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους ανθρώπους και 
την ιεραρχία στην οποία καταλήγει. Αν δεχθούμε ότι τα κρι-
τήρια της επιτυχίας αλλάζουν, π.χ. από τη σωματική δύνα-
μη στην ικανότητα του να εμπορεύεται κανείς, και από το 
να είναι για πάντα πιστός στο σύζυγό του στο να παρου-
σιάζεται θελκτικά, ο ανταγωνισμός και η ιεράρχηση παρα-
μένουν σταθερές παράμετροι των ανθρώπινων κοινωνιών. 
Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι οι κοινωνίες μας είναι κοινω-
νίες όπου η πλειονότητα αποτυγχάνει, πότε σχετικά και πότε 
πλήρως, για τον απλούστατο λόγο ότι η επιτυχία καθορίζεται 
από το πόσο σπάνια, πόσο εξαιρετική είναι η θέση μας ανά-
μεσα στους άλλους.

Το ότι ο ανταγωνισμός μας ακολουθεί παντού και πά-
ντοτε δεν είναι σύμπτωση, είναι κοινωνική ανάγκη. Πολύ 
απλά, η συλλογική προσπάθεια για να επιτευχθεί οποιοσ-
δήποτε δύσκολος σκοπός απαιτεί ταυτόχρονα συνεργασία 
και ανταγωνισμό· πρέπει και να μπορούμε να κάνουμε αυτό 
που μας αναλογεί και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον 
να ξεπεράσουμε την κατάσταση άνεσης στην οποία θα μένα-
με αν δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει ότι η βάση 
της οργάνωσης και της ‘προόδου’ των ανθρώπινων κοινωνιών 
δεν είναι η επιτυχία αλλά η αποτυχία. Σημασία λοιπόν έχει 
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η διαδικασία και όχι τα άτομα, διότι κανένα παιχνίδι δεν 
μπορεί να περιορισθεί εξ ορισμού στους νικητές του και για 
να είμαστε ακριβείς οι νικητές δεν είναι παρά το παράγω-
γο μιας σειράς ανταγωνισμών, δηλαδή μιας σειράς ηττημέ-
νων. Στο πλαίσιο της Ολιστικής Πολιτικής η αποτυχία παίρ-
νει την ουσιαστική της έννοια ως απαραίτητη συνθήκη για 
τη συλλογική επιτυχία. Κατά συνέπεια τα οφέλη της πρέ-
πει να διανέμονται σε όλους όσους μετέχουν στην κοινω-
νική διαδικασία και όχι μόνο σε όσους κατορθώνουν να νι-
κήσουν σε κάθε συγκεκριμένο τομέα. Ένα ευνόητο παρά-
δειγμα είναι αυτό της αγοράς, όπου θεωρούμε συχνά ότι ο 
λόγος ύπαρξης της δημιουργίας πλούτου είναι η καπιταλι-
στική δραστηριότητα, ενώ στην πραγματικότητα καμία αγο-
ρά δεν μπορεί να υπάρξει αν οι καταναλωτές της δεν αντα-
γωνίζονται ο ένας τον άλλον για αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι, 
ο λόγος για τον οποίο η επιχείρηση κερδίζει είναι ακριβώς 
ότι οι άνθρωποι γίνονται από τη φύση τους ανταγωνιστικοί 
καταναλωτές· η βάση του κέρδους είναι λοιπόν η ευρύτερη 
κοινωνία καθώς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 
μπορεί να πετύχει σ’ έναν κόσμο αναχωρητών, αδιάφορων 
στις ανέσεις και τα επιτεύγματα του γείτονα. Γι’ αυτό, χω-
ρίς να παραγνωρίζεται το επιχειρηματικό ταλέντο, το όφε-
λος της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να αποδίδεται 
σε όλους τους σχετικά αποτυχημένους του καπιταλισμού, τα 
χαμηλά και μεσαία στρώματα.  

Συμπερασματικά, η Ολιστική Πολιτική εξαίρει το γεγο-
νός ότι η επιτυχία οφείλει την ύπαρξη της στη διαδικασία του 
ανταγωνισμού ο οποίος βασίζεται στην αποτυχία. Πρέπει να 
ενθαρρύνουμε όλους να μετάσχουν χωρίς να διστάζουν να 
αποτύχουν, να εξαλείψουμε το στίγμα της αποτυχίας και να 
τη δούμε ως χρησιμότατη μορφή συμμετοχής στην κοινωνία.
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Δ.6 Ποικιλότητα

Η Ολιστική Πολιτική οφείλει να αποφύγει την άρνη-
ση της πραγματικότητας, ιδεολογικό μειονέκτημα που οδη-
γεί με βεβαιότητα σε ιστορικές τραγωδίες· στο πλαίσιο αυτό, 
αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη φύση δεν έχει ακόμη αναλυ-
θεί αρκετά, βιοχημικά και κοινωνικά, ώστε να μπορούμε να 
την οδηγήσουμε συνειδητά προς μια επιλεγμένη κατεύθυν-
ση. Εντούτοις, είναι απόλυτα βέβαιο ότι ένα από τα στοιχεία 
που επιτρέπουν τόσο τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, όσο 
και την αποτελεσματική συνεργασία, είναι το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι παρουσιάζουν αρκετές διαφορές ώστε να τείνουν 
προς τη δημιουργία διαφορετικών κοινωνικών και πολιτι-
σμικών σχηματισμών. Ακόμη και η ηγεμονία του σύγχρο-
νου καπιταλισμού δεν έχει κατορθώσει να εξαλείψει διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του.

Η ποικιλότητα αυτή είναι θεμελιώδης για τη συνεχή 
προσαρμογή του είδους και πρέπει τόσο να ληφθεί πάρα 
πολύ σοβαρά υπόψη, όσο και να προστατευθεί. Η κοινότοπη 
παρατήρηση ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» δε θα είχε κανένα 
βάθος αν δεν συνοδευόταν από τη διαπίστωση ότι οι διαφο-
ρές μας μάς επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε ως είδος σε 
διαφορετικές συνθήκες. Οι ριψοκίνδυνοι και όσοι παίρνουν 
πρωτοβουλίες σήμερα θεωρούνται πολύ συχνά το απαύγα-
σμα της ανθρώπινης φύσης, ενώ όσοι προσαρμόζονται στη 
θέση που τους έχει δοθεί εμφανίζονται περίπου ως άχρη-
στοι. Τα πράγματα όμως αντιστρέφονται πλήρως αν τα δού-
με σε σχέση με τις συνθήκες. Όταν είναι κανείς άρρωστος 
ή ανήμπορος, ακόμη κι αν ο ίδιος υπήρξε δεξιοτέχνης στη 
λήψη πρωτοβουλιών, έχει ανάγκη από κάποιον που να τον 
υποστηρίζει αγόγγυστα εφαρμόζοντας μια απαραίτητη ρου-
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τίνα, συχνά για πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν 
οι συλλογικές συνθήκες επιδεινωθούν απότομα, π.χ. με τον 
ερχομό ενός πολέμου, μιας πανδημίας ή μιας φυσικής κα-
ταστροφής. Μερικοί θα προσπαθήσουν να φύγουν για να 
βρουν έτοιμες καλύτερες συνθήκες, αλλά η επιβίωση της 
κοινότητας στηρίζεται πρώτα σε όσους θα μείνουν και θα 
υποφέρουν τις νέες συνθήκες.

Από αυτή τη σκοπιά, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο πως 
όποιος δεν είναι στην πρωτοπορία του κατεστημένου κοι-
νωνικού μοντέλου όχι μόνο δεν είναι άχρηστος, αλλά μπο-
ρεί να είναι πολύ χρησιμότερος για την κοινωνία του από 
εκείνους που βρίσκονται στο προσκήνιο. Αυτό ακριβώς θε-
μελιώνει ακλόνητα την προσέγγιση της Ολιστικής Πολιτι-
κής ότι η ατομική επιτυχία δεν είναι παρά μια κατάσταση 
που στηρίζεται πλήρως και πάντοτε στη συλλογική συνύπαρ-
ξη, έστω κι αν ανάλογα με την εποχή αυτό γίνεται με δια-
φορετικό τρόπο και οδηγεί στην επιτυχία διαφορετικών τύ-
πων ανθρώπου.

Για την Ολιστική Πολιτική η κοινωνία δεν αποτελεί 
παρά σύνολο ατόμων που συναισθάνονται ότι ανήκουν σ’ 
ένα ιστορικά οριοθετημένο σύνολο. Η Ολιστική Πολιτική 
δεν αρνείται ούτε την ασάφεια ούτε την πολυπλοκότητα αυ-
τού του συναισθήματος, αντίθετα δέχεται ότι αυτά τα όρια 
αλλάζουν δημιουργώντας νέες κοινωνίες και εξαφανίζο-
ντας άλλες. Ως τώρα, αυτές οι αλλαγές γινόταν βίαια, πολλές 
φορές με βαρύτατες συνέπειες για μεγάλους πληθυσμούς 
και πολύ καιρό. Είναι καιρός να περάσουμε σε ένα πρότυ-
πο που επιτρέπει την κοινωνική και πολιτική ποικιλότητα. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με μερικούς απλούς όρους 
που θα επιτρέπουν και θα περιορίζουν τη δημιουργία νέων 
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κοινωνικών χώρων. Ενδεικτικά, οι όροι αυτοί μπορούν να 
μοιάζουν με τους παρακάτω:

α. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζει σε κοινωνικό πε-
ριβάλλον που  δεν αντιτίθεται στις θεμελιώδεις του τάσεις 
και ορμές, εκτός αν αυτές σημαίνουν ότι άλλα όντα πρέπει 
να υποφέρουν.

β. Χίλια άτομα άνω των 16 ετών που συμφωνούν 
στις πολιτικές και οικονομικές αρχές που θα ήθελαν να διέ-
πουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, όταν οι αρχές αυτές εί-
ναι ασύμβατες με τις κρατούσες αρχές, μπορούν να ζητήσουν 
έγκριση για τη δημιουργία ενός  «πειραματικού κοινωνικού 
χώρου». Η αίτηση αυτή απαριθμεί τις εξαιρέσεις από το γενι-
κό νομικό πλαίσιο που θα ισχύουν στον προτεινόμενο χώρο. 
Η αίτηση περιλαμβάνει τη διαβεβαίωση ότι τα μέλη θα επα-
νενταχθούν χωρίς αντιρρήσεις στο γενικό κοινωνικό πλαί-
σιο αν δεν ανανεωθεί ή άδεια για τον προτεινόμενο χώρο.

γ. Ο προτεινόμενος κοινωνικός χώρος μπορεί να συ-
νίσταται απλώς στις σχέσεις που διέπουν όσους μετέχουν 
και δεν απαιτεί τη γεωγραφική τους συνύπαρξη.

δ. Για να συζητηθεί και να υποβληθεί σε ψηφοφορία, 
η αίτηση πρέπει να εξετασθεί από τη Συνέλευση Ισοτιμίας 
και να εγκριθεί με το αιτιολογικό ότι δεν θίγει ούτε απειλεί 
μειονότητες, μειοψηφίες ή άλλες κατηγορίες πληθυσμού. 
Κατ’ εξαίρεση, ούτε η Κοινωνική Συνέλευση ούτε οποιαδή-
ποτε εκλογική πλειοψηφία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη 
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Ισοτιμίας.    

ε. Άδεια δίνεται μόνο από την απόλυτη εκλογική πλει-
οψηφία το πολύ για δύο χρόνια με κριτήριο την αναλογία 
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ανάμεσα στους κινδύνους του πειράματος και τα οφέλη που 
μπορούν να προκύψουν αν επιτύχει, τόσο για όσους μετέ-
χουν όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Η άδεια μπορεί 
να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, το πολύ κάθε διετία, 
επ’ αόριστο.

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί άδεια για τη δημι-
ουργία ενός ‘οικολογικού’ κοινωνικού χώρου. Αν αυτός 
συνίσταται απλώς στην αυτοδέσμευση των μελών του ότι 
π.χ. θα ακολουθούν ορισμένες αρχές στην καταναλωτική 
συμπεριφορά τους, η αίτηση θα απορριφθεί γιατί η αυτοδέ-
σμευση αυτή δεν είναι ασύμβατη με το νομικό πλαίσιο της 
κοινωνίας στην οποία ζουν οι ενδιαφερόμενοι. Αν όμως ζη-
τείται να επιτραπεί η χρήση σοβαρών προστίμων για όποιον 
παραβαίνει αυτές τις αρχές, προβλέπεται δηλαδή τιμωρία 
για κάτι που γενικά είναι νόμιμο, η αίτηση θα πρέπει να συ-
ζητηθεί. Για να εγκριθεί εντούτοις θα πρέπει να υπάρχει η 
βάσιμη ελπίδα ότι ο πειραματικός κοινωνικός χώρος μπο-
ρεί να οδηγήσει στη βιωσιμότητα ενός τρόπου ζωής που θα 
αποτελεί κίνητρο αλλαγής τουλάχιστον για μια υπολογίσιμη 
μειονότητα του συνολικού πληθυσμού. Αν, για παράδειγ-
μα, ο προτεινόμενος χώρος προϋποθέτει την πεποίθηση ότι 
απαρνείται κανείς κάθε είδους ιδιοκτησία ή δραστηριότητα 
που δεν του είναι βιολογικά απαραίτητη, είναι προφανές ότι 
η ιστορία του ανθρώπινου είδους δείχνει πως τέτοιοι αυτο-
περιορισμοί δεν μπορούν να εκπληρωθούν στην παρούσα 
φάση της εξέλιξής μας. Η αίτηση λοιπόν θα πρέπει να απορ-
ριφθεί γιατί ο σκοπός της κοινωνικής ποικιλότητας δεν εί-
ναι να δημιουργεί μικρές κοινότητες πίστης αλλά να εξερευ-
νά πιθανούς τρόπους συνύπαρξης για υπολογίσιμα τμήμα-
τα της κοινωνίας.
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Δ.7 Κοινωνική συνύπαρξη

Δεχόμαστε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι ταυτόχρο-
να συστήματα ανταγωνισμού και αλληλεγγύης και ότι οι άν-
θρωποι αναζητούν ατομικά ισχύ αν και μπορούν, όχι απα-
ραίτητα τα ίδια πρόσωπα, να παραμερίσουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις το ατομικό τους συμφέρον. Επίσης, η Ολιστική 
Πολιτική δεν απορρίπτει την ισχύ που μια πολιτικά οργα-
νωμένη κοινωνία ασκεί πάνω στα μέλη της. Αντίθετα, χρη-
σιμοποιεί αυτή την ισχύ για να επιτύχει τον βασικό σκο-
πό της, δηλαδή την κοινωνική συνύπαρξη χωρίς να υπο-
φέρει κανείς.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία ως 
ελεύθερο σύνολο που μπορεί να μεταβάλλει τον εαυτό του 
όποτε και όσο χρειάζεται ώστε να επιτυγχάνεται μόνιμα ο 
βασικός αυτός σκοπός. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να περι-
λαμβάνουν την εκούσια συγχώνευση κοινωνιών, τη δημι-
ουργία κοινωνιών που δεν είναι γεωγραφικά προσδιορι-
σμένες και κάθε άλλη μορφή συλλογικής συνύπαρξης που 
μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη και συμβατή με το βασικό 
αυτό σκοπό. Σε κάθε κοινωνική αλλαγή και κάθε νέα μορ-
φή ισχύος είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται μια αρχική 
τυχαία διανομή ώστε η πολιτική ισχύς να μην ταυτίζεται με 
προσωπικές επιρροές, όπως π.χ. προβλέπεται για την εκλο-
γή των μελών της Κοινωνικής Συνέλευσης, της Συνέλευ-
σης Ισοτιμίας κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, η Ολιστική Πολιτική πολεμά 
ξεκάθαρα και αυστηρά κάθε μορφή συνύπαρξης, πολιτι-
κής, κοινωνικής ή οικονομικής, που δεν θέτει τον παρα-
πάνω στόχο ως πρώτη προτεραιότητα· εδώ ακριβώς τίθε-
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ται και το όριο της κοινωνικής ποικιλότητας. Η θεμελιώδης 
αρχή κάθε ολιστικής κοινωνίας να προσανατολίζεται έντο-
να προς το βασικό σκοπό της κοινωνικής συνύπαρξης χω-
ρίς να υποφέρει κανείς, δεν διασφαλίζεται νομικά. Αντίθε-
τα διασφαλίζεται από την εκλογική πλειοψηφία, σε συνδυα-
σμό με τις παρεμβάσεις της Συνέλευσης Ισοτιμίας. Αναγνω-
ρίζεται έτσι η πρακτική αρχή ότι μόνο μια κοινωνία που έχει 
συνεχώς συνείδηση της ολιστικής της προσέγγισης μπορεί 
να είναι ολιστική. Όταν η συνείδηση αυτή χάνεται, τότε δεν 
υπάρχει λόγος να διατηρείται η αυταπάτη μιας ολιστικής 
προσέγγισης με τη βοήθεια νομικών πολιτειακών κανόνων. 
Όταν παύει η ουσία, είναι καλύτερο να παύει και ο τύπος με 
τον οποίο έχει συνδεθεί.     
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Δ.8 Ασφάλεια 

Στην Ολιστική Πολιτική ο ανταγωνισμός μετατρέπεται 
σε άμιλλα, καθώς η συμβολική ανταμοιβή παίζει τον πρω-
τεύοντα ρόλο και η υλική ανταμοιβή τον δευτερεύοντα. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να υποτιμούμε την τάση των αν-
θρώπινων κοινωνιών να δημιουργούν και να επεκτείνουν 
τις ανισότητές τους. Ειδικότερα στον σύγχρονο καπιταλισμό, 
η τάση αυτή εκφράζεται όχι μόνο στην ανισότητα εισοδημά-
των και περιουσιών αλλά και στο γεγονός ότι η οικονομι-
κή κατάσταση καθενός ρυθμίζει όλες τις πλευρές της ζωής, 
ακόμη και εκείνες που παραδοσιακά δεν εξαρτιόνταν από 
αυτήν, όπως το να έχει κανείς φίλους ή το να αισθάνεται μέ-
λος της κοινωνίας στην οποία ζει. Ο σύγχρονος καπιταλι-
σμός έχει αναμφισβήτητα δημιουργήσει συστήματα υψηλής 
αποτελεσματικότητας αλλά έχει ταυτόχρονα αποσταθεροποι-
ήσει θεμελιώδεις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης που θε-
ωρούσαμε δεδομένες και αναπαλλοτρίωτες.  

Εκτός λοιπόν του να κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς 
συγκεκριμένους συλλογικούς προσανατολισμούς, ένα σύγ-
χρονο σύστημα πρέπει να επαναφέρει στον άνθρωπο την αί-
σθηση ότι ανήκει στην κοινωνία του και ότι αυτό δεν πρό-
κειται να αλλάξει. Η απειλή του λεγόμενου «κοινωνικού 
αποκλεισμού» πρέπει να εξαλειφθεί απολύτως. Για να γίνει 
αυτό, χρειαζόμαστε ένα απλό σύστημα ανταγωνισμού στο 
εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένα ισχυρό και βέβαιο δί-
χτυ ασφαλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, το δίχτυ αυτό 
θα εγγυάται ότι όταν κανείς αποτυγχάνει σε μια προσπάθεια 
μπορεί να ξαναπάρει το δρόμο επιχειρώντας κάτι άλλο χω-
ρίς να υποφέρει σοβαρά, ούτε υλικά ούτε συναισθηματικά 
από την πτώση του. Η προσέγγιση της αποτυχίας στην Ολι-
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στική Πολιτική εγγυάται τη συναισθηματική πλευρά και το 
σύστημα διακυβέρνησης (βλ. π.χ. το θέμα Α.2.στ) εγγυάται 
την υλική πλευρά.

Θα ξέρουμε ότι έχουν πληρωθεί αυτές οι δύο εγγυήσεις 
όταν οι άνθρωποι δε θα προγραμματίζουν ‘αμυντικά’ για το 
μέλλον, δε θα προσπαθούν δηλαδή να αποφύγουν κάθε ρί-
σκο επειδή τρέμουν στην ιδέα ότι θα αποτύχουν σε κάποιο 
τους εγχείρημα, αλλά θα σκέφτονται μόνο πώς θα το κατα-
φέρουν γνωρίζοντας ότι αν αποτύχουν θα μπορούν να δο-
κιμάσουν κάτι άλλο.

Αυτό όχι μόνο θα εξαλείψει το στίγμα της αποτυχίας 
αλλά θα βοηθήσει και στην κατάργηση της πολυπλοκότητας 
που εμποδίζει τους ανθρώπους να διακινδυνεύουν κοινω-
νικά, οικονομικά και πολιτικά. Όπως αναφέρεται στις πρα-
κτικές εφαρμογές, η κοινωνική προστασία θα συνίσταται 
στην εγγύηση ενός σαφώς αποδεκτού επιπέδου ζωής. Έτσι, 
θα απαλλάξει το οικονομικό σύστημα από τους εκατοντά-
δες φόρους και εισφορές που υποτίθεται ότι χρηματοδοτούν 
τις κοινωνικές πολιτικές ενώ στην πραγματικότητα δεν εξα-
σφαλίζουν καθόλου ότι καθένας μας, σε κάθε στιγμή δυσκο-
λίας, θα έχει τις προϋποθέσεις που του επιτρέπουν πλήρη 
κοινωνική συμμετοχή. Ένας απλός φόρος, όπου δημιουρ-
γείται πλούτος είναι ικανός να μετατρέψει αυτή την άχρη-
στη πολυπλοκότητα σε αποτελεσματική εγγύηση για όλη τη 
ζωή του πολίτη.
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Ε. Ισότητα

Για κάθε πολιτική θεωρία το ζήτημα της ισότητας είναι 
κεντρικό, πολύ συχνά λεπτομερές στη θεωρία και ασαφές 
στην πράξη. Για την Ολιστική Πολιτική δεν υπάρχει προκα-
θορισμένη αντίληψη της ισότητας. Το ζήτημα είναι πρακτι-
κό και το περιεχόμενό του θα καθορίζεται κάθε φορά από τις 
συλλογικές αποφάσεις (βλ. θμτ. Α.2.β-στ). Πρώτα-πρώτα, 
η ολιστική αντίληψη της ισότητας δεν μπορεί να περιορίζε-
ται απλώς στον οικονομικό τομέα. Ένα πραγματικό πρότυπο 
κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να αναφέρεται στη συνο-
λική κατάσταση του ατόμου ή της ομάδας, για παράδειγμα, 
στη δυνατότητα των ατόμων να μπορούν ν’ αλλάξουν αντι-
κείμενο απασχόλησης ή στη δυνατότητα ενός χωριού να δι-
αθέτει καθημερινή ταχυδρομική διανομή ή στη δυνατότη-
τα μιας γειτονιάς να μη δέχεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από άλλες γειτονιές.

Η δικαιοσύνη, για να είναι ολιστική, πρέπει επίσης να 
εκτείνεται σε όλες τις πλευρές της ζωής, π.χ. στην αναλο-
γία ανάμεσα στο σύνολο των υποχρεώσεων που έχει κανείς, 
την κατάσταση της υγείας του και τη δυνατότητα διαπραγμά-
τευσης που πρέπει να του δίνεται για τις ώρες εργασίας του. 
Έτσι, κάποιος που έχει την ευθύνη ενός κοινωφελούς σω-
ματείου ή υποστηρίζει φίλους και συγγενείς που βρίσκονται 
σε δύσκολη κατάσταση πρέπει να έχει μεγαλύτερη δυνατό-
τητα να καθορίζει ο ίδιος το πόσο και πώς εργάζεται από άλ-
λους που δεν έχουν παρόμοιες υποχρεώσεις. Οι βασικές 
λοιπόν κατευθύνσεις της Ολιστικής Πολιτικής όσον αφο-
ρά την ισότητα συνοψίζονται σε αρχές όπως οι παρακάτω: 
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Ε.1 Οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι ισότητα

 Όπως γνωρίζουμε, όλες οι μπάλες σε μια κληρωτίδα 
έχουν την ίδια πιθανότητα να βγουν απ’ αυτήν· εντούτοις, 
είναι απολύτως βέβαιο, καθώς η διαδικασία είναι σχεδια-
σμένη για το σκοπό αυτό, ότι μόνο μερικές από τις μπάλες 
θα ‘κερδίσουν’ και όλες οι υπόλοιπες θα χάσουν. Σημασία 
έχει ακριβώς το αποτέλεσμα της διαδικασίας και όχι η αρχή 
της. Η ‘κοινωνία των ίσων ευκαιριών’ είναι σχεδιασμένη 
ακριβώς για να παράγει μεγάλες διαφορές μεγεθύνοντας 
τις ανισότητες. Διότι ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι κατορθώ-
νουμε να μειώσουμε την επίδραση της ταξικής προέλευσης 
στον κοινωνικό ανταγωνισμό και ότι επιλέγεται κανείς «αξι-
οκρατικά» ώστε να καταλάβει μια θέση, αυτό δε δικαιολογεί 
παρά μια μικρή ανισότητα ανάμεσα σ’ αυτόν που επιλέχθη-
κε και σ’ εκείνους που βρίσκονταν σε συγκρίσιμο επίπεδο 
με τον ίδιο και οι οποίοι μπορούσαν να μετέχουν επαρκώς 
στο καθορισμένο επίπεδο ανταγωνισμού. 

Μ’ άλλα λόγια, απορρίπτουμε απόλυτα την ιδέα ότι επει-
δή κάποιος διαθέτει φυσικά, κοινωνικά ή άλλα πλεονεκτή-
ματα πρέπει να τα εξαργυρώνει αδρά στο κοινωνικό χρημα-
τιστήριο αφήνοντας πίσω τους άλλους. Καθώς μάλιστα θε-
ωρούμε την ατομική αποτυχία θεμελιώδες συστατικό στοι-
χείο της συλλογικής επιτυχίας, εξηγούμε την ατομική επιτυ-
χία ως συνέπεια των διαδικασιών που επιτρέπουν τον αντα-
γωνισμό και τα οφέλη του. Σημασία λοιπόν έχει ότι υπάρ-
χει η κληρωτίδα, ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες μπάλες, 
ότι υπάρχει ο οργανισμός που οργανώνει το παιχνίδι και ότι 
υπάρχουν κυρίως αυτοί που επενδύουν στο παιχνίδι· ποιος 
αριθμός κερδίζει κάθε φορά είναι απλώς τυχαίο. Γι’ αυτό και 
στη συλλογική συνύπαρξη ο νικητής δεν πρέπει να έχει με-
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γάλη διαφορά από τους άλλους αλλά μόνο όση είναι απα-
ραίτητη για να συνεχίζεται ο χρήσιμος ανταγωνισμός. Αντί-
θετα, μεγάλες πρέπει να είναι οι συμβολικές ανταμοιβές για 
όσους καταφέρνουν με δημιουργικότητα και πρωτοβουλία 
κάτι που ξεφεύγει από την απλή συμμετοχή σε μια διαδι-
κασία και φέρνει στην κοινωνία κάποιο ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα που δεν θα υπήρχε χωρίς την προσπάθεια αυτή (βλ. 
κεφ. Δ.5).

Η κοινωνία των «ίσων ευκαιριών» δεν είναι παρά μια 
άνιση κοινωνία με νέα δικαιολόγηση.
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Ε.2 Η ισότητα ως ενσυνείδητη κατανο-
μή της επιτυχίας

Η ολιστική πολιτική προσέγγιση στοχεύει στην αλλη-
λεγγύη μέσα από την άμιλλα. Συλλαμβάνει λοιπόν την ισό-
τητα ως προγραμματισμένη κατανομή της επιτυχίας και της 
αποτυχίας ανάμεσα στους πολίτες.  Αυτή η κατανομή διέ-
πεται από μιαν αρχή ώστε να εφαρμόζεται κάθε φορά στην 
πράξη ανάλογα με τις συνθήκες. Σε μια απλή διατύπωση, η 
αρχή αυτή συνίσταται στο να αποφεύγεται η συγκέντρωση 
μειονεκτημάτων στα ίδια άτομα. Τίθεται λοιπόν ένα ανώτα-
το όριο πόλωσης της κοινωνίας (βλ. κεφ. Ε.6) με βάση όσες 
παραμέτρους επιλεγούν από την πλειοψηφία· εκτός από το 
εισόδημα και τη συνολική περιουσία, στα οποία πηγαίνει 
αμέσως το μυαλό όλων λόγω της παντοδυναμίας του καπι-
ταλισμού, σπουδαίες παράμετροι είναι σίγουρα η κούραση, 
η υγεία (νοητική και άλλη), η ανάληψη κινδύνων, η αίσθη-
ση της μόνωσης και ό,τι σε κάθε εποχή αποτελεί σημαντι-
κή πλευρά της ζωής του κοινωνικοποιημένου ατόμου. Το 
συνολικό βάρος όλων αυτών παραμέτρων δε θα πρέπει για 
τον καθένα μας να υπερβαίνει ένα όριο, π.χ. η απόσταση 
ανάμεσα στους πιο ικανοποιημένους και σε όσους υποφέ-
ρουν περισσότερο δε θα μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλά-
σιο ή το εικοσαπλάσιο6. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστη-
μα της πολιτικής διακυβέρνησης θα καλείται να παρεμβαί-
νει ώστε να μειωθεί γρήγορα η απόσταση που χωρίζει από 
την κοινωνία το άτομο εκείνο, που δέχεται βάρος μεγαλύτε-
ρο από αυτό το όριο.

6 Εξυπακούεται ότι η κλίμακα μέτρησης δεν είναι ένα απλό ζή-
τημα, τουλάχιστον για όσο δε θα γνωρίζουμε καλά τον εγκέφαλο 
και τη βιοχημεία του συναισθήματος.
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Για την Ολιστική Πολιτική λοιπόν, η ισότητα είναι απα-
ραίτητα πρακτική και εξατομικευμένη. Αφορά πρόσωπα και 
όχι ‘μάζες’, ανθρώπους και όχι ‘στρώματα’. Έτσι εξασφαλί-
ζεται ότι αντί να είναι αφηρημένη και να περιορίζεται στον 
πλούτο, γίνεται συγκεκριμένη σε όλες τις πλευρές της ζωής. 
Επίσης, η ισότητα συνίσταται όχι στην απόλυτη εξίσωση, 
κάτι για το οποίο η ανθρώπινη φύση δεν είναι έτσι κι’ αλ-
λιώς έτοιμη, αλλά στον περιορισμό των ανισοτήτων, όπως 
αυτός ο περιορισμός αποφασίζεται συλλογικά. Και σ’ αυτό 
το πεδίο λοιπόν, η Ολιστική Πολιτική θέτει την κοινωνία 
αντιμέτωπη με τον εαυτό της· αντί να προτείνει ανεφάρμο-
στες μόνιμες λύσεις, προτείνει να αποφασίζει η κοινωνία 
κάθε φορά πόσο ίση ή  πόσο πολωμένη μπορεί και πρέπει 
να είναι. Έτσι τουλάχιστον κάθε πολίτης γνωρίζει ότι η κα-
τάστασή του αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις των συμπολιτών 
του και δεν παραπλανάται με την ελπίδα των ‘ίσων ευκαιρι-
ών’ και άλλων ανούσιων υποσχέσεων που του κρύβουν την 
αλήθεια και τον οδηγούν να σκέφτεται ότι η κατάστασή του 
είναι απλώς προσωπικό του δημιούργημα και πρόβλημα.  
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Ε.3 Εκμετάλλευση της «ισότητας των 
δυσκολιών»

Είναι βασικό μέλημα της Ολιστικής Πολιτικής να εν-
θαρρύνει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα για να 
επιτύχει απτό κοινωνικό όφελος. Εκτός από τη συμβολική 
ανταμοιβή προς όσους υλοποιούν ένα τέτοιο στόχο, χρει-
άζεται να ληφθεί πρόνοια ώστε η ανταπόδοση να είναι δί-
καιη, άρα να εξαρτάται από την προσπάθεια που απαιτήθη-
κε. Οι ατομικές προϋποθέσεις, π.χ. συνθήκες ανατροφής, 
εκπαίδευση, νοημοσύνη, υγεία κ.λπ. πρέπει λοιπόν να απο-
τελούν και κριτήρια για την προσπάθεια αυτή. Ακριβώς για 
το λόγο αυτό, δίνεται μεγάλο βάρος (βλ. θέμ. Α.2.δ και Α.6) 
στην επιρροή που πρέπει να έχουν οι ικανότεροι από όσους 
έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες και όχι απλώς από 
αυτούς που καταφέρνουν να επιτύχουν την καλύτερη προ-
σαρμογή στο κατεστημένο μοντέλο οργάνωσης και ανταγω-
νισμού.  
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Ε.4 Ξένοι

Η Ολιστική Πολιτική είναι μια προσέγγιση για όλο 
το ανθρώπινο είδος στην παρούσα φάση της εξέλιξής του. 
Αυτό σημαίνει ότι συνειδητοποιεί άριστα πως κάθε άνθρω-
πος χωρίζει τους άλλους σε κατηγορίες, τόσο ως προς τη 
κοινωνική θέση που κατέχουν όσο και ως προς το αν ανή-
κουν σε παρόμοιες ομάδες με τον ίδιο. Οι άλλοι είναι κα-
τώτεροι ή ανώτεροί μας, δικοί μας και ξένοι. Ο δυσμενέστε-
ρος συνδυασμός είναι βέβαια να θεωρείται κανείς κατώτε-
ρος και ξένος, πράγμα αρκετά συνηθισμένο.

Το ζήτημα της οικονομικής και πολιτικής μετανάστευ-
σης δεν είναι τωρινό όμως είναι οξύ, ακριβώς γιατί δίνε-
ται η δυνατότητα ταυτόχρονα να εκμεταλλεύεται κανείς τους 
ασθενέστερους από αυτόν και να τους κατηγορεί. Το ερώτη-
μα που τίθεται είναι βέβαια πώς πρέπει να προσεγγισθεί το 
φαινόμενο της μετανάστευσης προς τις καπιταλιστικές δη-
μοκρατίες. Για την Ολιστική Πολιτική η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να στηρίζεται σε μια βασική αρχή, τη συνεχή και ου-
σιώδη εμπλοκή κάθε κοινωνίας στη ζωή άλλων κοινωνιών. 
Μ’ άλλα λόγια η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι η κρατική κυ-
ριαρχία είναι πλέον μια ξεπερασμένη κατάσταση και ότι δεν 
υπάρχουν ‘εσωτερικά’ ζητήματα – εθνικά, τοπικά ή άλλα. 
Η αμοιβαιότητα της αναγνώρισης αποκλειστικής εξουσίας 
πάνω σε μια κοινωνία αποτελεί διευκόλυνση για να διαιω-
νίζονται τα υπάρχοντα συστήματα εξουσίας· οι κατεστημένες 
εξουσίες συμφωνούν ότι δε θα θέσουν υπό αμφισβήτηση η 
μία την άλλη και έτσι αλληλοστηρίζονται.

Ο κύκλος αυτός πρέπει να κλείσει και κάθε κοινωνία 
να μπορεί να εκφράζει συλλογικά τη γνώμη της για ζητή-
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ματα σε άλλες κοινωνίες, έστω κι αν το ζήτημα της επικοι-
νωνίας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς είναι υπαρ-
κτό, αλλά όχι ανεπίλυτο (βλ. επ. κεφ.). Ακόμη περισσότερο, 
όταν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα επίπονης και οδυνηρής με-
τανάστευσης, οι κοινωνίες που εμπλέκονται και από τις δύο 
πλευρές πρέπει να συγκλίνουν προς μια πολιτική και οι-
κονομική διακυβέρνηση που να εξαλείφει με συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα τα αίτια που οδηγούν τους πολίτες να 
υποφέρουν· τρίτες κοινωνίες πρέπει να πιέζουν προς την 
κατεύθυνση αυτή υποχρεώνοντας τόσο την κοινωνία προέ-
λευσης όσο και την κοινωνία προορισμού να συνεργαστούν 
σοβαρά.

Ο σκοπός της Ολιστικής Πολιτικής σ’ αυτόν τον τομέα 
είναι ξεκάθαρος: να εξαλειφθεί η μετανάστευση που οφείλε-
ται στην απόγνωση ή οδηγεί σε πολύ δυσάρεστη θέση στη 
χώρα προορισμού. Ακριβώς επειδή η ολιστική προσέγγιση 
προσπαθεί να επιδράσει σε ό,τι πραγματικά ισχύει, και όχι 
να χάσει χρόνο με ανεκπλήρωτους πόθους, αναγνωρίζει ότι 
είναι πολύ επικίνδυνο να βρίσκεται κανείς σε τόσο επισφα-
λή θέση που να υποχρεώνεται να δεχθεί ό,τι του προσφέ-
ρουν. Η μεταναστευτική διαδικασία, που η Ολιστική Πολι-
τική θέλει να υποστηρίξει, πρέπει να αρχίζει από το επίπε-
δο όπου στη χώρα προορισμού δεν εκτίθεται κανείς σε συν-
θήκες που δεν είναι συγκρίσιμες με εκείνες των λιγότερο 
προνομιούχων ντόπιων. Οποιαδήποτε άλλη υποδοχή δεν 
είναι παρά απάνθρωπη σκληρότητα μέσα στις συνθήκες ευ-
μάρειας του σύγχρονου καπιταλισμού. Φυσικά, όπως ισχύει 
για όλες τις κατηγορίες πολιτών που βρίσκονται σε ασθενή 
θέση, οι φτωχοί μετανάστες θα υπερ-αντιπροσωπεύονται σε 
ένα ολιστικό σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης (βλ. θέμα 
Α.2.στ). 
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Ε.5 Πολιτισμικές διαφορές και διακρί-
σεις

Είναι απόλυτα αληθινό ότι η ανθρώπινη φύση, στο στά-
διο που βρίσκεται σήμερα, ωθεί τον καθένα μας να επικοι-
νωνεί ισότιμα μόνο με όσους θεωρεί όμοίους του, αυτούς 
που θεωρεί μ’ άλλα λόγια ίσους στη δύναμη και ενταγμέ-
νους στην ίδια κοινότητα. Οι «ξένοι» σκέφτονται διαφορε-
τικά, μιλούν διαφορετικά, κάνουν τα πράγματα με διαφορε-
τικό τρόπο και, το κυριότερο, δεν θεωρούνται πλήρη πρό-
σωπα αλλά ανάγονται στην προέλευσή τους. Ο μηχανισμός 
είναι στη βάση του απλός: δεν θεωρούμε πλήρη πρόσωπα 
όσους μπορούμε να κατατάξουμε σε φυλετικές και εθνοτι-
κές κατηγορίες που δεν μας περιλαμβάνουν. Πιο απλά, βά-
ζουμε στην κατηγορία των «δικών μας» μόνον όποιον δεν 
μπορούμε να βάλουμε στην κατηγορία των ξένων χωρίς να 
κινδυνεύσουμε να χαρακτηριστούμε ξένοι κι εμείς. Το ίδιο 
ισχύει γενικότερα για κάθε είδους «διαφορετικότητα», από 
την υγεία (π.χ. άτομα με αναπηρίες) και το φύλο, ως τη σε-
ξουαλικότητα (π.χ. ομοφυλόφιλοι) και την ηλικία. Όσο απί-
θανο θεωρούμε εμείς ή η οικογένειά μας να βρεθούμε σε 
μια τέτοια κατηγορία, τόσο πιο άνετα και έντονα την υπο-
τιμούμε. Για παράδειγμα, καθένας μας γνωρίζει ότι μπορεί 
να αρρωστήσει ή να πάθει ατύχημα· είναι ακόμη υποχρε-
ωμένος σήμερα να σκεφτεί ότι κάποιος από τους κοντινούς 
ή μακρινούς απογόνους του θα  είναι ομοφυλόφιλος. Αλλά 
παραμένει βέβαιος ότι ο ίδιος ή οι πρόγονοί του δεν θα θε-
ωρηθούν ποτέ μέλη μιας άλλης εθνότητας ή φυλής.

Η βασική προσέγγιση της Ολιστικής Πολιτικής είναι 
ότι η τάση να φοβόμαστε, να αποκλείουμε και να μειώνου-
με όσους δε μας μοιάζουν είναι μια φυσική, και επομένως 
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ισχυρή, τάση. Πρέπει λοιπόν να την αναγνωρίσουμε ως τέ-
τοια αν θέλουμε να την περιορίσουμε ή να την εξαφανίσου-
με από την κοινωνική συνύπαρξη. Η αναγνώριση αυτή ξε-
κινά από την ιδέα ότι όλοι μας, ή σχεδόν όλοι μας, προτι-
μούμε ενστικτωδώς να μη συναντάμε ανθρώπους από άλ-
λες φυλές σε σκοτεινές γωνίες, αποφεύγουμε ενστικτωδώς 
τους ανθρώπους με σοβαρά ορατά προβλήματα, και τείνου-
με να θεωρούμε κατώτερους όσους δε μιλούν τη γλώσσα 
μας όπως εμείς. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμαστε το γεγο-
νός ότι και οι γύρω μας αισθάνονται έτσι, με αποτέλεσμα να 
γνωρίζουμε ότι όποιος συγκεντρώνει την απόρριψη των άλ-
λων βρίσκεται σε σχετική αδυναμία απέναντί μας· τον πα-
ραμερίζουμε λοιπόν, τον εκμεταλλευόμαστε ή και τον κακο-
μεταχειριζόμαστε ευκολότερα.

Ο συνδυασμός των διακρίσεων με τον σύγχρονο καπι-
ταλισμό είναι επίπονος. Ο καπιταλισμός προσφέρει ευκαιρί-
ες σε μερικούς, και την ελπίδα μιας ευκαιρίας στους υπόλοι-
πους. Πολλοί λοιπόν ψάχνουν για ένα μέλλον σε μιαν άλλη 
χώρα, υποχρεωμένοι να υφίστανται διακρίσεις που επιμέ-
νουν για πολλές γενιές. Οι διακρίσεις αυτές όχι μόνο διαι-
ωνίζουν αλλά και δημιουργούν νέες πολιτισμικές διαφορές, 
καθώς λίγα πράγματα καθορίζουν τη σκέψη των ανθρώπων 
τόσο όσο οι διακρίσεις που υφίστανται· οι άνθρωποι αυτοί 
καταλήγουν στην πλειονότητά τους φτωχοί, συγκεντρωμέ-
νοι σε συγκεκριμένες περιοχές όπου επικρατούν αναπόφευ-
κτα διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικοί κανόνες από 
εκείνους που εφαρμόζει η υπάρχουσα εξουσία. Έτσι φτά-
νουμε σε κοινωνίες πολωμένες όχι μόνο οικονομικά αλλά 
και πολιτισμικά. Αν προσθέσει κανείς σ’ αυτό και την απο-
μόνωση του ατόμου στον καπιταλισμό, φτάνει σε μια συλ-
λογική συνύπαρξη όπου καθένας ζει υποχρεωτικά στο δικό 
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του κόσμο, χωρίς να αισθάνεται ότι ανήκει σ’ αυτόν, και 
απλώς ανέχεται τους άλλους. 

Η θέση της Ολιστικής Πολιτικής είναι και εδώ πραγμα-
τιστική και ξεκάθαρη. Μόνον η ισότητα εξασφαλίζει τη μετα-
τροπή των ‘ξένων’ σε ‘δικούς μας’. Η αρχή λοιπόν που δι-
απνέει την ολιστική προσέγγιση στον τομέα αυτό συνίστα-
ται στην ικανοποίηση τεσσάρων απλών κριτηρίων· εννοεί-
ται ότι οι παράμετροι της ισότητας αλλάζουν με τις εποχές, 
τα κριτήρια αυτά όμως παραμένουν σταθερά:

α. Κάθε ‘ξένος’ πρέπει να επιτυγχάνει οικονομικά και 
κοινωνικά στο επίπεδο του ασθενέστερου 10% των ‘δικών 
μας’ μέσα σε 3 το πολύ χρόνια από την άφιξή του.

β. Οι ‘ξένοι’ της δεύτερης γενιάς πρέπει σε ηλικία σα-
ράντα ετών να κατανέμονται στα διάφορα επίπεδα επιτυχίας 
και αποτυχίας χωρίς καμία διαφορά από τους ‘δικούς μας’.

γ.  Τουλάχιστον 30% από τους ‘ξένους’ της τρίτης γε-
νιάς είναι γόνοι επιμιξίας με ‘δικούς μας’.

δ.  Δεν υπάρχουν ‘ξένοι’ τέταρτης γενιάς.  

Για τις διακρίσεις που δεν αφορούν ‘ξένους’ εφαρμό-
ζουμε επιλεκτικά το γενικό πρότυπο ενός ανώτατου ορίου 
πόλωσης της κοινωνίας. Σχηματίζεται  δηλαδή κάθε φορά 
μια κατηγορία για την οποία η πλειονότητα συμφωνεί ότι 
μπορεί να υφίσταται διακρίσεις ή ότι μπορεί να χρειάζεται 
ειδική μέριμνα στο επίπεδο της πολιτικής διακυβέρνησης. 
Μια τέτοια κατηγορία μπορεί να είναι ήδη αναγνωρισμέ-
νη (π.χ. άνθρωποι που δυσκολεύονται να κινηθούν) ή νέα 
(π.χ. ιδιαίτερα παχείς άνθρωποι). Θα πρέπει η συγκεκρι-
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μένη κατηγορία να ικανοποιεί το ανώτατο όριο κοινωνικής 
πόλωσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, να μην παρουσιάζει 
δηλαδή στο σύνολό της μεγαλύτερο βαθμό ανισότητας από 
ό,τι ισχύει γενικά για την κοινωνία (βλ. επ. κεφ.)
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Ε.6 Γεωπολιτική

Η σύγκρουση των πολιτισμών υπάρχει μόνο ως «αυτο-
εκπληρούμενη» προφητεία: αρκεί να πιστεύει κανείς ότι η 
σύγκρουση είναι πιθανή, ή αναπόφευκτη, για να την προ-
καλέσει. Στην εποχή μας ή αντίδραση των ΗΠΑ στις επιθέ-
σεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και ο «πόλεμος κατά της 
τρομοκρατίας» είναι ένα εξαίρετο και φρικιαστικό παράδειγ-
μα του τρόπου με τον οποίο αυτή η προφητεία «αυτοεκ-
πληρώνεται». Ταυτόχρονα, παραμερίζεται ή μόνη σημαντι-
κή διάσταση των γεωπολιτικών εντάσεων και των βίαιων 
συγκρούσεων είτε είναι διεθνείς είτε εμφύλιες: ότι με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο οι εντάσεις και οι συγκρούσεις αυ-
τές αντιπροσωπεύουν κοινωνικούς ανταγωνισμούς και ανι-
σότητες που βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν. Είναι γνωστό 
πως όταν ανεμίσει η σημαία η μόνη λογική που μας απομέ-
νει είναι ο ήχος της σάλπιγγας. Η συλλογική βία είναι βαθιά 
ριζωμένη στη φύση μας και πρέπει να την εξουδετερώνου-
με πριν αρχίσει να φαίνεται δικαιολογημένη. Όταν είμαστε 
σε ισχυρή θέση αυτό είναι ακόμη πιο απαραίτητο.

Η Ολιστική Πολιτική υποστηρίζει ότι το κράτος, του-
λάχιστον με τη σημερινή του μορφή, είναι μια παρωχημέ-
νη μορφή πολιτικής οργάνωσης που θα εξαφανιστεί όπως 
και άλλες προηγούμενες μορφές. Κάθε πολιτική πρόταση 
πρέπει να απευθύνεται πια στο άτομο ως άνθρωπο, ως μέ-
λος δηλαδή της ανθρωπότητας και όχι ως υπήκοο κάποιας 
εξουσίας. Αυτό δεν αποκλείει καθόλου να αισθάνεται το 
άτομο μέλος μιας συγκεκριμένης κοινότητας ή κοινωνίας 
με ιδιαίτερη ταυτότητα· αντίθετα, ενθαρρύνουμε και υποστη-
ρίζουμε την ποικιλότητα. Έτσι, στη γεωπολιτική μας προ-
σέγγιση εφαρμόζουμε αυτονόητα στην κλίμακα του πλανή-
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τη ό,τι εφαρμόζουμε και στην κλίμακα μιας κοινωνίας: ένα 
ανώτατο όριο πόλωσης που θα προωθηθεί και θα υποστηρι-
χθεί με όλα τα μέσα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, αλλά 
και στρατιωτικά όταν αυτοί που το αντιμάχονται επιλέγουν 
τη βία. Η Ολιστική Πολιτική έχει μια ενιαία γεωπολιτική 
πρόταση που δεν διακρίνει ανάμεσα σε πολιτικές «ανάπτυ-
ξης», μετανάστευσης, επιρροής και παρέμβασης. Οι βασικές 
αρχές αυτής της πολιτικής είναι οι εξής:

α) Ορισμός ενός ανώτατου ορίου πόλωσης και ανισότη-
τας της ανθρωπότητας (π.χ. η απόσταση ανάμεσα στους πιο 
ικανοποιημένους ανθρώπους και σε όσους υποφέρουν πε-
ρισσότερο δε θα μπορεί να υπερβαίνει το πεντηκονταπλά-
σιο).

β) Εγκαθίδρυση της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης και 
του συστήματος των διαρκών εκλογών παντού (βλ. θεμτ. 
Α.2.α-γ). Ενθάρρυνση του αντίλογου και υποστήριξη της 
πολιτικής έκφρασης κάθε ριζοσπαστικής θέσης, όσο δυσά-
ρεστη κι αν είναι, ώστε να αποφευχθεί η μυστικότητα και η 
βία.

γ)  Όπου οι συνθήκες που αναφέρονται στο β) έχουν 
εδραιωθεί, άμεση και ολοκληρωτική βίαιη επιβολή μόνο 
εναντίον των ατόμων που ηθελημένα χρησιμοποιούν βία 
(όχι όμως, όσων δίνουν πληροφορίες, βοηθούν στην τρο-
φοδοσία βίαιων ομάδων κ.λπ.)

δ) Λήψη συνεχών, πολύ σοβαρών και επειγόντων οι-
κονομικών μέτρων ώστε το ανώτατο όριο πόλωσης και ανι-
σότητας που θα επιλεγεί για τον πλανήτη να επιτευχθεί σε 
μια δεκαετία από την εισαγωγή της ολιστικής γεωπολιτικής 
προσέγγισης σε κοινωνίες με μεγάλη επιρροή. 
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Μερικές προτάσεις για την υλοποίηση αυτών των στό-
χων, μπορούν για παράδειγμα να αφορούν:

α) Την ανάπτυξη ‘παράλληλων αγορών’ στις πλούσι-
ες χώρες που να υπόκεινται σε άλλες παραμέτρους ώστε να 
αποτελούν εργαλεία για την βελτίωση των συνθηκών σε άλ-
λες χώρες (βλέπουμε π.χ. τέτοια αιτήματα στην αγορά των 
φαρμάκων).

β) Την αύξηση των τιμών της πρόσβασης στους φυσι-
κούς πόρους και την ανάπτυξη ενός μοντέλου περιβαλλο-
ντικής ισορροπίας από το οποίο να ωφελούνται πολύ δυσα-
νάλογα οι λιγότερο πλούσιες χώρες.

γ) Την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρότυπων κοινωνι-
ών στραμμένων προς την άμιλλα σε άλλους τομείς από την 
καπιταλιστική οικονομία, π.χ. μια κοινωνία μπορεί να στρα-
φεί, με τη στήριξη άλλων κοινωνιών, προς την εξερεύνη-
ση τρόπων ζωής, συγκοινωνίας, επικοινωνίας, επιστημονι-
κής έρευνας κ.λπ., που να δίνουν πολύ μεγάλη προτεραι-
ότητα στην οικολογική ισορροπία· μια άλλη, στην προστα-
σία των ζώων· μια τρίτη, σε ένα άλλο μοντέλο εκπαίδευσης 
των παιδιών· μια τέταρτη να εστιάσει στην καλυτέρευση της 
ζωής των αναπήρων, των ατόμων μεγάλης ηλικίας, κ.ο.κ. 
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγο-
νός ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες ανθρώπινες κοινωνί-
ες των οποίων οι νοοτροπίες δεν είναι απολύτως βυθισμέ-
νες στον καπιταλισμό, πράγμα που τις καθιστά ιδανικές για 
την εξερεύνηση άλλων προτύπων συλλογικής συνύπαρξης.

Με παρόμοιες προτάσεις μπορούμε γρήγορα όχι μόνο 
να μετριάσουμε αισθητά την ανθρώπινη οδύνη αλλά και να 
μετατρέψουμε ό,τι θεωρείται οπισθοδρομικό σε πρωτοπόρο.
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Ε.7 Τι πρέπει να σημαίνουν σήμερα 
‘πρόοδος’ και ‘ανάπτυξη’;

Κάθε κοινωνικό πρόγραμμα προϋποθέτει μια αντίλη-
ψη για το ποιος είναι ο επιθυμητός προσανατολισμός του 
ανθρώπινου είδους. Για την Ολιστική Πολιτική, η ζωή δεν 
έχει κανένα αυτονόητο σκοπό και οι άνθρωποι πρέπει να 
αποφασίσουν πώς θέλουν να φερθούν στο είδος τους και 
στα άλλα είδη. Ο θεμελιώδης λοιπόν προσανατολισμός είναι 
απλός: να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο όλα τα όντα 
που η φύση τους τούς επιτρέπει να υποφέρουν. 

Πέρα από αυτό τον προσανατολισμό, όλοι οι υπόλοιποι 
στόχοι που τον υλοποιούν καθορίζονται συλλογικά από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφορούν συγκεκριμένες 
συνθήκες και συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.

Καθώς η πολυγνωμία και η ποικιλότητα ενθαρρύνο-
νται, δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης ιδεών και ανταγωνι-
στικών προτάσεων ως προς τις πολιτικές επιλογές που έχει 
κάθε κοινωνία. Σκοπός μας είναι ακριβώς οι επιλογές αυ-
τές να τίθενται διαρκώς και να φέρνουν την κοινωνία αντι-
μέτωπη με τον εαυτό της· το ολιστικό σύστημα φιλοδοξεί να 
αποτελεί ένα πρότυπο αρχών και έναν ικανοποιητικό τρόπο 
πολιτικής επικοινωνίας, καθόλου όμως ένα σύστημα που να 
προκαθορίζει το περιεχόμενο των συλλογικών αποφάσεων. 
Η ίδια η κοινωνία αποφασίζει για την κατάστασή της. 

Έτσι, κάθε πολίτης θα υποχρεώνεται να αποδίδει στους 
συμπολίτες του την ευθύνη για την κοινωνική κατάσταση, 
και όχι στις τάξεις που ως τώρα νέμονται τις πολιτικές απο-
φάσεις ή ακόμη χειρότερα, σε ασαφείς ισχυρούς και κατα-
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χθόνιους μηχανισμούς που υποτίθεται ότι κινούν τα νήμα-
τα. Η πεμπτουσία της Ολιστικής Πολιτικής είναι ότι εξετάζει 
όλα τα προβλήματα σε συνδυασμό μεταξύ τους και ότι θέ-
τει συνεχώς τους πολίτες απέναντι στην πολιτική τους ευθύ-
νη, αφού εκείνοι αποφασίζουν σε κάθε στιγμή τί είναι ‘πρό-
οδος’ και τί δεν είναι.
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Ε.8 Ισχύς και ηγεσία

Το γεγονός ότι η Ολιστική Πολιτική καταργεί τους μη-
χανισμούς εξουσίας, όπως τα πολιτικά κόμματα, δεν σημαί-
νει ότι αγνοεί τη σημασία της δύναμης και του ηγετικού ρό-
λου. Αντίθετα, θεωρεί ότι είναι στη φύση του ανθρώπινου 
είδους να επιζητεί την επιρροή και την εξουσία και ότι απο-
τελεί παρενέργεια αυτής της τάσης όποιος έχει ισχύ να μη 
θέλει να τη χάσει, με αποτέλεσμα να την ασκεί τελικά προς 
όφελός του και όχι προς όφελος της κοινωνίας που του την 
παρέχει. Για να αποφύγει την παρενέργεια αυτή, η Ολιστι-
κή Πολιτική εφαρμόζει μια σειρά μέτρων (βλ. θέμ. Α.2.δ-η) 
που διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να διατηρεί την 
ισχύ και τον ηγετικό του ρόλο στον πολιτικό τομέα για πε-
ρισσότερο από ένα σύντομο διάστημα. Η πολιτική ‘σταδιο-
δρομία’ είναι αδύνατη.

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα να διακριθεί κανείς 
στα κοινά και να απολαύει του σεβασμού των συμπολιτών 
του συνιστά κλειδί για την επιτυχία ενός συστήματος Ολι-
στικής Πολιτικής. Η παραδοχή όμως αυτή συνοδεύεται και 
από τις εξής παραδοχές:

α.  Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που σε διαφορε-
τικές περιόδους είναι οι πιο κατάλληλοι για να ηγηθούν. 
Η σπανιότητα πολιτών κατάλληλων για το ρόλο αυτό είναι 
ένας μύθος που απλώς βοηθά στη συγκέντρωση της επιρρο-
ής στα ίδια πρόσωπα και στους ίδιους μηχανισμούς. 

β.  Οι προτάσεις, οι ιδέες και η διαρκής ψήφος είναι 
θαυμάσιες και μακρόχρονες μορφές πολιτικής ισχύος όταν 
εξουδετερώνεται η πρακτική της πολιτικής σταδιοδρομίας.
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γ. Ο σχεδιασμός του συστήματος διακυβέρνησης πρέ-
πει να διασφαλίζει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποί-
ηση των στόχων που επιλέγει η κοινωνία και όσοι γενικά 
ασκούν έμμεση πολιτική επιρροή δεν μπορούν να μένουν 
στο ίδιο πλαίσιο εργασίας για περισσότερο από ένα μέγιστο 
διάστημα.

δ. Όλες οι μορφές ισχύος και επιρροής, π.χ. στην οι-
κονομία, στα ΜΜΕ, στην επιστήμη, στις τέχνες κ.ο.κ., πρέ-
πει να παρακολουθούνται από την κοινωνία ώστε να απο-
φεύγεται η εδραίωση μηχανισμών που αποκλείουν τη συ-
νεχή ανανέωση.

ε. Η ανταμοιβή που δίνεται από την κοινωνία στους 
πολίτες, κυρίως με τη μορφή της αναγνώρισης, αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του πνεύματος της ηγεσίας στην Ολιστική 
Πολιτική. Μια από τις σημαντικότερες ανταμοιβές είναι να 
προτείνεται κάποιος από τους συμπολίτες του για έναν ηγε-
τικό ρόλο.

στ. Όποιος αποκτά δυσανάλογη ισχύ, υπόκειται σε μια 
περίοδο υποχρεωτικής ύφεσης, π.χ. καλείται να σιωπήσει 
για τα δημόσια πράγματα, να αποχωριστεί ένα τμήμα της 
περιουσίας του, να αναλάβει ένα νέο ρόλο σε έναν άλλο το-
μέα ή μια άλλη κοινωνία κ.λπ. Εννοείται ότι το μέτρο αυτό 
είναι ταυτόχρονα και μέτρο μεγάλης συμβολικής αναγνώρι-
σης από την κοινωνία προς τον συγκεκριμένο πολίτη.
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Στ. Αξίες

Η Ολιστική Πολιτική δεν είναι ουδέτερη. Διέπεται από 
την αξία ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και τα άλλα είδη δεν πρέ-
πει να υποφέρουν. Από την αξία αυτή πηγάζει η ολιστική 
πρόταση που στοχεύει σε μια ισορροπία όσο το δυνατό πιο 
ευτυχή και πιο ίση. 

Το γεγονός ότι ως είδος αναπτύξαμε συστήματα αξιών, 
συχνά αντίθετα από τις πρακτικές μας, δεν είναι τυχαίο. Η 
αγάπη, η αρετή και η αλληλεγγύη παρουσιάστηκαν συχνά 
στην ανθρώπινη ιστορία ως ιδανικά προς τα οποία έπρεπε 
να τείνουν κοινωνίες που δε λειτουργούσαν καθόλου με τις 
αρχές αυτές. Το βαθύτερο νόημα αυτής της αντίθεσης δεν 
είναι απλά η υποκρισία των ανώτερων τάξεων, αλλά η επί-
γνωση ότι ακόμη και αν δεν εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές, 
ίσως μάλιστα και επειδή δεν μπορούμε εύκολα να τις εφαρ-
μόσουμε, τις θεωρούμε ανώτερες.

Η Ολιστική Πολιτική λαμβάνει ως δεδομένο ότι ο άν-
θρωπος και τρέφει σεβασμό γι’ αυτές τις αξίες και τις υπο-
νομεύει ταυτόχρονα στην πράξη εστιάζοντας στον ανταγω-
νισμό με τους άλλους. Ακριβώς για το λόγο αυτό προσπα-
θεί να δημιουργεί πεδία ανταγωνισμού όπου η ανάγκη για 
αυτοεπιβεβαίωση ικανοποιείται μέσα από την άμιλλα για 
κοινωνικά χρήσιμους σκοπούς. Δείξαμε πώς η δημιουρ-
γία πλούτου και η αγορά θα στραφούν προς αυτό το σκοπό, 
αλλά μπορεί κανείς να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα.
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Στ.1 Η απαγκίστρωση κύρους, γοήτρου 
και ισχύος από το εισόδημα και τον πλούτο

 Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ανθρώπινων κοι-
νωνιών είναι ότι δυσκολεύονται να θέσουν όρια ανάμεσα 
στις διάφορες μορφές επιτυχίας. Στον καπιταλισμό, αυτό 
παραμένει αληθινό για το λόγο ότι κάθε πλεονέκτημα, π.χ. 
η δημοσιότητα για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μετατραπεί 
σε χρήμα και το χρήμα με τη σειρά του σε όλων των ειδών 
τα πλεονεκτήματα. Η συγκέντρωση πλεονεκτημάτων είναι 
όχι μόνο κραυγαλέα ανισότητα, αλλά δίνει και την εσφαλμέ-
νη εντύπωση ότι όποιος τα καταφέρνει σε κάτι τα καταφέρ-
νει σε όλα.

Είναι σημαντικό για την Ολιστική Πολιτική να διατηρεί 
τον άνθρωπο στα πραγματικά του μέτρα, δηλαδή στο επί-
πεδο ενός ανήμπορου όντος όταν δεν έχει τη συνεργασία 
των ομοίων του, που αν τυχαίνει να τα καταφέρνει εξαιρε-
τικά σε ένα - δυο πράγματα, δεν είναι παρά μέτριο σ’ όλα 
τα υπόλοιπα. Συνεπώς, η αλήθεια αυτή πρέπει να αντιπρο-
σωπεύεται και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία υποδέ-
χεται την επιτυχία· εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα το 
οποίο θα ενεργήσει για την εδραίωση αυτής της αλήθειας, 
θα πρέπει και η ανταμοιβή να περιορίζεται σε μορφές που 
δε επιτρέπουν το κύρος από ένα είδος επιτυχίας να μεταφέ-
ρεται σε άλλο ή να εξαργυρώνεται οικονομικά. Με άλλα λό-
για, η οικονομική ανταμοιβή πρέπει να περιορίζεται όταν 
αποκτάται επιρροή με οποιαδήποτε μορφή (από την απτή 
εξουσία ως την κοινωνική αναγνώριση). Η εξισορρόπηση 
αυτή είναι απαραίτητη για να αντιπροσωπεύεται το σύστημα 
κοινωνικών αξιών της Ολιστικής Πολιτικής, που στο βάθος 
δεν είναι παρά ένα αρχαϊκό σύστημα τιμών το οποίο ισχύ-
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ει για όλους μας: η ύψιστη ανταμοιβή είναι ο σεβασμός των 
άλλων. Όταν προσθέτουμε στην ανταμοιβή αυτή και άλλα 
προνόμια, οικονομικά ή πρακτικά, ουσιαστικά τη μειώνουμε 
αντί να την αυξάνουμε, με την έννοια ότι φαίνεται να θεω-
ρούμε πως από μόνη της δεν αρκεί. Αυτή η νόθευση πρέπει 
να αποφεύγεται· αντίθετα, όσο η συμβολική ανταμοιβή αυ-
ξάνει τόσο η οικονομική ανταμοιβή περιττεύει.   
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Στ.2 Συμβολικός ανταγωνισμός

Η Ολιστική Πολιτική επιβάλλει να επιλέγονται οι συλ-
λογικοί στόχοι και προτεραιότητες από την ίδια την κοινω-
νία και συνεχώς. Είναι, όμως, βέβαιο ότι τείνει προς μια 
κοινωνία που προσπαθεί να εξαλείψει τον πόνο και τα δυ-
σάρεστα συναισθήματα και που χρησιμοποιεί επομένως τον 
ανταγωνισμό προς αυτή την κατεύθυνση· άρα, ούτε αντιτί-
θεται ούτε ταυτίζεται με την τυφλή δυναμική του καπιταλι-
σμού που εξαντλείται στον οικονομικό ανταγωνισμό, αλλά 
την ξεπερνά. Όμως, προς ποια κατεύθυνση;

Είναι θεμελιώδης αρχή της Ολιστικής Πολιτικής ότι τί-
ποτε δεν πρέπει να είναι προκαθορισμένο αν πρόκειται 
πραγματικά να εξυπηρετεί την κοινωνία στο σύνολό της και 
όχι εκείνους που έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν προγράμ-
ματα διακυβέρνησης. Εντούτοις, είναι πιθανό ότι σε μια ολι-
στική κοινωνία ο ανταγωνισμός θα οργανώνεται γύρω από 
συμβολικές μορφές αναγνώρισης. Ούτε μπορεί ούτε και 
πρέπει να προδικάσει κανείς την τροπή αυτής της εξέλιξης· 
μπορούμε όμως να επισημάνουμε ότι η σχέση με την Ολι-
στική Πολιτική δεν περνά από κάποια αυτονόητη αποστρο-
φή προς την οικονομία. Αντίθετα, η οικονομία θεωρείται 
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επικοινωνίας, δικαιοσύ-
νης και αλληλεγγύης για τους ανθρώπους και το περιβάλ-
λον τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι έχουν συ-
νείδηση πως πρόκειται ακριβώς για έναν τέτοιο μηχανισμό.

Ο συμβολικός ανταγωνισμός λοιπόν περιλαμβάνει 
όλους τους τομείς, από την αγορά ως τη διανόηση και από 
την επιστήμη ως το χιούμορ. Φυσικά, με την επίδραση της 
Ολιστικής Πολιτικής, θα υπάρξουν και νέες μορφές κοινω-
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νικής συμμετοχής. Μια από αυτές θα είναι σίγουρα η δυνα-
τότητα σύνθεσης που θα επιτρέπει ακριβώς να γίνονται αντι-
ληπτές οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε τομείς που πριν φαι-
νόταν ασύνδετοι. Μια άλλη θα είναι η δυνατότητα να πα-
ρουσιάζει κανείς στο πολιτικό σύστημα φαινόμενα ή προ-
βλήματα που παρέμεναν αθέατα και αποτελεσματικούς τρό-
πους αντιμετώπισής τους. Όμως, παρά την προσθήκη νέων 
μορφών συμβολής στην κοινωνία, το κριτήριο για τη συμ-
βολική αναγνώριση θα παραμένει απαράλλαχτο και θα συ-
νίσταται στο βαθμό συμμετοχής και στήριξης στη ζωή των 
άλλων, ιδίως όταν αυτή η συμμετοχή και στήριξη είναι δύ-
σκολες. Με την έννοια αυτή, η συμβολική αναγνώριση των 
ατόμων σε μια ολιστική κοινωνία περνά από τη σύσφιξη των 
κοινωνικών δεσμών και όχι από την απόσταση όσων χαί-
ρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από τους υπόλοιπους, όπως 
συμβαίνει με όσους αναγνωρίζονται σήμερα. Κοντολογίς, η 
συμβολική αναγνώριση δε θα είναι ζήτημα επιβολής στην 
κοινωνία, όπως σήμερα, αλλά αποδοχής από αυτήν.
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Ζ. Παρόν και μέλλον

Οι προτάσεις νέων πολιτικών συστημάτων πάσχουν 
κυρίως από δύο αυταπάτες: πρώτα, την ιδέα ότι το παρόν 
μπορεί να μεταβληθεί ξαφνικά σε μια εντελώς διαφορετική 
πραγματικότητα χωρίς το παρελθόν να αφήσει τα ίχνη του 
πάνω της· κατόπιν, την ιδέα ότι το προτεινόμενο σύστημα 
έχει ήδη τις λύσεις για μια τόσο ανόθευτη αλλαγή. Οι αυτα-
πάτες αυτές προέρχονται στην πηγή τους από την παραγνώ-
ριση της σημασίας του παρόντος, την παραγνώριση δηλαδή 
μιας απόλυτης αλήθειας: ότι το παρόν είναι αυτό που είναι 
ως αποτέλεσμα διαδικασιών, ανταγωνισμών και διαπραγ-
ματεύσεων και ότι καθρεφτίζει επομένως την ιστορία της 
ισορροπίας των δυνάμεων στην κοινωνία και το περιβάλ-
λον της. Με ένα λόγο, αν και το παρόν δεν είναι αναγκαστι-
κό, δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαίο και δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. 

Η Ολιστική Πολιτική οφείλει λοιπόν να προσεγγίσει τις 
παρούσες συνθήκες ως εκφράσεις υπαρκτών συσχετισμών 
τους οποίους επιδιώκει σ’ ένα βαθμό να μεταβάλει. Γι’ αυτό 
και η σχέση της με την καπιταλιστική δημοκρατία δεν είναι 
σχέση σύγκρουσης αλλά παροχής ευκαιριών προς μια νέα 
κατεύθυνση. Η κριτική λοιπόν προς τη φιλελεύθερη κοινο-
βουλευτική δημοκρατία είναι προς την κατεύθυνση της έλ-
ξης των πολιτών ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο· όχι 
προς την έναρξη μιας μεγαλόσχημης κοινωνικής πάλης που 
έτσι κι αλλιώς καταλήγει σε αναπόφευκτους και συχνά ανο-
μολόγητους συμβιβασμούς με το παρελθόν.   
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Ζ.1 Η φιλελεύθερη κοινοβουλευτική 
δημοκρατία είναι ένα ξεπερασμένο πολι-
τικό σύστημα

Τα πολιτικά συστήματα είναι προϊόντα ιστορικών συν-
θηκών και η καπιταλιστική δημοκρατία, όπως τη ζούμε ακό-
μη σήμερα, ανταποκρίνεται στην άνοδο της μεσαίας τάξης7 
κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Πρόκειται δηλαδή για ένα 
σύστημα που προωθούσε την προστασία των μεσαίων τάξε-
ων σ’ έναν κόσμο που ελεγχόταν από την αριστοκρατία. Από 
τότε, η αριστοκρατία ουσιαστικά εξαφανίστηκε ή προσαρμό-
στηκε στην ανώτερη μεσαία τάξη ενώ η μεσαία τάξη ασκεί 
χωρίς εξαίρεση την πολιτική διακυβέρνηση σε όλες τις κα-
πιταλιστικές κοινωνίες.

Η δημιουργία των κομμάτων, που αντιπροσώπευε ταξι-
κές διαφορές στον ανταγωνισμό με την αριστοκρατία, εξυ-
πηρετεί από αιώνες μια περιορισμένη ιδεολογική εναλλαγή 
στην εξουσία, που εγγυάται ακριβώς τη διοίκηση της κοι-
νωνίας σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα  ανταγωνισμού 
και συμφερόντων. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία παγιώ-
νει ουσιαστικά την οργάνωση της πολιτικής με τρόπο που 
να απομακρύνει τη διακυβέρνηση από την κοινωνία. Έτσι, 
η κοινωνία εκφράζεται μόνο μέσα από τη διήθηση των κομ-
μάτων και έχει επομένως μικρή επιρροή στις προτεραιότη-

7 Ο όρος «μεσαία τάξη» δεν σημαίνει την κοινωνική τάξη του 
«μέσου ανθρώπου» αλλά τους προνομιούχους εκείνους που βρί-
σκονται ανάμεσα στην «άρχουσα τάξη» (τους εξαιρετικά ισχυρούς 
που συνδιαλέγονται κατευθείαν με την πολιτική εξουσία και αντι-
προσωπεύουν π.χ. 30 άτομα ανά εκατομμύριο) και την υπόλοιπη 
κοινωνία. Μπορούμε να εννοήσουμε ως μεσαία τάξη π.χ. το ισχυ-
ρότερο 15% μιας κοινωνίας μετά την άρχουσα τάξη.  
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τες και τις αποφάσεις που καθορίζουν το παρόν και το μέλ-
λον της.

Η κοινοβουλευτική, κομματική και καπιταλιστική δημο-
κρατία κινείται τα τελευταία πενήντα χρόνια γύρω από τη 
συνένωση των πολιτικών τάσεων σε ένα ενιαίο μίγμα. Το 
μίγμα αυτό υποτίθεται ότι διαφοροποιείται ανάμεσα στο φι-
λελευθερισμό και τη σοσιαλδημοκρατία αλλά ουσιαστικά δι-
απραγματεύεται παθητικά την κομματική διαχείριση του κα-
πιταλισμού. Καθώς ο ιστορικός ρόλος του συστήματος έχει 
πραγματοποιηθεί με την κυριαρχία της μεσαίας τάξης, η κα-
πιταλιστική δημοκρατία εξαντλείται στη συνέχιση ιδεών και 
πρακτικών που δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη σχέση με τις πα-
ρούσες κοινωνίες. Φερ’ ειπείν:

α)Αντιλαμβάνεται την ελευθερία του ατόμου ως προ-
στασία από την εξουσία, όχι ως κατάσταση που καθορίζει 
συνεχώς το περιεχόμενο, τον προσανατολισμό και τη χρησι-
μότητα της εξουσίας.

β)Αναφέρεται σε κοινωνίες με άλλα προβλήματα από 
αυτά που μας απασχολούν εδώ και τουλάχιστον εξήντα χρό-
νια, όπως η σχέση μας με την οικονομία, την κατανάλωση, 
την εργασία ή τον ανταγωνισμό.

γ)Προτάσσει ορισμένες αρχές πολιτικής οργάνωσης (το 
«πολίτευμα») ως αναλλοίωτες αξίες, ενώ στην πραγματικό-
τητα αυτές αποτελούν εκφράσεις συγκεκριμένων συμφερό-
ντων, π.χ. το κοινοβούλιο και οι εκλογές ανά μεγάλα δια-
στήματα αποτελούν ένα ταξικό φίλτρο έτσι ώστε μόνο αυτοί 
που έχουν τη δυνατότητα να αφιερώνουν χρόνο και πόρους 
να μπορούν να ασκούν εξουσία και να την ασκούν μάλιστα 
στο όνομα όλων.
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δ)Δεν περιλαμβάνει μεθόδους διαρκούς και γρήγορης 
αλλαγής του περιεχομένου της ως καπιταλιστικής δημοκρα-
τίας ώστε να ανταποκρίνεται αμέσως στον ταχύ ρυθμό κοι-
νωνικής μεταβολής που παρουσιάζουν οι σημερινές κοινω-
νίες.

ε)Παραμερίζει με σιωπηλό πάθος το πολιτικό όφελος 
που θα μπορούσαν να φέρουν τα συστήματα γνώσης και οι 
τεχνολογίες επικοινωνίας των τελευταίων εκατόν πενήντα 
χρόνων, ενώ εξαίρει το οικονομικό τους όφελος. Έτσι, κρύ-
βεται καλά ότι η άμεση καθοδήγηση του πολιτικού συστή-
ματος από την κοινωνία είναι σήμερα όχι μόνο απολύτως 
εφικτή αλλά και εύκολη.

Μ’ άλλα λόγια, η σημερινή καπιταλιστική δημοκρατία 
αναφέρεται ακόμη στις εγγυήσεις προς το άτομο εναντίον 
του μοναρχικού απολυταρχισμού, ενώ ο απολυταρχισμός 
που ζούμε σήμερα είναι αυτός του ατομικού ανταγωνισμού 
και της αδυναμίας προγραμματισμού για να μπορούμε να 
συνυπάρχουμε ως πραγματική κοινωνία.

Όπως θα δούμε, η συνέχιση αυτού του πολιτικού προ-
τύπου δεν είναι τυχαία· οφείλεται στο συμφέρον για την 
επιβίωση των πολιτικών κομμάτων που λειτουργούν ως 
ολιγοπώλια πολιτικής ισχύος και αποστρέφονται κάθε ανε-
ξάρτητη τάση για πρόσβαση στην εξουσία· τα πολιτικά κόμ-
ματα προωθούν μόνο ό, τι έχει ελεγχθεί και διηθηθεί από 
τα ίδια και η καπιταλιστική δημοκρατία τους δίνει ακριβώς 
το ιδανικό πλαίσιο για να επιβάλλουν αυτό το πολιτικό φιλ-
τράρισμα.
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Z.2 Υπάρχουσες πολιτικές 

Η Ολιστική Πολιτική ούτε απορρίπτει ούτε αποκρύπτει 
χρήσιμες εισφορές του υπάρχοντος κομματικού συστήμα-
τος. Δεν αρνείται π.χ. ότι το σχετικό ενδιαφέρον των σοσιαλ-
δημοκρατικών κομμάτων για την μικροαστική τάξη και των 
φιλελεύθερων κομμάτων για την οικονομία, αποτελούν ιδε-
ολογίες που σε μερικές περιπτώσεις προσανατολίζονται σω-
στά. Π.χ. στην περίπτωση των μέτρων κοινωνικής προστα-
σίας που περιορίζουν κάπως την πόλωση των σύγχρονων 
κοινωνιών και στην περίπτωση της χρήσης του καπιταλι-
στικού ανταγωνισμού σε τομείς όπου οι δημόσιες υπηρεσί-
ες πάσχουν. Εντούτοις, πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ότι 
σημασία έχει ο ρυθμός με τον οποίο παρεμβαίνει η διακυ-
βέρνηση στην οργάνωση και το σχηματισμό της κοινωνίας. 
Καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται συνεχώς, είναι βέβαιο ότι 
κάποιος βαθμός προσαρμογής είναι απαραίτητος για να μην 
καταρρεύσει το κομματικό σύστημα. Η προσαρμογή αυτή 
αντιστοιχεί στην πράξη με την ορθή διαπίστωση κάθε πολί-
τη οποιασδήποτε χώρας του ‘δυτικού’ κόσμου, σε οποιαδή-
ποτε στιγμή του 19ου και του 20ου αιώνα, ότι «τα πράγματα 
προχώρησαν στην κοινωνία μας τα τελευταία τριάντα χρό-
νια»· δεν πρέπει όμως να δημιουργεί την ιδέα ότι τα πράγ-
ματα όντως αλλάζουν όσο πρέπει ή προς την κατεύθυνση 
που πρέπει. Κοντολογίς, η κομματική, καπιταλιστική δημο-
κρατία παρουσιάζει ως ιδεολογία την αλλαγή που δεν μπο-
ρεί να αποφύγει λαμβάνοντας χλιαρά μέτρα με αργό ρυθμό 
και τροφοδοτώντας μια νοοτροπία συμμετρική με το πολιτι-
κό σύστημα· παρουσιάζεται λοιπόν σαν δημοκρατία η υπο-
χρεωτική αλλαγή που έτσι κι αλλιώς επιβάλλει ο καπιταλι-
σμός, ενώ ενταφιάζεται σίγουρα και αθέατα η πραγματική 
δημοκρατική αναμόρφωση.
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Ζ.3 Το πρόβλημα των κομμάτων 

Όπως συνήθως, όσοι ωφελούνται από την άσκηση ηγε-
σίας ψάχνουν για αλλαγές οπουδήποτε αλλού εκτός από τον 
εαυτό τους. Οι σημερινοί πολιτικοί μιλούν για απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις όλων των ειδών: στην κοινωνία, την οικο-
νομία, τον πολιτισμό… Όχι όμως και για αλλαγές που θα 
ανέτρεπαν το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ασκούμε την πολιτική 
εξουσία. Υποτίθεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρα-
τία και αυξημένη συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα για να 
μειωθεί η αίσθηση ότι η εξουσία είναι μακρινή και άσχετη 
με τη ζωή μας. Διάφορες ‘συμμετοχικές’ ιδέες προσπαθούν 
να προσθέσουν κάποια δόση άμεσης επιρροής των πολι-
τών στο σύστημα διακυβέρνησης αλλά οι ιδέες αυτές είναι 
καταδικασμένες εκ των προτέρων για έναν απλό λόγο: δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο ρόλος των πολιτικών κομμά-
των είναι ακριβώς να περιορίζουν τη συμμετοχή του πολί-
τη στο βαθμό που μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως βάση 
για να ενισχύουν το ρόλο τους και την πρόσβασή τους στην 
εξουσία. Υποτίθεται ότι οι πολιτικοί επιθυμούν βαθύτατα να 
μειωθούν οι τάσεις που ονομάζουμε ‘πολιτική απάθεια’ και 
‘δημοκρατικό έλλειμμα’, και να πεισθούμε όλοι ότι παίζου-
με πραγματικό ρόλο στη διαμόρφωση του παρόντος και του 
μέλλοντός μας. Αλλά μπορούν αυτά να επιτευχθούν όπως 
έχουν τα πράγματα σήμερα; Ας δούμε με ένα πρακτικό πα-
ράδειγμα ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες εκπροσώ-
πησης που παρέχουν τα πολιτικά κόμματα.

Ας υποθέσουμε ότι στο δήμο που ανήκετε τίθεται το ζή-
τημα του αν και πού θα πρέπει να γίνει ένα γήπεδο. Ας υπο-
θέσουμε ακόμη ότι ο δήμος έχει δύο ποδοσφαιρικές ομάδες 
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που βρίσκονται από πάντοτε σε ανταγωνισμό. Θα αναθέτατε 
ποτέ την εκπροσώπησή σας για το ζήτημα στον πρόεδρο κά-
ποιου από τα δύο αυτά σωματεία; Βεβαίως όχι, εκτός αν δέ-
χεστε να περιοριστεί το ζήτημα σε συγκαλυμμένη μάχη για 
την επικράτηση της μιας από της δύο ομάδες· γιατί αν δε-
χτείτε μια τέτοια εκπροσώπηση, πόσες είναι οι πιθανότητες 
να εκπροσωπηθούν οι διάφορες κατηγορίες πολιτών και οι 
γνώμες τους; Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα ενδιαφέρο-
ντος για το ζήτημα:

•	 Πολλοί αθλούμενοι ενδιαφέρονται για την εύκολη 
πρόσβαση στο γήπεδο, ώστε να μπορούν να το χρη-
σιμοποιούν όταν έχουν χρόνο. 

•	 Μερικοί οπαδοί βρίσκουν ότι θα είναι ευκολότερο 
να παρακολουθούν τους αγώνες.

•	 Αρκετοί περίοικοι ανησυχούν για την αύξηση της 
κυκλοφορίας (θόρυβος, μόλυνση, κ.λπ.)· οι γονείς 
ιδιαίτερα, ανησυχούν για τον κίνδυνο αυτοκινητι-
κού ατυχήματος που θα διατρέχουν τα παιδιά τους 
και τον κίνδυνο επεισοδίων.

•	 Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι κάτοικοι θέλουν να 
μη χτιστεί το γήπεδο κοντά στο σπίτι τους για να 
μην δημιουργείται φασαρία.

•	 Οι οικογένειες μεταναστών προτιμούν να βρίσκεται 
το γήπεδο όσο πιο μακριά γίνεται γιατί γνωρίζουν 
ότι ανάμεσα στους σκληρούς οπαδούς των ομάδων 
υπάρχουν μέλη βίαιων ρατσιστικών οργανώσεων· 
το ίδιο επιθυμούν και οι ομοφυλόφιλοι που κατοι-
κούν στην περιοχή, για ανάλογες αιτίες.
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•	 Μερικές επιχειρήσεις και καταστήματα, όπως πα-
ντοπωλεία, βενζινάδικα, περίπτερα και καταστήματα 
με φαγητά θέλουν το γήπεδο να βρίσκεται όσο πιο 
κοντά γίνεται γιατί έτσι θα αυξηθεί η πελατεία τους.

•	 Άλλα καταστήματα, όπως αυτά των επίπλων και 
ηλεκτρικών ειδών, επιθυμούν το αντίθετο γιατί και  
δυσκολότερο θα είναι να βρίσκουν χώρο στάθμευ-
σης οι πελάτες τους, και θα πρέπει να πληρώσουν 
μεγαλύτερα ασφάλιστρα για να καλύψουν κινδύ-
νους από πιθανά επεισόδια.

•	 Πολλές κατηγορίες πολιτών αδιαφορούν για το ζή-
τημα όπως τίθεται, αλλά θα εύρισκαν πολύ λογικό-
τερο να ξοδευτούν τα χρήματα σε άλλους τομείς, 
όπως ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων χώρων ή η 
μείωση της ρύπανσης.

Φυσικά, ο κατάλογος αυτός είναι πολύ μικρός για να 
δείξει την ποικιλία των συμφερόντων και γνωμών που 
υπάρχουν για ένα μόνο ζήτημα ακόμη και σε μια περιορι-
σμένη κοινότητα. Όσο διευρύνεται τούτος ο κατάλογος, τόσο 
η ανάθεση των επιλογών στον πρόεδρο μιας από τις δύο πο-
δοσφαιρικές ομάδες φαίνεται γελοία. Το ερώτημα όμως εί-
ναι γιατί; Βεβαίως ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός και αξιό-
πιστος – αλλιώς δεν θα τον εξέλεγαν πρόεδρο – και έχει και 
άλλες διαστάσεις, όπως όλοι μας. Ίσως είναι γονέας, σύζυ-
γος, επιχειρηματίας, ή ακόμη ομοφυλόφιλος, ηλικιωμένος ή 
θρησκευόμενος… Εντούτοις, υπάρχει κάτι που θέτει αυτές 
τις διαστάσεις σε δεύτερη μοίρα, κι αυτό είναι ο ρόλος που 
έχει ως μέλος ενός οργανισμού μέσα τον οποίο έχει δεσμευ-
τεί να υπηρετεί και του οποίου οφείλει να είναι η φωνή. 
Μ’ άλλα λόγια ο λόγος για τον οποίο δεν θα τον επιλέγατε 
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να σας εκπροσωπήσει είναι ότι έχει ακριβώς αναλάβει την 
υποχρέωση να παρουσιάζει μια ενιαία δημόσια προσέγγι-
ση που να προωθεί τα συμφέροντα της ποδοσφαιρικής του 
ομάδας. Αυτός είναι ο θεσμικός του ρόλος και είναι φυσιο-
λογικό να τον παίξει όσο καλύτερα γίνεται παραμερίζοντας 
άλλες γνώμες και, ταυτόχρονα, καλλιεργώντας την τεχνητή 
εντύπωση ότι όλο το ποδοσφαιρικό σωματείο είναι απολύ-
τως συσπειρωμένο γύρω από μία και απαράλλακτη γνώμη. 
Στην πραγματικότητα αυτό είναι εντελώς αδύνατο, καθώς 
τόσο οι παίκτες όσο και οι φίλαθλοι μπορούν επίσης να χω-
ριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες, πράγμα που επηρεάζει 
τις απόψεις τους διαφορετικά. Για να εκπροσωπηθούμε σω-
στά χρειαζόμαστε κάποιον – ή καλύτερα κάποιους – που να 
μην έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν μια συγκεκρι-
μένη θέση, αυτό που θα περιγραφεί παρακάτω ως παραπλα-
νητική και προκαθορισμένη θέση, αλλά που να μπορούν να 
σταθμίσουν και να συζητήσουν κάθε φορά τις διαφορετικές 
απόψεις ελεύθερα, σύμφωνα με τη συνείδησή τους, τις αρ-
χές τους και την υποχρέωση να λάβουν σοβαρά υπόψη τους 
όλες τις γνώμες.

Ο λόγος για το σχηματικό αυτό παράδειγμα είναι να δεί-
ξει σε μικρή κλίμακα τί συμβαίνει στην πολιτική δομή των 
σύγχρονων κοινωνιών. Όλος ο πολιτικός διάλογός μας διε-
ξάγεται στο πλαίσιο οργανισμών που προωθούν πάνω από 
όλα τη δική τους επικράτηση και οφείλουν πίστη στο εσω-
τερικό τους και όχι στην κοινωνία. Το πολιτικό κόμμα είναι 
σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός πο-
λιτικού συστήματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
στο επίπεδο ιστορικής εξέλιξης των σημερινών κοινωνιών. 
Ο λόγος είναι απλός: το πολιτικό κόμμα είναι οργανισμός 
τεχνητής ιδεολογικής συνοχής· παρουσιάζει τις θέσεις του 
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ως ενιαίες αντιλήψεις των μελών του και, κατόπιν, ολόκλη-
ρο τον κόσμο σαν να αντιστοιχεί ιδανικά σ’ αυτές τις αντι-
λήψεις. Τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης είναι έτσι υποχρεωμένα να οχυρώνονται συστη-
ματικά απέναντι σε κάθε ιδέα και πρωτοβουλία και να την 
υπονομεύουν με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά με τη συ-
νεχή κριτική στην πραγματική της μορφή, κι από την άλλη 
πλευρά, με την εφεύρεση μιας νέας κομματικής θέσης που 
υποτίθεται πως είναι η καλύτερη ιδέα που μπορεί να υπάρ-
ξει σ’ αυτόν τον τομέα. Αυτή η συνεχής διήθηση συμβαίνει  
με κάθε θέμα που προστίθεται στην πολιτικό ορίζοντα. Έτσι 
τα συντηρητικά κόμματα μπορούν να αποκτούν ένα πρό-
γραμμα πολιτικής δικαιοσύνης, τα σοσιαλιστικά ένα πρό-
γραμμα για το περιβάλλον, οι οικολόγοι ένα πρόγραμμα για 
ρεαλιστική οικονομική πολιτική, κ.ο.κ. Στην πραγματικότη-
τα οι ίδιες οι ιδέες διηθούνται ώστε να εξασθενίσουν αρκε-
τά για να υιοθετηθούν μόνο στη μορφή που εξυπηρετούν 
την αύξηση της επιρροής του κόμματος και την παρουσίασή 
του στους πολίτες ως τέλειου και ομοιόμορφου μηχανισμού 
σκέψης και δράσης.

Το χειρότερο όμως είναι ότι στο εσωτερικό του το πολι-
τικό κόμμα είναι ένας ισοπεδωτικός μηχανισμός που πασχί-
ζει να εκλέξει υποτιθέμενους λαϊκούς αντιπροσώπους, που 
στην πραγματικότητα δεν αποτελούν παρά στελέχη μιας συ-
νηθισμένης ιεραρχίας. Οι βουλευτές οφείλουν την ίδια την 
πολιτική τους ύπαρξη στην κομματική τους ταυτότητα και 
μόνο όσοι είναι αρκετά πειθήνιοι, αλλά και καιροσκόποι, θα 
προχωρήσουν έστω και στα μεσαία σκαλιά της κομματικής 
ιεραρχίας. Η ανεξαρτησία είναι εξ ορισμού το μέγιστο κομ-
ματικό αμάρτημα και ο δρόμος προς τις ανώτατες βαθμίδες 
περνά από πολυετή και δοκιμασμένη υποταγή στους στό-
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χους του κόμματος. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το κόμμα στην 
ανάθεση της εξουσίας τόσο η απαίτηση για υπακοή μεγαλώ-
νει. Πολύ συχνά η υποταγή αυτή επιβάλλεται να είναι και 
ενθουσιώδης· κανείς δε γίνεται υπουργός χειροκροτώντας 
τον αρχηγό του χλιαρά στα κομματικά συνέδρια!

Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι διαθέτουμε ένα πο-
λιτικό σύστημα που είναι απολύτως σχεδιασμένο να παρά-
γει μετριότητες που αποδέχονται τη λογική ότι καμία δια-
φωνία δεν πρέπει να εμφανίζεται προς τα έξω γιατί το εκλο-
γικό σώμα δεν είναι ώριμο για να δώσει την εξουσία σε 
ομάδες των οποίων τα μέλη διαφωνούν μεταξύ τους. Αυτό 
βεβαίως δείχνει πώς βλέπουν τα κόμματα τον υποτιθέμενο 
μέσο εκλογέα: ως κάποιο τόσο ανόητο που να αγνοεί ότι, για 
παράδειγμα, στο περιβάλλον της δουλειάς του και της οικο-
γένειάς του υπάρχουν αρκετές διαφορετικές θέσεις, αν και 
αυτό μάλλον βοηθά στη σωστή εξέλιξη των πραγμάτων για-
τί υποχρεώνεται κανείς να σκεφτεί το ζήτημα από πολλές 
πλευρές πριν αποφασίσει τί πρέπει να γίνει· δείχνει όμως 
και κάτι ακόμη πιο απογοητευτικό: ότι το σύστημα της πο-
λιτικής μας αντιπροσώπευσης αδυνατεί να μας εκπροσωπή-
σει, καθώς εκείνοι τους οποίους ψηφίζουμε είναι από την 
αρχή δέσμιοι στόχων και προτεραιοτήτων που δεν έχουν σε 
τίποτε να κάνουν με τα δικούς μας στόχους και προτεραιότη-
τες, αλλά ακολουθούν τη λογική των συμφερόντων ενός ορ-
γανισμού που η μόνη του ανησυχία για μας είναι μήπως τυ-
χόν νομίσουμε ότι κάποιος παρόμοιος οργανισμός είναι κα-
λύτερος και αποφασίσουμε να τον ψηφίσουμε. Το κομματι-
κό παιχνίδι, ενώ παρουσιάζεται να καλύπτει μεγάλο φάσμα 
ιδεών και προτάσεων, διακρίνεται στην πραγματικότητα απ’ 
άκρου εις άκρον από μία ομοιομορφία. Την ομοιομορφία 
της παραγωγής μέτριων και πειθήνιων στελεχών που πριν 

body_small.indd   129 17/2/2011   12:27:36 μμ



Ολιστική Πολιτική

130

φτάσουν ακόμη και σε θέσεις μεσαίας επιρροής, προσφέ-
ρουν πολλές αποδείξεις κομματικής πειθαρχίας, ξεκινώντας 
συχνά από την οργάνωση της ‘επαφής’ με τους ψηφοφό-
ρους, περνώντας στην εξυπηρέτηση των κομματικών συμ-
φερόντων σε τοπικό επίπεδο, και καταλήγοντας στην πα-
ραμόρφωση και της πιο αδιαμφισβήτητης πραγματικότητας 
στα  βραδινά δελτία ειδήσεων. Είναι με άλλα λόγια σχεδόν 
αδύνατο να προωθηθούν στην κομματική ιεραρχία εκείνοι που 
σκέφτονται και δρουν ανεξάρτητα και που δίνουν προτεραιότη-
τα σε ό,τι θεωρούν κοινό καλό, δηλαδή οι έξυπνοι, δραστήρι-
οι, ακέραιοι και ανεξάρτητοι άνθρωποι τους οποίους θα θέ-
λαμε να έχουμε πολιτικούς και κυβερνήτες. Όσοι είναι τέ-
τοιοι, δεν ασχολούνται με την πολιτική ή όταν ασχοληθούν 
και δεν υποχρεωθούν να την εγκαταλείψουν, σπάνια κα-
τορθώνουν να αποκτήσουν την επιρροή που θα έπρεπε να 
έχουν, αφού μοιραία αποτελούν μειονότητα. Θα πρέπει λοι-
πόν να πάψουμε να αναζητούμε στους πολιτικούς και τους 
διαχειριστές της εξουσίας ως πρόσωπα τις αιτίες της μετρι-
ότητας του πολιτικού μας συστήματος. Αντίθετα, πρέπει να 
κατανοήσουμε το ίδιο το κομματικό σύστημα ως μηχανισμό 
που είτε επιβάλλει στα πρόσωπα την παραπλανητική και 
προκαθορισμένη λογική του κομματικού συμφέροντος είτε, 
αν αντιστέκονται, τα αποβάλλει από το σύστημα.

Βεβαίως, η κατάσταση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συ-
νωμοσίας αλλά προϊόν της ιστορίας. Όπως είδαμε, το πολιτι-
κό κόμμα είναι ένας οργανισμός που γεννήθηκε ως μηχανι-
σμός εκδημοκρατισμού και συνόδευσε τη μετάβαση από το 
φεουδαλισμό στον καπιταλισμό. Αναφέρεται με άλλα λόγια 
σε κοινωνίες με ξεκάθαρες και διακριτές τάξεις που προω-
θούν και προστατεύουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα θέ-
ματα της σύγκρουσης είναι περιορισμένα και τα μέλη των 
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τάξεων αυτών γνωρίζουν πού ανήκουν με βάση την επαγ-
γελματική τους απασχόληση και την κοινωνική ιεραρχία. 
Το κόμμα λοιπόν έρχεται να περιγράψει και να προωθήσει 
τούτο τον ενιαίο κύκλο συμφερόντων. Το τοπίο αυτό άλλα-
ξε αρκετά στα εκατόν εξήντα χρόνια από τη γαλλική επανά-
σταση μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά παρέμεινε 
σε κάποια σχέση με τις αρχικές συνθήκες. Η διαφορά ανά-
μεσα σε όσους δούλευαν χειρωνακτικά, και σ’ εκείνους που 
δούλευαν ως υπάλληλοι ή έμποροι και επαγγελματίες, κα-
θώς και τους επιστήμονες,  ήταν αρκετά μεγάλη και αρκετά 
μόνιμη από γενιά σε γενιά, ώστε καθένας να αισθάνεται ότι 
εκπροσωπείται καλά σε κάποια από τις δύο ή τρεις κατευ-
θύνσεις που αντιστοιχούσαν στα πολιτικά κόμματα.

Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά το τοπίο 
αυτό άλλαξε θεαματικά και εξακολουθεί να αλλάζει. Ιδίως 
από τη δεκαετία του 1960, οι αλλαγές αυτές αποτυπώθη-
καν πολιτισμικά και έφεραν επανάσταση στον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Από την τεράστια μεταβολή στη θέση και 
το ρόλο των γυναικών ως την αμφισβήτηση κάθε συντηρη-
τικής αξίας, οι αλλαγές αυτές βασίστηκαν στην ευμάρεια και 
τις δυνατότητες επικοινωνίας που πρόσφερε ένας νέου τύ-
που καπιταλισμός, όπου καθένας – ακόμη και ο βιομηχα-
νικός εργάτης – μπορούσε να ελπίζει ότι με την προσωπι-
κή δουλειά του και χωρίς να εξαρτάται από άλλους, θα πε-
τύχαινε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο που θα εξακο-
λουθούσε εγγυημένα και μετά το τέλος της επαγγελματικής 
του ζωής. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές στις ανθρώπι-
νες σχέσεις καθώς κάθε άτομο έπαψε να εξαρτάται από τον 
περίγυρό του και απέκτησε ξαφνικά τη δυνατότητα να θέ-
τει στόχους που το απομάκρυναν από τον τρόπο ζωής που 
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υπήρχε γύρω του για πολλές γενιές. Καθένας μπορούσε και 
επομένως έπρεπε(!) να μορφωθεί και να προσπαθήσει για 
όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα σ’ αυτό το καινούρ-
γιο πλαίσιο της συνεχούς αλλαγής. Καθένας άρχισε να ανα-
πτύσσει ανεξάρτητες, προσωπικές επιθυμίες και στόχους 
χωρίς να αισθάνεται ότι η ζωή του ήταν προδιαγεγραμμέ-
νη. Σε διάστημα περίπου τριάντα χρόνων βρεθήκαμε από 
μια κοινωνία τάξεων, ομάδων και κοινοτήτων, σε μια κοι-
νωνία ατόμων που διαθέτουν προσωπικές φιλοδοξίες και 
στόχους και, πάνω από όλα, την αίσθηση ότι έχουν το από-
λυτο δικαίωμα να διαθέτουν προσωπική γνώμη για κάθε 
θέμα, που μπορεί να διαφέρει από τη γνώμη οποιουδήποτε 
άλλου. Βεβαίως αυτές οι προσωπικές αντιλήψεις δεν είναι 
άσχετες με τις οικονομικές συνθήκες του καθενός (π.χ. όσοι 
έχουν χαμηλά εισοδήματα είναι πιθανότερο να θεωρούν ότι 
προέχουν οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές παρά εκεί-
νες για νέα αεροδρόμια), αλλά η ποικιλία των ζητημάτων 
προς συζήτηση και το ασύλληπτο πλήθος των διαφοροποιή-
σεων οδηγεί πλέον σε τεράστιο φάσμα επιλογών που καθέ-
νας μας χειρίζεται χωριστά (π.χ. είναι πολύ πιθανό οι γονείς 
ενός παιδιού με άσθμα, ή μία άνεργη οικολόγος, να θεω-
ρούν, παρά το χαμηλό τους εισόδημα, ότι η μείωση της ρύ-
πανσης είναι ίσως πιο σημαντική από την αύξηση των κοι-
νωνικών παροχών).

Οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν μια εντελώς νέα κατά-
σταση για τη δημόσια συζήτηση και τη συμμετοχή στις δη-
μόσιες υποθέσεις, καθώς και οι δύο αυτές διαστάσεις μπο-
ρούν πλέον να υπάρξουν μόνο σε ελεύθερη κατάσταση, έξω 
από τα προκαθορισμένο πλαίσιο που επιβάλλει η παραπλα-
νητική οχύρωση των κομματικών θέσεων. Ακριβώς για το 
λόγο αυτό βρισκόμαστε μπροστά στο σημερινό αδιέξοδο: η 
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πληροφόρηση και η ελευθερία της έκφρασης είναι χωρίς 
προηγούμενο, ενώ οι πολίτες αισθάνονται όλο και μακρύ-
τερα από την πολιτική διαδικασία και τους πολιτικούς θε-
σμούς που μάταια προσπαθούν να τους προσελκύσουν με 
την ξύλινη γλώσσα τους. Οι οξυδερκείς παρατηρητές θα 
έχουν καταλάβει ότι ο ίδιος λόγος κάνει το κοινό να προτιμά 
τις τηλεοπτικές πολιτικές συζητήσεις από εκείνες του κοι-
νοβουλίου και από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το πολιτικό 
κόμμα είναι από αυτή τη σκοπιά μια κάνουλα βαρελιού στη 
μέση ενός τεράστιου φράγματος· αφήνει να περάσει μόνο 
εκείνη την ελάχιστη ποσότητα ιδεών και απόψεων που μπο-
ρεί να κατευθύνει προς τον προσανατολισμό που επιθυμεί.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πολλαπλασιαζόμενες ανακοινώ-
σεις για κομματικά ‘ανοίγματα προς την κοινωνία’ δεν είναι 
παρά μάταιες η εξωραϊστικές πρωτοβουλίες, που δεν έχουν 
την παραμικρή επίδραση στην πράξη. Το πολιτικό κόμμα 
μοιάζει πλέον με ιστορικό απολίθωμα αν σκεφτεί κανείς τι 
συνέβη σε αντίστοιχους τομείς στους δύο τελευταίους αιώ-
νες. Η αγορά έφτασε να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες με 
θαυμαστή αξιοπιστία και ταχύτητα δημιουργώντας αφθονία 
που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η επιστήμη άλλα-
ξε ριζικά την αντίληψη που έχουμε για το σύμπαν, το περι-
βάλλον και τους εαυτούς μας. Και ο συνδυασμός γνώσης 
και ιδιωτικής πρωτοβουλίας οδήγησε στο να σχηματιστεί το 
πρώτο πλανητικό δίκτυο άμεσης και πολύμορφης επικοι-
νωνίας με τη λογική της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης! 
Στην ίδια περίοδο στο πολιτικό μας σύστημα σχεδόν τίπο-
τε δεν έχει αλλάξει. Ο τρόπος εκλογής και εκπροσώπησης 
παραμένει ο ίδιος. Τα μεγάλα ζητήματα, όπως η κοινωνική 
ανισότητα και η σχέση του ιδιωτικού τομέα με την κοινωνία 
επιμένουν. Όσο για τα ζητήματα που προστίθενται, όπως η 
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κοινωνία που περιλαμβάνει ανθρώπους από πολλές φυλές 
και έθνη, η παγκοσμιοποίηση ή η απομόνωση και η ανα-
σφάλεια που προξενούν οι νέες συνθήκες, τρέχουν πολύ 
πιο γρήγορα από κάθε κομματική προσέγγιση που εξαντλεί-
ται σε κοινοτοπίες. Το πολιτικό κόμμα καθυστερεί την κοι-
νωνική μας πρόοδο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ακρι-
βώς γιατί αποτελεί δομή εξουσίας και συνοχής που αντι-
στοιχεί σε συνθήκες απολύτως παρωχημένες. Χρειαζόμαστε 
λοιπόν ένα νέο εκλογικό και πολιτικό σύστημα που να βα-
σίζεται στην ανοργάνωτη ατομική συμμετοχή, να καλλιεργεί 
τον πραγματικό διάλογο που να αντανακλά όλες τις αντιλή-
ψεις της εποχής του, όπου κάθε συμμέτοχος θα δηλώνει τις 
αρχές που ακολουθεί, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
του και τους βασικούς προσανατολισμούς του. Και, πάνω 
από όλα, ένα σύστημα που να δεσμεύεται ως προς την πα-
ραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, όπως γίνεται από 
καιρό σε όλους τους άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας. Όπως οι εργαζόμενοι παραδίδουν ένα συμφωνη-
μένο αποτέλεσμα στον εργοδότη τους, οι επιχειρήσεις παρέ-
χουν εγκαίρως και εγγυώνται τις υπηρεσίες και τα προϊό-
ντα τους παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς, έτσι και η δομή 
της διακυβέρνησής μας πρέπει να δεσμεύεται και να κρίνε-
ται μόνο με συγκεκριμένους στόχους. Χρειάζεται λοιπόν να 
αντικαταστήσουμε ένα στατικό σύστημα προκαθορισμένων 
θέσεων και περιορισμών με ένα σύστημα διαρκούς αλλαγής 
και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων.
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Η. Ορισμένες Πρακτικές Κατευθύνσεις

Η βασική μας επιδίωξη είναι να χρησιμοποιεί η κοινω-
νία κάθε φορά τις κατάλληλες μεθόδους ώστε να εκφράζο-
νται στη συνολικότητά τους οι πραγματικές ατομικές βουλή-
σεις, με τη συμφωνημένη προτεραιότητα τα άτομα να μην 
υποφέρουν από διαφορές και ανισότητες που δε θα πάψουν 
άλλωστε να υπάρχουν στο ορατό μέλλον.

Συνοψίζουμε εδώ μερικές γενικές αρχές της ολιστικής 
πρακτικής:

Α) Αποδοχή της πραγματικότητας, όπως αυτή εκφρά-
ζεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Σχεδιασμός κάθε 
προσέγγισης πάνω στη βάση των περιορισμών που θέτει 
αυτή η πραγματικότητα.

Β) Τοποθέτηση κάθε ατόμου μπροστά στις μεγάλες 
και εναλλακτικές προτεραιότητες. Αποφυγή της πλάνης ότι 
υπάρχει άλλη πολιτική από αυτή της ιεράρχησης των προ-
τεραιοτήτων.

Γ) Αποφυγή της συγκέντρωσης ισχύος σε δίκτυα, φο-
ρείς, μικροπεριβάλλοντα ή άλλες ομαδώσεις. Σε όλα τα επί-
πεδα πρέπει να εκφράζονται ατομικές θέσεις χωρίς προσυ-
νεννόηση ή επιβολή ‘κοινής γραμμής’.  

Δ) Εκρίζωση της ιδέας ότι μπορεί να δοθεί λύση με 
την εφαρμογή πολιτικών συστημάτων με αυστηρή ιδεολο-
γική συνέπεια· αποδοχή της ιδέας ότι αντί να προσπαθού-
με να ομογενοποιήσουμε ιδεολογικά την κοινωνία, συμφω-
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νούμε πώς να εξισορροπούμε τις συνέπειες της ανομοιογέ-
νειάς της για όλους μας.

Ε) Η ατομική επιτυχία οφείλεται στην κοινωνική συ-
νύπαρξη και στις πολλές αποτυχίες που αυτή περιλαμβάνει. 
Η αποτυχία είναι το κλειδί της εξέλιξης.

ΣΤ) Διαχωρίζονται ώστε να μη συσσωρεύονται οι διά-
φορες μορφές επιτυχίας και οι συνέπειες τους, π.χ. η υψηλή 
θέση στη Δημόσια Διαχείριση προσφέρει ίσως κύρος αλλά 
αμείβεται με χαμηλές οικονομικές αποδοχές. Ακόμη και 
στον Ιδιωτικό Τομέα, η απόκτηση συμβολικού κύρους πρέ-
πει να υποχρεώνει σε λιτή καθημερινότητα.

Ζ) Υπάρχει συνεχής και αναπροσαρμοζόμενη επίγνω-
ση των μορφών επιτυχίας και έλξης, από την κοινωνική 
επιτυχία ως την ομορφιά και τη σεξουαλική έλξη· ανάλογα 
με την περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διαστάσεις, 
ιδίως όταν εφαρμόζεται η αρχή της κοινωνικής αναλογικό-
τητας.

Η) Κανείς δεν μπορεί να ωφελείται με οποιοδήπο-
τε τρόπο από την άσκηση Δημόσιας Διακυβέρνησης, ακόμη 
και αν η ωφέλεια αυτή είναι τυχαία (π.χ. πληροφορίες που 
απέκτησε σε ανύποπτο χρόνο ασκώντας Δημόσια Διαχείρι-
ση).   
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Η. 1 Ορισμένες πιθανές εφαρμογές

Το ζήτημα της εφαρμογής μιας ολιστικής πολιτικής εί-
ναι ζήτημα συλλογικών επιλογών σε συγκεκριμένες συνθή-
κες. Μπορεί επομένως τα παραδείγματα που ακολουθούν 
άλλοτε να υλοποιούν ολιστικές αρχές και άλλοτε να τις αντι-
μάχονται. Φαίνεται πάντως πιθανό στις παρούσες συνθή-
κες των καπιταλιστικών κοινωνιών να υπηρετούν τις ολι-
στικές αρχές.

1. Αφού αναγνωρίζεται η αποτυχία ως σημαντική πηγή 
του κοινωνικού γίγνεσθαι, είναι αναγκαίο να υπάρχει η 
απαραίτητη αμοιβαιότητα ώστε τα άτομα να συνεχίζουν τις 
προσπάθειές τους χωρίς να υποφέρουν. Όποιος προσπαθεί 
και αποτυγχάνει πρέπει να έχει εξασφαλισμένη ως την επό-
μενη προσπάθεια την επιβίωσή του χωρίς να υποφέρει και 
να ανησυχεί.

2. Αν το προηγούμενο πλαίσιο είναι ενεργό και ο καθέ-
νας αισθάνεται βέβαιος ότι δε θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, 
είναι δυνατό να απλοποιηθούν δραστικά τα συστήματα δη-
μοσίων εσόδων, επενδύσεων, συνταξιοδότησης και κληρο-
νομικής διαδοχής. Μετατρέπεται έτσι η αμυντική στάση των 
ατόμων στον καπιταλισμό, όπου συσσωρεύουν πόρους για 
το μέλλον, σε ενεργητική και δημιουργική άμιλλα στο πα-
ρόν. 

3. Για να φαίνεται στην πράξη η αλληλεξάρτηση των 
ατόμων, καθένας αποδίδει σε όσους σχηματίζουν το προ-
σωπικό του περιβάλλον «μονάδες στήριξης». Αποδίδει επί-
σημα έτσι τμήματα της πιθανής επιτυχίας του σε άλλους, 
αναγνωρίζοντας στην πράξη τις άμεσες οφειλές, άρα και τις 
υποχρεώσεις του.
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4. Εισάγεται μια μέθοδος μέτρησης της πόλωσης με 
όρους υγιούς και ικανοποιητικής διάρκειας της ανθρώπι-
νης ζωής σε συνδυασμό με την οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη, ώστε να ξεφύγουμε κάπως από την τεχνητή χρη-
ματοοικονομική και υλική μέτρηση της κοινωνικής και ατο-
μικής ευεξίας που μας επέβαλε τόσο έντονα ο καπιταλισμός. 

5. Εισάγεται ένας δεσμευτικός κώδικας για την ισχύ και 
την ηγεσία που περιλαμβάνει αρχές όπως οι επόμενες:

α. Το ύψιστο καθήκον του πολίτη στην ολιστική πολιτι-
κή είναι η άσκηση εξουσίας, η οποία πρέπει να εκτελείται με 
ταπεινότητα, κατανόηση, αίσθηση προσωρινότητας και κοι-
νωνικής αναλογικότητας.

β. Κάθε ολιστική κοινωνία αναγνωρίζει ως αποδεκτή 
κάθε κοινωνία στην οποία θεωρεί ότι τα άτομα εκφράζονται 
ελεύθερα και οι ανισότητες ανάμεσα στις κατηγορίες που 
την αποτελούν δεν είναι υπέρμετρες. Αλλιώς, εισφέρει ει-
ρηνικά στη μεταβολή αυτής της κοινωνίας και παρεμβαίνει 
για να προστατεύσει όσους υποφέρουν υπέρμετρα, εν ανά-
γκη βίαια εφόσον οι τελευταίοι το επιθυμούν.

γ. Στην ολιστική πολιτική, η σχέση του ανθρώπου με τα 
άλλα όντα καθορίζεται από την προτεραιότητα ότι αυτά δεν 
πρέπει να υποφέρουν.

δ. Η ισχύς λαμβάνεται ρητά υπόψη στις σχέσεις ανά-
μεσα στα άτομα και στις κοινωνίες. Κάθε ολιστική κοινω-
νία αποφεύγει υποκριτικές θέσεις υποθετικής ισοτιμίας τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της.

ε. Η ισχύς νομιμοποιεί πολιτισμούς, νοοτροπίες, άτομα 
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και αποφάσεις. Ακριβώς γι’ αυτό είναι απαραίτητο η νομι-
μοποίηση των παραπάνω να ελέγχεται παράλληλα με άλλα 
κριτήρια που υπακούουν σε διαφορετικά συστήματα ισχύος.

Ο κατάλογος τέτοιων εφαρμογών είναι από τη φύση του 
ανοιχτός και τροποποιείται συνεχώς ανάλογα με τις συνθή-
κες στις οποίες απευθυνόμαστε κάθε φορά.
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Η.2 Η χαλαρή δομή ενός ολιστικού πολιτι-
κού συστήματος 

Ένα ώριμο πολιτικό σύστημα πρέπει πρώτα από όλα 
να δέχεται την αρχή ότι δεν επιχειρεί να είναι τέλειο ή τε-
λειωμένο αλλά σε συνεχή αναδημιουργία και αναδιάρθρω-
ση. Ακόμη και τα θεμελιώδη τμήματά του θα μεταβάλλο-
νται ή θα εξαφανίζονται καθώς θα ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες για μια ολιστική αντιμετώπιση της κοινωνικής συνύ-
παρξης. Εκείνο που θα αλλάζει λιγότερο είναι οι βασικές 
αρχές τις οποίες ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να ακολουθεί. 
Αυτές μπορούν να συμπυκνωθούν σε μια σειρά κατευθύν-
σεις, που, όπως κάθε τι σε μια ολιστική προσέγγιση, παρα-
μένουν τάσεις και προσανατολισμοί και οφείλουν να αλλά-
ζουν κάθε φορά ώστε η εφαρμογή τους να ξαναγίνεται η 
αποτελεσματικότερη δυνατή.

Το σημείο εκκίνησης ενός ολιστικού πολιτικού συστή-
ματος είναι η παραδοχή ότι το μόνο που ενδιαφέρει και με-
τρά είναι η παραγωγή εξισορροπημένων συνολικών απο-
τελεσμάτων. Αυτό προϋποθέτει την ξεκάθαρη εγκατάλειψη 
της σημερινής διαδικασίας λήψης και εφαρμογής πολιτικών 
αποφάσεων. Κατά συνέπεια, για να είναι ολιστικό ένα σύ-
στημα πρέπει να εμπνέεται από την υλοποίηση συνολικών 
αποτελεσμάτων που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και 
τις σχέσεις που αυτή έχει με το περιβάλλον της, καθώς και 
την αντίληψη του ανθρώπου ως ενιαίου όντος που επιζη-
τεί μια συνολική αρμονία, και όχι απλώς τον πολλαπλασια-
σμό καταναλωτικών επιλογών που συχνά βρίσκονται σε σύ-
γκρουση μεταξύ τους. Η πρόταση αυτή μπορεί να διαιρεθεί 
σε πολλές υποπροτάσεις. Παραδείγματος χάρη:
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1. Η κοινωνία δεν είναι είναι απλώς πηγή νομιμότη-
τας για το πολιτικό σύστημα αλλά κύριο αντικείμενο εργασί-
ας του. Ο ρόλος του πολιτικού συστήματος είναι να (ανα-)
διαμορφώνει την κοινωνία ακολουθώντας γνωστές και ξε-
κάθαρες προτεραιότητες που εκείνη του θέτει.

2. Η επιτυχία και αποτυχία του πολιτικού συστήμα-
τος και η ανάγκη τροποποίησής του κρίνονται αποκλειστικά 
από την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και προτεραι-
οτήτων που του έχουν τεθεί από την κοινωνία.

3. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι μηχανισμός εκπρο-
σώπησης αλλά μηχανισμός  ηγεσίας και επίτευξης στόχων 
που καθορίζονται από την κοινωνία. Αυτό είναι αμοιβαία 
αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

4. Εντούτοις, ένα ολιστικό πολιτικό σύστημα πρέπει να 
περιλαμβάνει και να συνδιαλέγεται με έναν πόλο ευρείας, 
βαθιάς και ακριβούς εκπροσώπησης. Ο πόλος αυτός πρέπει 
να είναι έτσι σχεδιασμένος και προστατευμένος ώστε να πα-
ραμένει ανόθευτος από κάθε είδους συναλλαγή ή διαπραγ-
μάτευση με την ηγετική πλευρά του πολιτικού συστήματος.

5. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποφασίζει για 
την ίδια του τη δομή. Μπορεί μόνο να υποβάλλει προτάσεις 
στην κοινωνία για την τροποποίηση της δομής του.

6. Τέλος, καμία συνέπεια της πολιτικής δράσης δεν 
μπορεί να θεωρείται είτε βραχυπρόθεσμη είτε περιορισμέ-
νη σε έναν τομέα· κάθε συζήτηση και απόφαση για οποιο-
δήποτε ζήτημα πρέπει να αναγνωρίζει το γεγονός αυτό, κα-
θώς και το ότι είναι αδύνατο να ξέρει κανείς από πριν με με-
γάλη ακρίβεια τις επιπτώσεις μιας απόφασης ή ενέργειας.
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Ένα ολιστικό πολιτικό σύστημα είναι ταυτόχρονα ρεα-
λιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και επικεντρωμένο στην 
παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αυτό δε ση-
μαίνει ότι είναι κενό ιδεολογίας αλλά, αντίθετα, ότι τα ιδεο-
λογικά στοιχεία του παραμένουν συνεχώς ορατά και ότι οι 
ιδεολογικές συγκρούσεις που το διέπουν είναι πραγματικές 
ιδεολογικές συγκρούσεις στην κοινωνία αντί συγκρούσεις 
οργανωμένων ομάδων που βρίσκονται κοντά στην εξου-
σία (όπως τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής επικοινω-
νίας, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των επενδυτών ή 
συγκεκριμένα συνδικάτα). Το πρώτο και κυριότερο στοι-
χείο μιας ολιστικής πολιτικής προσέγγισης και οργάνωσης 
είναι να μην αποκτά το πολιτικό σύστημα τη δική του λογι-
κή και δυναμική, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των πολι-
τών, αλλά τουναντίον να καθρεφτίζει και να εξαρτάται από-
λυτα από αυτές τις επιθυμίες, τις συγκρούσεις και τις αντι-
φάσεις τους.

Σημασία έχουν οι αρχές και τα επιθυμητά αποτελέσμα-
τα. Οι διαδικασίες και η οργανωτική δομή οφείλουν να αλ-
λάζουν σύμφωνα με τις συνθήκες ώστε να απαντούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις σταθερές αρχές επιτυγχάνοντας 
τα ζητούμενα αποτελέσματα. Γι’ αυτό η περιγραφή του πολι-
τικού συστήματος που επιχειρούμε εδώ, δεν πρέπει να θε-
ωρηθεί ως η απόλυτη και αναλλοίωτη μορφή κάθε μελλο-
ντικού ολιστικού συστήματος, αλλά μια σχεδιαστική πρότα-
ση που φαίνεται να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθή-
κες των περισσότερων κοινωνιών του πλανήτη. Σε μια επο-
χή όπου γνωρίζουμε ότι σύντομα θα παρεμβαίνουμε στην 
ίδια τη γενετική σύσταση της ανθρώπινης φύσης, θα ήταν 
αφελής κάθε πολιτική πρόταση που δεν έχει επίγνωση της 
ανατροπής της από τις συνθήκες. Η θεμελιώδης χρησιμό-
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τητα αυτής της πρότασης για κοινωνίες του μέλλοντος, που 
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις δικές μας, είναι να 
δείξει πρακτικά πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές που 
διέπουν την ολιστική προσέγγιση. 
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Το βιβλίο Ολιστική Πολιτική τυπώθηκε σε χαρτί σαμουά 
110 gr τον Ιανουάριο του 2011
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