Τν Κξάηνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά απηή ε θπξηαξρία θαη ε εθκεηάιιεπζε
λνκηκνπνηεκέλε θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε. Θα επηρεηξήζνπκε λα ηα δείμνπκε απηφ
εμεηάδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ιατθψλ καδψλ απφ κηα κεηνςεθία, εμ
αξρήο επθπήο θαη φζν αθνζησκέλε ζέιεηε, ζε έλα ηδαληθφ Κξάηνο, ζεκειησκέλν
πάλσ ζε έλα ειεχζεξν ζπκβφιαην.
Υπνηεζείζζσ φηη ε θπβέξλεζε πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηνπο θάιιηζηνπο πνιίηεο. Καη’
αξρήλ απηνί νη πνιίηεο είλαη πξνλνκηνχρνη φρη δηθαησκαηηθά, αιιά νπζηαζηηθά. Έρνπλ
εθιεγεί απφ ην ιαφ επεηδή είλαη νη πην επθπείο, έμππλνη, ζνθνί, ζαξξαιένη θαη
αθνζησκέλνη. Δηαιεγκέλνη απφ ηε κάδα ησλ πνιηηψλ, πνπ ζεσξνχληαη σο φινη ίζνη,
δελ δηακνξθψλνπλ αθφκα κηα μερσξηζηή ηάμε, αιιά κηα νκάδα αλζξψπσλ
πξνλνκηνχρα κφλνλ εθ θχζεσο θαη γη’ απηφ ην ιφγν μερσξηζκέλε πξνο εθινγή απφ
ην ιαφ. Ο αξηζκφο ηνπο είλαη αλαγθαζηηθά πνιχ πεξηνξηζκέλνο, επεηδή ζε φιεο ηηο
επνρέο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη πξνηθηζκέλνη κε
ηφζν αμηνζεκείσηεο ηθαλφηεηεο ψζηε απηνκάησο λα έρνπλ ηελ νκφθσλε απνδνρή
απφ έλα έζλνο, φπσο ε εκπεηξία καο δηδάζθεη, είλαη πνιχ κηθξφο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππφ
ηνλ θίλδπλν κηαο θαθήο επηινγήο, ν ιαφο ζα είλαη πάληνηε αλαγθαζκέλνο λα επηιέμεη
ηνπο θπβεξλήηεο ηνπ αλάκεζα ζε απηνχο.
Εδψ, ινηπφλ, ε θνηλσλία δηαηξεκέλε ζε δχν θαηεγνξίεο, γηα κελ πσ αθφκα δχν
ηάμεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία, απνηεινχκελε απφ ηελ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ
πνιηηψλ, ππνηάζζεηαη ειεχζεξα ζηελ θπβέξλεζε ησλ εθιεγκέλσλ εγεηψλ ηεο, ε
άιιε, ζρεκαηηζκέλε απφ έλα κηθξφ αξηζκφ απφ πξνλνκνηνχρεο θχζεηο,
αλαγλσξίζηεθε θαη έγηλε δεθηή σο ηέηνηα απφ ην ιαφ, θαη επηθνξηίζηεθε απφ απηφλ
λα ηνλ θπβεξλά. Αλάινγα κε ηε ιατθή εθινγή, είλαη εμ αξρήο μερσξηζκέλε απφ ηε
κάδα ησλ πνιηηψλ κφλνλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ πξνθξίλνπλ γηα ηελ
επηινγή ηνπο θαη είλαη θπζηθά, νη πην αθνζησκέλνη θαη ρξήζηκνη απφ φινπο. Δελ
εθρσξνχλ αθφκα ζηνπο ίδηνπο θάπνην πξνλφκην, θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα,
εθηφο απφ απηφ ηεο άζθεζεο, ζην βαζκφ πνπ νη άλζξσπνη ην επηζπκνχλ, ησλ εηδηθψλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Καηά ηα ινηπά, απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, απφ
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα κέζα δηαβίσζή ηνπο, δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ φινπο
ηνπο άιινπο, έηζη ψζηε πιήξεο ηζφηεηα εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί κεηαμχ φισλ.
Μπνξεί απηή ε ηζφηεηα λα δηαηεξεζεί γηα θαηξφ; Εκείο ηζρπξηδφκαζηε φηη ηίπνηα δελ
είλαη πην εχθνιν λα απνδεηρζεί.
Τίπνηα δελ είλαη πην επηθίλδπλν γηα ηελ αηνκηθή εζηθή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε
ζπλήζεηα ηεο δηνίθεζεο. Ο θάιιηζηνο άλζξσπνο, ν πην έμππλνο, αληδηνηειήο,
γελλαηφδσξνο, θαζαξφο, πάληνηε θαη αλαπφθεπθηα ζα θαθνκάζεη ζε απηή ηε
ζπλαιιαγή. Δχν αηζζήκαηα έκθπηα ζηελ εμνπζία πνηέ δελ απνηπγράλνπλ λα
απνθέξνπλ απηή ηελ εμαρξείσζε· απηέο είλαη: ε πεξηθξφλεζε γηα ηηο κάδεο θαη ε
ππεξεθηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ελφο.
“Οη κάδεο” ιέεη έλαο άλζξσπνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, “αλαγλσξίδνληαο ηελ αληθαλφηεηά
ηνπο λα θπβεξλνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, έρνπλ εθιέμεη εκέλα σο επηθεθαιή ηνπο. Με
ηελ ελ ιφγσ πξάμε έρνπλ δειψζεη δεκνζίσο ηε δηθηά ηνπο θαησηεξφηεηα θαη ηε δηθηά
κνπ αλσηεξφηεηα. Αλάκεζα ζε απηφ ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ, αλαγλσξίδνληαο
δχζθνια ηίπνηε θνηλφ κε ηνλ εαπηφ κνπ, είκαη ν κφλνο ηθαλφο λα δηεπζχλσ ηηο
δεκφζηεο ππνζέζεηο. Ο ιαφο κε έρεη αλάγθε· δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ δίρσο ηηο
ππεξεζίεο κνπ, ελψ, αληηζέησο εγψ, κπνξψ λα ηα βγάισ πέξα κφλνο κνπ· απηνί,
παξφια απηά, πξέπεη λα κε ππαθνχλ γηα ην δηθφ ηνπο θαιφ, θαη ππνθξηλφκελνο πσο
ηνπο ππαθνχσ, ηνπο θάλσ ράξε.
Δελ ππάξρεη ζε φιν απηφ θάηη πνπ θάλεη έλαλ άλζξσπν λα ράζεη ην κπαιφ ηνπ θαη
ηελ θαξδηά ηνπ, θαη λα γίλεη ηξειφο απφ πεξεθάληα; Είλαη γη’ απηφ ην ιφγν πνπ ε
εμνπζία θαη ε ζπλήζεηα ηεο δηνίθεζεο πνπ γίλεηαη αθφκα θαη γηα ηνπο πην έμππλνπο
θαη ελάξεηνπο αλζξψπνπο, πεγή εθηξνπψλ, ηφζν δηαλνεηηθψλ φζν θαη εζηθψλ.
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