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Η Δημοκρατία συνιστά την πιο λεπτή επινόηση του ανθρώπινου πνεύματος για την κοινωνική ζωή, κα-

θόσον δημιουργεί συνθήκες αποκέντρωσης και διάχυσης της εξουσίας. 

Είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχει επινοήσει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει την αφροσύνη 

και την αλαζονεία που παράγει κάθε υπερβολή. 

Συνιστά το κορυφαίο πολίτευμα του αρίστου μέτρου, της ταπεινότητας και της συμμετοχικότητας του α-

τόμου. Είναι μία εξελικτική διαδικασία πάντα "εν κινήσει" που δεν είναι ολοκληρωμένη ποτέ. Συνιστά τη 

ζωική δύναμη κάθε κοινωνικού συνόλου. Πρέπει καθημερινά να αποδεικνύει ότι είναι "ζωντανή" και 

πάντα ενεργή. Ως ζωντανός οργανισμός συνιστά μία αέναη διεργασία που μοιάζει με ροή ευθύνης σε ρόλο 

ενέργειας για την τήρηση ζωντανής της πολιτείας. Είναι ένα διαρκές άλγημα και πρόταγμα όλων των 

μελών της για να αποδώσει άνθη και καρπούς σε πεδία, όπως ήθη, ίσες ευκαιρίες και ανώτερες μορφές 

αλληλεπίδρασης των ανθρώπων σε πεποιθήσεις και θρησκευτικά πιστεύω, σε κάθε πτυχή του δημόσιου 

και ιδιωτικού βίου. 

 

Το δημοκρατικό ιδεώδες σημαίνει αυτοκυβέρνηση, ήτοι απαιτεί αυτοοργάνωση, αυτονομία, αυτοδιαχεί-

ριση και συνευθύνη στα πάντα. Απαιτεί πολίτες σώφρονες αγαθούς, ώστε να δικαιούνται μερίδιο στη 

διακυβέρνηση της χώρας. Απαιτεί περισσότερα από όσα είναι συχνά διατεθειμένοι να δώσουν οι πολίτες. 

Δεν σημαίνει μακαριότητα, ηρεμία, ακινησία και πλήρωση. Ποτέ οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν είναι 

απόλυτα προστατευμένες. Απαιτείται συνεχής ανησυχία και ακοίμητη εγρήγορση. Σε ένα κακό δημοκρα-

τικό γίγνεσθαι ακόμη και οι ενάρετοι πολίτες δεν μπορούν να δρουν προς όφελος του συνόλου! 

 

Σήμερα, η παγκοσμιοποιημένη ποικιλόμορφη δημοκρατία αντιμετωπίζει συνεχώς και νέους κινδύνους. Η 

ανθρώπινη προσωπικότητα έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα έναντι του εμπορικού κέρδους. Η μαζική κουλ-

τούρα έχει κυριαρχήσει της πνευματικής καλλιέργειας. Οι φοβερές ανισότητες σε συνδυασμό με την α-

κραία ατομοκρατία ενισχύουν τη βαρβαρότητα. Η αγωγή με την κάθετη διδασκαλική έννοια έχει χάσει 

σημαντικό μέρος από την Αίγλη της και την ουσία της, λόγω οριζόντιας διάδοσης καταιγισμού πληροφο-

ριών και μηνύσεων μέσω των κάθε είδους Μ.Μ.Ε. και διαδικτύου. 

 

Εκτιμάται ως απόλυτα επιτακτική μία κοπερνίκεια στροφή στην όλη παιδεία, ώστε να καλλιεργηθεί μεταξύ 

των πολιτών που λειτουργούν ως μέλη δημοκρατικής πολιτείας ένα πνεύμα αδελφοσύνης, όμοιο με εκείνο 

της οικογένειας. Μόνον σε πνεύμα αδελφοσύνης βρίσκουν νόημα και μπορούν να εξισορροπηθούν με 

δίκαιο τρόπο οι αγεφύρωτες διασπαστικές τάσεις που προκαλούνται κατά την εφαρμογή της ατομικής 

Ελευθερίας και ισότητας (βασικές αξίες της Δημοκρατίας) και οι αντικρουόμενες συνιστώσες που ανακύ-

πτουν, όπως η διαφορετικότητα, η ατομικότητα, η συγκρισιμότητα και τόσα άλλα δικαιώματα και αγαθά. 

 

Από τις απόψεις και θέσεις που διατυπώθηκαν καταλήγουμε αβίαστα ότι είναι αναγκαία μία διαρκής 

μέριμνα φροντίδα και προσπάθεια εκ μέρους όλων μας για μία πληρέστερη και διά βίου ολιστική παιδεία, 

ώστε δια του παραδείγματος, της γνώσης και της πειθούς να βοηθήσουμε τις νεότερες γενεές στην εμπέ-

δωση του συνανήκειν, την αυτοπραγμάτωσή τους και τη σύμπραξη στη συμμετοχική Δημοκρατία όλων 

των πολιτών. 

 
Δημήτρης Μπάκας  

Ιούλιος 2020 

 


