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Ομιλία Φάνη Κακριδή στη Δράμα, 16 Οκτωβρίου 2012 

«Χρημάτων ήσσονες: καταχραστές του δημοσίου πλούτου» 

 

Κυρίες και κύριοι του Συνδέσμου Φιλολόγων του νομού Δράμας, συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί, μαθήτριες και μαθητές (αν άφησε κάποιους το φροντιστήριο), φίλοι, 

 

Με χαρά ξαναγυρίζω ως ομιλητής στην πολιτεία σας ύστερα από 22 χρόνια, όταν 

πάλι οι δύο γειτονικοί σύνδεσμοι φιλολόγων με είχαν προσκαλέσει στις Σέρρες και στη 

Δράμα. Είχα μιλήσει τότε μόνο σε φιλολόγους, καθηγητές, με θέμα την επιλογή των 

σχολικών κειμένων: ποια κείμενα διαλέγουμε να διδάξουμε, πώς θα ήταν σωστό, 

τουλάχιστον, να διαλέγουμε τα συγκεκριμένα κείμενα, τους συγγραφείς, τα έργα και τα 

κεφάλαια που διδάσκουμε. Είναι για τους δασκάλους ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό και 

πολύ δύσκολο το ερώτημα να απαντηθεί. Κάποια στιγμή θα το διαπιστώσουμε και απόψε 

πως δε λύθηκε αυτό το πρόβλημα.  

Επιτρέψτε μου σε τούτη την πόλη να θυμηθώ και να χαιρετήσω δύο λαμπρούς 

φιλολόγους συμπολίτες σας, τον φίλο, συμφοιτητή μου και συνάδελφο καθηγητή Δημήτρη 

(Μίμη) Λυπουρλή και τον φανατικό δραμινό παλαιογράφο καθηγητή Βασίλη Άτσαλο, που 

μαζί περάσαμε ώρες και ώρες στα χρόνια της δικτατορίας μελετώντας παπύρους για 

παρηγοριά. Δουλεύαμε στο τηλέφωνο γαλλικά, για να βουρλίζουμε αυτούς που άκουγαν 

τα τηλεφωνήματα.  

Μένει να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση, για τη θερμή φιλοξενία, για τη 

φιλική παρουσία σας όλων εδώ απόψε –παίζει και η Εθνική, δεν ξέρω τι ώρα- και ελπίζω να 

μη σας απογοητέψω.  

Και το λέω αυτό, γιατί είναι να μιλήσουμε για τους καταχραστές του δημόσιου 

πλούτου, ένα θέμα καθόλου ευχάριστο, τραγικά επίκαιρο, διαχρονική πληγή που 

επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του Θουκυδίδη ότι στις πολιτείες συμβαίνουν «πολλὰ καὶ 

χαλεπὰ  γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ φύσις ἀνθρώπων ᾖ» -μη φοβάστε, θα τα 

μεταφράζω: «δυσάρεστα φαινόμενα πολλά που συμβαίνουν και πάντα θα συμβαίνουν», λέει ο 

Θουκυδίδης, «όσο δεν αλλάζει η φύση των ανθρώπων». Ένα από αυτά είναι και η κατάχρηση 

του δημόσιου πλούτου, κατά κανόνα από ανθρώπους της εξουσίας. 

Έτσι ξεκινάμε, πολύ παλιά οι βασιλιάδες και οι άρχοντες δεν δίσταζαν να πάρουν 

δικό τους και να σπαταλήσουν για προσωπική τους αίγλη και καλοπέραση το βιος των 

υπηκόων τους. Ο χαμαδός λαός το θεωρούσαν σχεδόν φυσικό, αλλά βέβαια θα το 

χαίρονταν οι πολλοί όταν οι ποιητές τολμούσαν –άμεσα ή έμμεσα- να καυτηριάσουν το 

άτοπο. Στην αρχή της Ιλιάδας, παράδειγμα, θυμωμένος με τον Αγαμέμνονα ο Αχιλλέας 

τον ονομάζει «δημοβόρο» -λαοφαγά- βασιλιά. Και με άλλη ευκαιρία, πιο άμεσα και πιο 

συγκεκριμένα, ο Θερσίτης («πρώτο επαναστάτη» τον λέμε) του καταμαρτυρεί πως 

θησαυρίζει σε βάρος του στρατού. Διαβάζω μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή: «Υγιέ του 

Ατρέα, τι πάλι σου ‘λειψε και τι παραπονιέσαι; Χαλκό γεμάτα τα καλύβια σου και πλησμονή 

οι γυναίκες οι διαλεχτές μες στα καλύβια σου. Που εσένα πρώτα απ’ όλους οι Αργίτες 

δίνουμε σαν πάρουμε κανένα κάστρο γύρα. Μπας κι άλλο εσύ χρυσάφι ορέγεσαι που κάποιος 

μας θα φέρει από τους Τρώες τους αλογάρηδες για ξαγορά του γιου του, που εγώ δεμένο εδώ 

τον έσυρα για απ’ τους Αργείους άλλος;». 

 

 Παρόμοια ο Ησίοδος, γύρω στο 700π.Χ., δύο φορές ονομάζει «δωροφάγους» τους 

βασιλιάδες δικαστές, με το δίκιο του, γιατί είχαν δωροδοκηθεί να ευνοήσουν τον αδερφό 

του στη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας 
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 Αργότερα, όταν η εξουσία έχει περάσει στα χέρια των ευγενών και των τυράννων, 

ένας συντηρητικός, αριστοκράτης ποιητής, ο Θέογνης, 6ος αιώνας, συναίρεσε στις ελεγείες 

του τα δύο επίθετα «δημοβόρος» και «δωροφάγος»  και μίλησε για «δημοφάγον» τύραννο και 

για κάποιους άλλους που αγάπησαν «δόλους, απάτας τε, πολυπλοκίας τε». Δεν 

μεταφράζω, γιατί το «πολυπλοκίας» δεν ακούγεται μόνο, αλλά και είναι μακρινός 

πρόγονος της σύγχρονής μας «διαπλοκής». Γενική διαπίστωση του Θέογνη: «Πόλη καμιά 

δεν χάλασαν οι άντρες οι αγαθοί. Σαν πάρουν όμως οι κακοί το πάνω χέρι, διαφθείρουν το λαό 

και το άδικο ανταμείβουν για τα δικά τους κέρδη και για δύναμη. Την πόλη αυτή να στέκει 

στέρια μην ελπίζεις, ακόμα κι αν προσωρινά ξαπλώνει ησυχασμένη, σαν οι κακοί θελήσουν 

και πετύχουν κέρδη, που συνεπάγονται δημόσιες συμφορές». 

 Εκατό χρόνια πριν από το Θέογνη, ο Σόλωνας ορίστηκε από τους Αθηναίους 

διαλλακτής με έκτακτες εξουσίες. Ακριβώς για να πολεμήσει τους «δήμου ηγεμόνας» –είναι 

ο όρος τότε- που (με τα λόγια του) «πλουτέουσιν ἀδίκοις ἕργμασιν πειθόμενοι. Οὔθ’ἱερῶν 

κτεάνων οὔτε τι δημοσίων ψευδόμενοι κλέπτουσιν ἀφαρπαγῇ  ἄλλοθεν ἄλλος» -μεταφράζω: 

«πλουτίζουν οι ηγεμόνες του δήμου, οι άρχοντες, από τα έργα της αδικίας. Δε σέβονται ούτε 

την ιερή ούτε τη δημόσια περιουσία. Κλέβουν και αρπάζουν, ένας από δω και άλλος από κει».  

 Δεν είναι αυτό το μόνο χωρίο όπου ο Σόλωνας καυτηριάζει τον παράνομο 

πλουτισμό. Ωστόσο, ούτε ο ίδιος δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει, όταν κάποιοι «φίλοι» -σε 

εισαγωγικά ίσως- εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του. Τους το είχε ανακοινώσει ότι 

σκοπεύει να διαγράψει όλα τα χρέη, οπότε –η διήγηση είναι του Πλουτάρχου- 

μεταφράζουμε: «πρόλαβαν να δανειστούν σημαντικά ποσά από τους πλούσιους και αγόρασαν 

όλοι μαζί μεγάλες αγροτικές εκτάσεις. Ύστερα, όταν αναγγέλθηκε το μέτρο, η Σεισάχθεια, 

ότι σβήνουμε χρέη, καρπώνονταν τα κτήματα, δεν πλήρωναν τους δανειστές τους και 

προκάλεσαν μεγάλη και άδικη καταλαλιά εναντίον του Σόλωνα, βέβαια».  

Είναι λίγο εκτός θέματος: δεν καταχράστηκαν το δημόσιο ταμείο οι 

παρατρεχάμενοι, που σε αυτούς είχε εμπιστοσύνη και τους χρησιμοποιούσε ο Σόλωνας. 

Είναι, όμως, συνηθισμένο –συναφές θα λέγαμε σήμερα- αδίκημα το περιβάλλον των 

αρχόντων να χρησιμοποιεί την εσωτερική πληροφόρηση για παράνομο πλουτισμό. Το 

ζήσαμε οι παλιοί το 1953, όταν σε μια νύχτα υποτιμήθηκε η δραχμή, από 15 πήγε 30 το 

δολάριο, και είδαμε κάποιους να πλουτίζουν κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη. 

Ωστόσο, στην περίπτωση του Σόλωνα ας προσέξουμε δύο σπάνια φαινόμενα: το πρώτο, ότι 

η επιχείρηση έγινε χωρίς τη συνενοχή του ηγέτη –ο Σόλωνας δεν το ήξερε- και το δεύτερο, 

ότι τα ονόματα των απατεώνων έγιναν γνωστά. Επίσημα δεν ήταν μπορετό να 

τιμωρηθούν, αλλά οι Αθηναίοι δεν τους τη χάρισαν τη ρετσινιά, «χρεωκοπίδας» καλούντες. 

 

Φτάνουμε σε μεγάλες εποχές. Τον 5ο αι. τα νοσηρά φαινόμενα δεν έλειψαν ούτε την 

ένδοξη εποχή των περσικών πολέμων ούτε στη χρυσή πεντηκονταετία που ακολούθησε 

ούτε βέβαια στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου και των δημαγωγών. Θλιβερό 

παράδειγμα ο αρχιτέκτονας της νίκης στη Σαλαμίνα, Ο Θεμιστοκλής που «πλεονεκτέων» 

αμαύρωσε τη φήμη του και κατάληξε φυγάδας στην αυλή του Αρταξέρξη. Ας 

παραλείψουμε τις επώδυνες λεπτομέρειες που παραδίνει ο Ηρόδοτος κι ας σταματήσουμε 

στη μαρτυρία του πολιτικού και σοφιστή Κριτία που έγραψε ότι: «Πριν αρχίσει να 

πολιτεύεται ο Θεμιστοκλής, γιος του Νεοκλή, είχε πατρική περιουσία τρία τάλαντα. 

Κυριάρχησε στα κοινά, ύστερα εξορίστηκε και όταν η περιουσία του δημεύθηκε τον έπιασαν 

να έχει εκατό τάλαντα περισσότερα.». Ο ίδιος ο Κριτίας θυμίζουμε ήταν ένας από τους 

τριάκοντα τυράννους «τῶν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πάντων κλεπτίστατος». (Πώς μ’ αρέσει όταν 

βλέπω φιλολόγους να κουνάν το κεφάλι… ξέρουν το χωρίο). Ήταν ο πιο κλέφτης απ’ όλους 

τους ολιγάρχες. Ο Ξενοφώντας το λέει αυτό. Και δεν θα τον πιστεύαμε τον Κριτία αν τη 
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συγκεκριμένη μαρτυρία για του Θεμιστοκλή τις αμαρτίες δεν την επιβεβαίωνε ο ιστορικός 

Θεόπομπος που δεν έχουμε λόγο να μη δίνουμε πίστη στα όσα γράφει.  

Με το Θεμιστοκλή συμπορεύτηκε πολλά χρόνια, πολιτικά, ο Αριστείδης ο Δίκαιος. 

Κάποια στιγμή βέβαια η σχέση τους χειροτέρεψε. Μεταφράζουμε από το βίο του Αριστείδη 

του Δίκαιου όπως τον αφηγήθηκε ο Πλούταρχος: «Ο Αριστείδης έχοντας εκλεγεί 

επιμελητής των δημοσίων εσόδων (υφυπουργός οικονομίας) απόδειξε πως όχι μόνο οι 

σύγχρονοί του άρχοντες αλλά και όσοι κυβέρνησαν πριν από αυτόν είχαν υπεξαιρέσει πολλά. 

Ιδιαίτερα ο Θεμιστοκλής, άντρας σοφός, ανίκανος να ελέγξει τα χέρια του. Γι’ αυτό ο 

Θεμιστοκλής συγκέντρωσε πολλούς εναντίον του Αριστείδη. Τον κατηγόρησε την ημέρα του 

απολογισμού για κλεψιά (ο κλέφτης το νοικοκύρη δηλαδή) και πέτυχε την καταδίκη του. 

Αγανάκτησαν ωστόσο οι πρώτοι και καλύτεροι της πολιτείας έτσι που όχι μόνο να ακυρωθεί η 

ποινή αλλά και να εκλεγεί στο ίδιο πάλι αξίωμα. Τότε ο Αριστείδης προσποιήθηκε πως 

μετάνιωσε για όσα είχαν προηγηθεί και χαλαρώνοντας τη συμπεριφορά του έγινε αρεστός σ’ 

εκείνους που κλέβαν τα κοινά καθώς δεν τους έκανε έλεγχο ούτε ψιλολογούσε τους 

λογαριασμούς τους. Ξέχειλοι έτσι από δημόσιο πλούτο τον επαινούσαν υπέρμετρα και 

προπαγάνδιζαν στο λαό επιδιώκοντας να εκλεγεί άρχοντας και πάλι. Την ώρα που οι 

Αθηναίοι ετοιμάζονταν να σηκώσουν τα χέρια να τον εκλέξουν ο Αριστείδης τους επιτίμησε. 

Όταν, τους είπε, σας κυβέρνησα με πίστη και αρετή εσείς μου ρίξατε λάσπη. Αφότου όμως 

εγκαταλείπω πολλά δημόσια χρήματα σ’ εκείνους που τα κλέβουν με κρίνετε αξιοθαύμαστο 

πολίτη. Ήμουν ο ίδιος. Ντρέπομαι για την τωρινή τιμή περισσότερο παρά για την 

προηγούμενη καταδίκη. Και λυπούμαι με σας που με το να χαρίζεται κανείς στους 

κατεργάρηδες το εκτιμάτε περισσότερο απ’ το να προστατεύει τον δημόσιο πλούτο».  

Δεν ξέρω ως ποιου σημείου η αφήγηση του Πλουτάρχου, συνθεμένη αιώνες μετά τα 

γεγονότα αποδίδει την ιστορική αλήθεια. Όμως το περιεχόμενο δεν παύει γι’ αυτό να είναι 

εξαιρετικά διδακτικό και είναι κρίμα που το συγκεκριμένο κείμενο δεν διδάχτηκε ποτέ. 

 

Πολλά, πάρα πολλά ακούστηκαν και για τη διαχείριση του δημόσιου ταμείου από 

τον Περικλή. Το πιο πολύ σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, με τις δαπάνες των δημοσίων 

έργων καλύτερα. Πάλι δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε πόσα αληθεύουν και πόσα 

επινοήθηκαν από φθόνο και πολιτικό φανατισμό. Παρουσιάζουμε μία μόνο κατηγορία που 

φαίνεται απίστευτη αλλά δε γίνεται να αποκλεισθεί. Στον ιστορικό Διόδωρο -1ος αι. πριν 

από το Χριστό, άρα πολύ αργά- διαβάζουμε ότι οι Αθηναίοι  είχαν παραδώσει στον Περικλή 

τα χρήματα της συμμαχίας για να τα φυλάξει. Κι αυτός -εδώ μεταφράζω- «ύστερα από λίγο 

καιρό, έχοντας ξοδιάσει σημαντικά ποσά για τις δικές του ανάγκες, όταν του ζήτησαν να 

λογοδοτήσει έπεσε άρρωστος, γιατί δε μπορούσε να κάνει απολογισμό για όσα του είχαν 

εμπιστευτεί». Η λύση που σκέφτηκε δεν ήταν η καλύτερη: «ἐζήτει δι΄ οὗ τρόπου τούς 

Ἀθηναίους δύναιτ’ ἄν ἐμβαλεῖν εἰς μέγαν πόλεμον». Έψαχνε με τον νου του πώς θα 

μπορούσε να ρίξει τους Αθηναίους σε μεγάλο πόλεμο. Έτσι πίστευε ότι με την ταραχή και 

τους πολλούς περισπασμούς και φόβους της πολιτείας θα γλύτωνε πιο εύκολα  τον 

αυστηρό έλεγχο των χρημάτων. Η αφορμή βρέθηκε με το Μεγαρικό ψήφισμα, και 

πραγματικά ο Πελ/κός πόλεμος ματαίωσε τον οικονομικό απολογισμό.  

Θα την απορρίπταμε αδίστακτα αυτή την διαβολική ιδέα αν δεν πιστεύαμε ότι στο 

συγκεκριμένο θέμα ο Διόδωρος, τόσο αργά, αντιγράφει τον Έφορο που είναι του 4ου αι. πριν 

από το Χριστό, σοβαρός ιστορικός και πολύ φίλος της Αθήνας. Οπωσδήποτε, οι προσωπικοί 

λόγοι που ίσως είχε ο Περικλής, αν όχι για να μεθοδεύσει, τουλάχιστον για να μην 

αποτρέψει τον πόλεμο, συζητήθηκαν από τους Αθηναίους, και σίγουρα η διήγηση του 

Διόδωρου είναι πιο πιστευτή από την εκδοχή του Αριστοφάνη, που έξι μόνο χρόνια  μετά 

τα γεγονότα, στους Αχαρνείς  -425 ανέβηκαν στη σκηνή οι Αχαρνείς- παρουσίασε το 
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Δικαιόπολι να λέει:  «Αρχή του πολέμου κατερράγη Ἕλλησι πᾶσι ἐκ τριῶν λαικαστριῶν».  

Λέει ο Δικαιόπολις πως ο πανελλήνιος πόλεμος ξέσπασε για τρία κορίτσια που είχαν 

αρπάξει οι Μεγαρείς από την Ασπασία.  

Ο Αριστοφάνης μαρτυρεί και για λαθροχειρίες του πρώτου και ιδιαίτερα 

αντιπροσωπευτικού δημαγωγού των χρόνων του Πελ/κού πολέμου, του Κλέωνα. Νωρίς 

κατηγορήθηκε ο Κλέων πως οι νησιώτες τον είχαν δωροδοκήσει  για να τους απαλλάξει 

από τη συμμαχική εισφορά –πέντε τάλαντα του είχαν δώσει, σημαντικό ποσόν- και τώρα οι 

Αθηναίοι τον καταδίκασαν να τα καταθέσει στο δημόσιο ταμείο και, θαύμα, το έκανε. Δεν 

έχασε την ευκαιρία ο κωμωδιογράφος, αρχή αρχή στους Αχαρνείς  παρουσίασε πάλι τον 

Δικαιόπολι  να δηλώνει ότι καταχάρηκε για τα πέντε τάλαντα που αναγκάστηκε ο Κλέων 

να εξεμέσει: «τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων εξήμεσεν». Του καταμαρτυρεί κι άλλα πολλά 

και φοβερά ο ποιητής του Κλέωνα. Ανάμεσά τους ότι, «αμφοῖν χεροῖν μυστιλάται των 

δημοσίων»: αρπαχτά και με τις δυο του χούφτες βουτά του δημόσιου ταμείου τα λεφτά. Και 

τον χαρακτηρίζει με τα χειρότερα επίθετα: πανουργότατος, διαβολότατος, άρπαξ. Ιδιαίτερα 

στους Ιππείς -424- μια ολόκληρη κωμωδία που στόχο είχε να δυσφημίσει τον Κλέωνα. 

Μάταια. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι  που είχαν δώσει στους Ιππείς το πρώτο βραβείο εκλέξαν πάλι 

τον Κλέωνα στρατηγό, σε λιγότερο από ένα χρόνο, διαψεύδοντας προκαταβολικά ακόμα 

και τον Αριστοτέλη που πίστεψε και έγραψε ότι «οὐκ ἔστιν ἅμα χρηματίζεσθαι από των 

κοινών και τιμᾶσθαι»: δε γίνεται την ίδια στιγμή να κλέβεις από το δημόσιο ταμείο και να σε 

τιμούν. Εμένα μου λες! 

Όπως θα το περιμέναμε η καταλήστευση του δημόσιου ταμείου αποτελεί και 

γενικότερα στόχο του κωμικού ποιητή, που μια φορά στους Σφήκες παραλληλίζει κάποιον 

Σίμωνα, «άρπαγα των δημοσίων» με «λύκο». Και πάλι στον Πλούτο παρουσιάζει την Πενία 

να λέει για τους πολιτικούς – ρήτορες τους λέγανε τότε – μιλάει η Πενία: «Στο δημόσιο τι 

γίνεται κοίτα. Φτωχός ένας ρήτορας είναι; Για κράτος, για λαό τότε δίκαια φροντίζει. Μα 

ευθύς απ’ του κράτους πλουτίσει το χρήμα γίνεται άδικος, γίνεται εχθρός του λαού και ζητά 

το κακό του κοσμάκη». Λαμπρή μετάφραση του Θρασύβουλου Σταύρου.  

 

Με κάτι τέτοια έγινε σ’ ολόκληρη την Ελλάδα γνωστό ότι οι Αθηναίοι δεν δίσταζαν 

να κατακλέψουν το δημόσιο και είναι εξαιρετικά διασκεδαστικός ο διάλογος που 

κατάγραψε ο Ξενοφώντας στην Κύρου Ανάβαση. Είναι τότε που ένα στράτευμα από 

Έλληνες, λογής λογής Έλληνες, και Σπαρτιάτες και Αθηναίους, έπρεπε από την καρδιά 

της Μικρασίας να ξεκινήσει να γυρίσει στην Ελλάδα μέσα από εχθρικό έδαφος. Σε μια 

επιχείρηση στην Κάθοδο των Μυρίων – έτσι τη λέμε αυτή τη στρατιωτική πορεία – κρίθηκε 

σκόπιμο να μην επιτεθούν ανοιχτά αλλά «κλέψαι τι πειρᾶσθαι λαθόντας ἢ ἁρπάσαι 

φθάσαντας», να δοκιμάσουν κάτι να υποκλέψουν στα κρυφά και κάτι να προλάβουνε να 

αρπάξουν. Ο Ξενοφώντας, ήταν αρχηγός εκλεγμένος αυτού του μεγάλου στρατεύματος 

τότε, θα προτιμούσε αυτή τη νυχτερινή καταδρομή να την αναλάβουν οι Σπαρτιάτες. 

Φώναξε τον αρχηγό τους τον Χειρίσοφο και του είπε: «ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους εὐθὺς 

ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει 

νόμος.». Μαθαίνω πως οι Λακεδαιμόνιοι κιόλας από παιδιά εξασκούνται στην κλεψιά και πως 

δεν το νομίζουν κακό αλλά καλό να κλέβει κανείς όσα δεν εμποδίζει ο νόμος. Να τώρα η 

ευκαιρία να δείξετε τις δυνατότητές σας. Η απάντηση του Σπαρτιάτη ήταν αποστομωτική: 

«όμως και εγώ, είπε ο Χειρίσοφος, για σας τους Αθηναίους ακούω πως είστε δεινοί στο να 

κλέβετε τα δημόσια. Ιδιαίτερα μάλιστα ακούω πως κλέβουν οι καλύτεροι –και τώρα το 

καρφί- αν πραγματικά αξιώνεστε να σας κυβερνούν οι καλύτεροι. Ώρα λοιπόν να δείξεις κι 

εσύ τι έμαθες» λέει στον Ξενοφώντα.  
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Ο Ξενοφώντας αναφερόταν στη θεσμοποιημένη κλοπεία των παιδιών της Σπάρτης 

– τα εξασκούσαν πραγματικά στην κλεψιά- ο Χειρίσοφος αναφερόταν άμεσα στη 

συνηθισμένη λεηλασία του δημόσιου ταμείου από τους άρχοντες και ειρωνικά στην 

αδυναμία της δημοκρατικής Αθήνας να εκλέξει τους καλύτερους άρχοντες.  

 

Δεν έγιναν οι πολιτικοί δυστυχώς πιο ενάρετοι τον 4ο αιώνα που ακολούθησε. Κάθε 

άλλο. Ο Ισοκράτης πια βρίσκει ευκαιρία στον Παναθηναϊκό του λόγο να το επισημάνει 

έμμεσα συμβουλεύοντας τους πολίτες να μην ανεχτούν σε αξιώματα «αυτούς που τα 

κτήματα των άλλων λένε πως ανήκουν στην πολιτεία και τα πραγματικά δικά της τολμούν 

να τα κλέβουν και να τ’ αρπάζουν». Οι κατηγορίες του Ισοκράτη ενισχύονται από τα λόγια 

του Φωκίωνα ενός πολύ ενάρετου και ειρηνόφιλου Αθηναίου που πολιτεύτηκε τα χρόνια 

της εξάπλωσης των Μακεδόνων όταν ο φιλοπόλεμος ρήτορας, γνωστός μας Υπερείδης, τον 

ερώτησε πότε θα συμβουλεύσει επιτέλους τους Αθηναίους να πολεμήσουν, η απάντησή 

του ήταν: «όταν θα ιδώ τους νέους να θέλουν να παραταχτούν στη μάχη, τους πλούσιους να 

δίνουν εισφορές και τους πολιτικούς να μην κλέβουν τα δημόσια». 

Αργότερα, το 324 πριν από το Χριστό, όταν ο Άρπαλος – όνομα και πράγμα – 

θησαυροφύλακας του Μεγαλέξαντρου, μεγάλος απατεώνας, απίθανα μεγάλος 

απατεώνας, κατάφερε να κλέψει δεύτερη φορά το ταμείο της εκστρατείας του 

Μεγαλέξαντρου, «αυτοί που το συνήθιζαν να χρηματίζονται από την πολιτική τους δράση 

πήραν να τρέχουν και να συναγωνίζονται ποιος θα πρωτοδωροδοκηθεί από τον Άρπαλο» 

που είχε έρθει στην Αθήνα. Μόνο ο Φωκίωνας αντιστάθηκε και του μήνυσε του Άρπαλου 

πως θα κακοπεράσει «εἰ μὴ παύσεται διαφθείρων τὴν πόλιν». 

 Άρα με το Μεγαλέξαντρο και τους διαδόχους του άρχισε πάλι εποχή όπου 

βασιλιάδες και άρχοντες θεωρούσαν το δημόσιο πλούτο ιδιοκτησία τους και τον 

σπαταλούσαν αλύπητα για την καλοπέρασή τους. Έτσι ο Δημήτριος ο Φαληρέας 

κυβέρνησε την Αθήνα από το 317 έως το 307, δέκα χρόνια, ως έμπιστος του Κάσσανδρου 

της Μακεδονίας. Αρμοστής ήταν. Αν και ήταν περιπατητικός φιλόσοφος, αν και ήταν 

μαθητής του Αριστοτέλη (κείμενο από τον Αθήναιο): «έχοντας εξασφαλίσει 1200 τάλαντα 

το χρόνο κι απ’ αυτά λίγα μόνο δαπανώντας για τους στρατιώτες και τη διοίκηση της πόλης, 

ξόδιαζε όλα τα υπόλοιπα για την έμφυτη ασωτία του οργανώνοντας λαμπρές κάθε μέρα 

γιορτές κι έχοντας πλήθος συντράπεζους». Και ακολουθεί η περιγραφή των συμποσίων που 

σε πολλά θυμίζει νεότερα μπούνγκα μπούνγκα πάρτι. 

  

Το κακό χειροτέρεψε τους δύο αλεξανδρινούς αιώνες καθώς όσο προχωρούσε η 

ουσιαστική πρώτα, ύστερα και η τυπική υποδούλωση των ελλήνων στους ρωμαίους τόσο 

φούντωνε και η διαφθορά. «Αλήθεια, τη μισή ο βροντόλαλος ο Δίας αξιά του ανθρώπου του 

παίρνει απ’ τη στιγμή που επλάκωσε γι’ αυτόν σκλαβιάς ημέρα», αυτό είναι βέβαια Όμηρος. 

Υποβαθμισμένοι στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης οι άρχοντες, αιρετοί ή διορισμένοι την 

εποχή εκείνη, από τη μία φρόντιζαν να τα έχουν καλά με τη ρωμαϊκή εξουσία, από την 

άλλη με χίλιους τρόπους λυμαίνονταν τους όποιους δημόσιους οικονομικούς πόρους. Στην 

αδυναμίας μας να παραθέσουμε τις πάμπολλες περιπτώσεις λαθροχειρίας θα 

περιοριστούμε σε δύο γενικότερες μαρτυρίες, μία από τους ελληνιστικούς και μία από τους 

ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Ο Πολύβιος, 2ος αιώνας πριν απ’ το Χριστό, γερός ιστορικός, 

συγκρίνοντας τα ελληνικά με τα ρωμαϊκά ήθη διαπιστώνει ότι: «οι που διαχειρίζονται τα 

κοινά στους έλληνες, και μόνο ένα τάλαντο αν πιστωθούν, με δέκα γραφιάδες και άλλες 

τόσες σφραγίδες και δύο φορές τόσους μάρτυρες είναι αδύνατον να τηρήσουν την πίστη. Και 

σπάνια θα βρεις άνθρωπο να μη βάζει χέρι στο δημόσιο πλούτο και να είναι καθαρός. 

Αντίθετα στους ρωμαίους είναι σπάνιο να πιαστεί κάποιος σε παρόμοιο αδίκημα». Τώρα άγιοι 
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και οι ρωμαίοι αξιωματούχοι σίγουρα δεν ήταν αλλά η εικόνα των ελλήνων που έχοντας 

γύρω τους έναν κόσμο υπαλλήλους, σφραγίδες, ελεγκτές κλπ πάλι τα καταφέρνουν να 

ζημιώσουν το δημόσιο, είναι χαρακτηριστική. Και προσέχουμε ιδιαίτερα την υπερτροφική 

γραφειοκρατία που, ακόμα και αν δεν πιστέψουμε ότι διευκολύνει, οπωσδήποτε δεν 

κατορθώνει να περιορίσει το κακό ασκώντας αποτελεσματικό έλεγχο.  

Μια πρώτη περίπτωση αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας συναντούμε κιόλας 

στους Όρνιθες του Αριστοφάνη όταν η θεά η Ίριδα καταφέρνει να παραβιάσει τα σύνορα 

της Νεφελοκοκκυγίας  που ήταν ανάμεσα ουρανού και γης η πόλη των πουλιών. 

Παραφράζω Αριστοφάνη: «Χωρίς να έχει παρουσιαστεί στους σχολείαρχους, χωρίς να έχει 

πάρει ούτε σφραγίδα από τους πελαργούς, ούτε από τους ορνίθαρχους θεώρηση. Κι όμως 

μπήκε». Αυτό ήταν το ένα παράδειγμα. Τέλος του 1ου αρχές του 2ου αιώνα ύστερα από το 

Χριστό γνωστός ηθικολόγος ο Πλούταρχος συστήνει εξαρχής στον υποψήφιο πολιτικό να 

μην προσεγγίσει την ασχολία του με τα κοινά ως επάγγελμα και ευκαιρία για πλουτισμό. 

Όπως ο –παραδείγματα ο Πλούταρχος με όνομα- «Στρατοκλής και ο Δρομοκλείδης και η 

παρέα τους που προσκαλούσαν ο ένας τον άλλον στο χρυσό θερισμό όπως στα αστεία 

ονόμαζαν την πολιτική δράση». Σήμερα θα μιλούσαμε για το μεγάλο φαγοπότι – ελάτε κι 

εσείς!- ή για πάρτι λέμε πολύ συχνά. Ο ίδιος συγγραφέας ο Πλούταρχος σ’ ένα ρητορικό 

ξέσπασμα κρίνει ότι: «όποιος χρηματίζεται από το δημόσιο ταμείο, κλέβει από τα ιερά, από 

τάφους από φίλους, με προδοσία, με ψευδορκία είναι άπιστος σύμβουλος, επίορκος δικαστής, 

άρχοντας που εξαγοράζεται. Δεν υπάρχει αδικία που να μην τον βαραίνει». «Λέξεις,  λέξεις,  

λέξεις» είπε κάποτε αιώνες αργότερα ο Άμλετ. 

 

Ξεπερνούμε τους αιώνες του Βυζαντίου όπου ο δημόσιος πλούτος ανήκε πάλι 

δικαιωματικά στους αυτοκράτορες και στην εκκλησία. Το ίδιο παραλείπουμε και τα 

σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν την κεντρική διοίκηση την ασκούσαν οι 

κατακτητές. Μόνο αργότερα στα χρόνια της επανάστασης δημιουργήθηκε ένα μικρό 

ελληνικό δημόσιο κεφάλαιο – ήταν από δάνεια, κυρίως αγγλικά δάνεια και προσφορές των 

φιλελλήνων. Και είναι ντροπή να βλέπουμε ότι πάλι βρέθηκαν τρόποι και άνθρωποι να το 

καταχραστούν αυτό το πρώτο μικρό κεφάλαιο της καινούριας Ελλάδας. Το 1825 ο 

αυστριακός διπλωμάτης Πρόκες φον Όστεν σημείωσε: «αν μετρήσει κανείς όλες τις 

ελληνικές διαθέσιμες δυνάμεις μόλις και θα φτάσουν τις 15.000 άνδρες. Και η κυβέρνηση 

πληρώνει 35.000 άνδρες και 186 στρατηγούς». Αργότερα, μετά την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους ο Μακρυγιάννης τα γράφει έξω από τα δόντια: «όσοι έχουν την τύχη μας σήμερον 

εις τα χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί και υπουργοί και βουλευτές το 

΄χουν σε δόξα, το ΄χουν σε τιμή, το ΄χουν σε ικανότητα το να τους ειπής ότι έκλεψαν, ότι 

πρόδωσαν, ότι έφεραν τόσα κακά στην πατρίδα». Και συνεχίζει με συγκεκριμένες 

καταγγελίες για τον υπουργό των οικονομικών και τον προκάτοχο του υπουργού των 

οικονομικών, για τον υπουργό των εσωτερικών και άλλους αξιωματούχους. Κατηγορεί 

βέβαια και τα μέλη της αντιβασιλείας, τον «Αρμανσπέρη» όπως γράφει τον Άρμανσμπεργκ 

«οπού ΄ρθε ψωριασμένος κόντης και έφυγε με ένα μιλιούνι τάλαρα.». Και κατηγορεί και τους 

άλλους ξένους και Έλληνες που πήραν τα χρήματα και τα παίρνουν ολοένα.  

Θα τολμήσουμε ένα ακόμα βήμα θυμίζοντας έργα και ημέρες «των πανουργάκων», 

«των μασκαρόπουλων», και «των τζοτζέδων», που καταλήστευαν τη χώρα στο «Παραμύθι 

χωρίς όνομα», όπου η Πηνελόπη Δέλτα μιλώντας βέβαια με παραμύθια και παραβολές 

έχει περιγράψει την κατάσταση της Ελλάδας στο γύρισμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα, μετά 

τον ατυχή, όπως λέμε, πόλεμο του 1897.  
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Κι εδώ σταματούμε γιατί οι ομοιότητες με τα δικά μας οικεία κακά είναι μεγάλες. 

Και η γλώσσα της αλήθειας όπως τη μίλησαν ο Μακρυγιάννης άμεσα και η Δέλτα έμμεσα 

είναι μαλώτρα και πονά. 

 

Όχι δεν είναι μόνο οι Έλληνες που ευνοούν και ανέχονται τέτοια φαινόμενα 

διαφθοράς. Εύκολα θα φέρναμε παραδείγματα από άλλες χώρες και εποχές. Διαψεύδουμε 

τον ιστορικό: το ρωμαϊκό δίκαιο είχε χωριστό κεφάλαιο για το αδίκημα της κατάχρησης του 

δημοσίου πλούτου. Peculatus λεγότανε το αδίκημα και οι ποινές για τους αυτουργούς, τους 

peculatores, δεν ήταν μικρές. Από άλλους λαούς και εποχές ας μνημονέψουμε μόνο - γιατί 

είναι χαριτωμένο-, το παράπονο ενός Γάλλου τροβαδούρου που τον 13ο αιώνα - μεσαίωνας 

Γαλλία - τραγούδησε: 

 

Τον κλέφτη τον φτωχό ανελέητα δικάζουν, 

τον διαπομπεύουν και σκληρά τον τυραννούν. 

Μα τόν που κλέβει το δημόσιο θαυμάζουν 

κι όλοι σαν άρχοντα τρανό τον ετιμούν. 

 

Κυρίες και κύριοι 

 

Φιλόλογος είμαι και φιλόλογοι με οδήγησαν στην ωραία σας πολιτεία. Επιτρέψτε μου έτσι 

τελειώνοντας να θυμηθούμε ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν 

διδάσκουμε τον αρχαίο, και όχι μόνο τον αρχαίο, κόσμο. Τι θα διδάξουμε; Θα διδάξουμε 

μόνο τις φωτεινές πλευρές προβάλλοντας και εντυπώνοντας στους μαθητές πρότυπα 

«εθνικής δόξης» και πολιτικής αρετής με την ελπίδα ότι μια μέρα θα τα μιμηθούνε; Ή 

μήπως θα διδάξουμε αυτό που τώρα τελευταία πολύ διαφημίζεται ως ιστορική αλήθεια, 

απομυθοποιώντας πρόσωπα και πράγματα, ξεσκεπάζοντας τη μικρότητα των μεγάλων 

ανδρών, τα πάθη και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα ηρωικά γεγονότα; Θα 

προετοιμάσουμε όχι αιθεροβάμονες ιδεολόγους τότε αλλά προσγειωμένους πολίτες, 

λειτουργικούς στην κοινωνία των λύκων. Υπάρχει σ’ αυτό το δίστρατο μία μέση λύση; 

Είναι εφικτό άραγε το ευαγγελικό «καί τοῦτο ποιεῖν καί τ’ ἄλλο μή ἀφιέναι»; (του 

Ματθαίου). 

Και βέβαια πρόσθετο αγκάθι στο πρόβλημά μας ο παραλληλισμός με τα σύγχρονα. 

Να το διδάξουμε ή να το παραλείψουμε εκείνο το απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα 

του Μακρυγιάννη – αθάνατο κείμενο – όπου αφού κατηγορήσει έναν έναν και με τ’ όνομά 

τους συγχρόνους του πολιτικούς που πλούτιζαν από τα κοινά, καταλήγει: «οι δανεισταί μας 

ζητούν τα χρήματά τους. Λεπτό δεν τους δίνομεν από αυτά. Κάνουν επέβασιν στα πράγματά 

μας» Τι θα πετύχουμε αν το διδάξουμε το κείμενο του Μακρυγιάννη σήμερα; Θα 

καλλιεργήσουμε την απέχθεια για το κακό; Ή μήπως θα καλλιεργήσουμε την κατανόηση, 

την αποδοχή, την ανοχή της κλεψιάς και της ανικανότητας; Δεν θ’ απαντήσουμε. Είναι 

μεγάλη ευθύνη η απάντηση αυτή. Μπορούμε όμως απόψε όπου είπαμε τόσα για την 

κατάχρηση του δημόσιου πλούτου να αναρωτηθούμε ένας ένας, φίλοι, και σιωπηλά μέσα 

μας. Τώρα που έτυχε να τ’ ακούσουμε όλ’ αυτά γίναμε πιο αυστηροί; Είμαστε έτοιμοι να 

κυνηγήσουμε και να τιμωρήσουμε τους καταχραστές; Ή μήπως σκεφτόμαστε ότι δεν 

κάνουν και τίποτε το ιδιαίτερο και, βρε αδερφέ, παντού και πάντα όσοι κυβερνούν μπορούν 

να κλέψουν και το κάνουν.  

Και επιτρέψτε μου τώρα με ένα τέχνασμα ρητορικό να σας φέρω πίσω εκεί απ’ όπου 

ξεκινήσαμε. Σίγουρα δεν είχε άδικο ο Θουκυδίδης όταν έγραφε ότι: «υπάρχουν πολλά και 

χαλεπά, δυσάρεστα φαινόμενα που συμβαίνουν και πάντα θα συμβαίνουν όσο δεν αλλάζει η 
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φύση των ανθρώπων». Και σας ρωτώ: να τη διδάσκουμε ή να μη τη διδάσκουμε οι δάσκαλοι 

αυτή την αλήθεια; 

 

Ευχαριστώ. 

 

 

 


