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Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ ’  Ε Π Α Φ Η

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Η παγκόσμια πανδημία προκάλεσε τεκτονικές μετατοπίσεις 
στο κοινωνικό οικοδόμημα. Η επέλαση του λοιμού γέννη-

σε νέα ηθικά διλήμματα, νέους και απροσδόκητους φόβους. 
Στην Ελλάδα δειλιάζουμε να αναγνωρίσουμε το προφανές: ότι 
η οικογένεια, η αγάπη προς τον άλλο και η φιλοπατρία έγιναν 
άγκυρες που μας κράτησαν κόντρα στο κύμα της αρρώστιας.

Ο ελληνικός τρόπος σκέψης και ζωής ριζώνει στο βάθος της 
Ιστορίας. Γι’ αυτό και ορισμένοι σπεύδουν να τον βαφτίσουν 
ξεπερασμένο. Λες και ξεπερνιέται η αντίληψη ότι ο άνθρωπος 
έχει αξία, ενώ τα πράγματα έχουν τιμή. 

Η λογική, η ηθική και το μέτρο συγκροτούν διαχρονικά το 
τρίγωνο των δυνάμεων του ελληνικού παραδείγματος. Αυτές 
φώτισαν τον δρόμο της πετυχημένης αντιμετώπισης του ιού. 
Ενάντια στις μαύρες προβλέψεις. Το παράδειγμα της Ελλάδας 
αναδύθηκε ως αγαθή δύναμη που υπερβαίνει διαχωρισμούς. 
Ενώνει. Γεμίζει αυτοπεποίθηση. Το έχουμε ανάγκη. Εμείς και ο 
κόσμος.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Σπούδασε δημοσιογραφία και φιλοσοφία στην 
Ελλάδα και τη Βρετανία. Είναι Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Διευθύνει το ερευνητικό εργαστήριο 
Philosophy-Politics-Economy, ppelab.gr

Πρόσφατα έργα του:

Μπαρούτι και μέλι (μυθιστόρημα), 2008.

Eλευθερία και Εξουσία, καταστατικές αρχές 
κοινωνικής φιλοσοφίας, 2010.

Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής – Η νόμιμη 
άμυνα στην αυθαίρετη εξουσία, 2012.

Έννοιες και όροι του Κορνήλιου Καστοριάδη, 2013.

Να σηκωθούμε όρθιοι – Η επανάσταση της κοινής 
λογικής, 2014.

Εξουσιαστική Αριστερά και η κρυφή γοητεία της 
ανοησίας, 2019.

* Δεν υπάρχει αντίστοιχο βιβλίο στην ελληνική 
βιβλιογραφία που να συνδυάζει το βιωματικό κομ-
μάτι με την πολιτική θεωρία και την Ιστορία. Με κα-
ταληπτό και απτό τρόπο και αντλώντας παραδείγ-
ματα από τον ακραίο παραλογισμό της ελληνικής 
καθημερινότητας προσπαθεί να εξηγήσει τι πήγε 
λάθος στη χώρα μας. Συνιστά πολύτιμο εργαλείο 
εννοιολογικής ανάλυσης, αλλά και βασικό οδηγό 
αισιοδοξίας.

Τίνα Μανδηλαρά, εφημ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,  
για το βιβλίο ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

* Απεμπολώντας την αριστερή ή δεξιά ιδεολογία 
αλλά πιστεύοντας βαθιά και με τεκμήρια στη λο-
γική ως πρόταγμα της εποχής μας, ο συγγραφέας 
καλεί τον Έλληνα αναγνώστη να αποβάλει το παρά-
λογο από τη ζωή και την καθημερινότητά του, να 
επαναστατήσει σε ό,τι υποτιμά τη νοημοσύνη του, 
ώστε με σύνεση και σταθερό βήμα σύμπνοιας και 
συμπόρευσης με τον διπλανό να προχωρήσει στην 
ελληνική ανάταση, στην ανόρθωση της δικής του 
και της χώρας.

Αργυρώ Μουντάκη, εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  
για το βιβλίο ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

* Μια πρωτότυπη φιλοσοφική πραγματεία, υπό την 
έννοια ότι δεν μένει σε μία θεωρητική προσέγγιση 
του ζητήματος, αλλά συνιστά μια ειλικρινή, πειστι-
κή και πρακτική πρόταση αντιμετώπισης της σύγ-
χρονης πολιτικής πραγματικότητας. 

περ. ΔΙΑΒΑΖΩ, για το βιβλίο  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θα καταστραφούμε! Γκρεμίζεται ο κόσμος! Καθώς βα-
ραίνει πάνω μας το λοιμώδες 2020, πληθαίνουν τέτοιες 

κραυγές . Ενώ τα πρώτα κύματα της πανδημίας φαίνεται να 
υποχωρούν, το βλέμμα στρέφεται στην κατεσταλμένη οι-
κονομία . Θα μπορέσει να αναρρώσει;

Δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης . Σαν τα καναρίνια των 
ορυχείων . Να περιμένουν όλοι πότε θα σκάσουμε . Κι ύστε-
ρα αυτό… Μπορούσε να λείπει . Είναι πολύ . Είναι βαρύ . Εί-
ναι άδικο για τις γενιές που πέρασαν από την ψύχρα των 
«κάπιταλ κοντρόλ» στην παγωμάρα του «λοκντάουν» .

Αλλά πάντα έτσι ήταν . Έτσι ήταν και είναι ο κόσμος: άστα-
τος κι απρόβλεπτος . Και έτσι είναι η ζωή . Ιδίως σε αυτή την 
πατρίδα . Πάντα έτσι ήταν . Θα αντέξουμε . Και δεν θα κατα-
στραφούμε . Και δεν θα γκρεμιστεί ο κόσμος . Αλλά κι αν 
ακόμη γκρεμιστεί, θα τον ξαναφτιάξουμε .

Οι Έλληνες δεν γεννηθήκαμε με ένα χρυσό κουτάλι στο 
στόμα . Τίποτα δεν μας χαρίστηκε . Το σκληρό παρελθόν των 
φωτογραφιών της μαυρόασπρης Ελλάδας ξεθώριασε, αλ-
λά δεν έσβησε . Ανασαίνει δίπλα μας . Πολλές φορές βρε-
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θήκαμε με την πλάτη στο χώμα . Και κάθε φορά ξανασηκω-
νόμασταν . Θα τα καταφέρουμε και τώρα . Μία απόφαση 
χωρίζει την απελπισία από την αναγέννηση .

Γ .Ν .Π .
Αθήνα, Ιούνιος 2020
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MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ
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1 
KΡΑΤΟΣ-ΔΕΣΜΟΦΎΛΑΚΑΣ

Βαρυποινίτες αποφυλακίζονται με μόνη υποχρέωση την 
ανά δεκαπενθήμερο εμφάνιση στο οικείο αστυνομικό 

τμήμα . Και δισεκατομμύρια άνθρωποι, που δεν κατηγορού-
νται για τίποτα, ζητούν άδεια από το κράτος για να τους επι-
τρέψει να βγουν από το σπίτι τους . Ο εφιάλτης του Όργουελ 
είναι ανέκδοτο νηπιαγωγείου μπροστά σε αυτή την εξέλιξη . 
Είναι τρομακτικό ακόμη και να πληκτρολογείς τη φράση και 
να βλέπεις τα γράμματα ένα-ένα στην οθόνη: ζητούν άδεια 
από το κράτος, για να βγουν από το σπίτι τους…

Αδιανόητος περιορισμός της ελευθερίας, που τον κατά-
πιαμε με απροσδόκητη ευκολία . Επειδή τα επιστημονικά 
δεδομένα, όπως προβλήθηκαν από τα κράτη και τα ΜΜΕ, 
εξηγούσαν ότι αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο . Είναι βέβαιο 
ότι ήταν αναγκαίο; Είναι εξ ίσου βέβαιο με την παρατήρηση 
ότι κάθε τρίγωνο έχει τρεις γωνίες ή με την παρατήρηση ότι 
το νερό εξατμίζεται στους 100° Κελσίου; Όχι . Δεν είναι τό-
σο βέβαιο . Αλλά εμφανίστηκε ως τόσο πιθανό, που θεω-
ρήθηκε βέβαιο .

Μπορούσαν οι πολίτες τη δεδομένη στιγμή και με την 
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καταιγιστική πίεση του χρόνου να μελετήσουν και να αξιο-
λογήσουν τα επιστημονικά δεδομένα πολλών διαφορετικών 
κλάδων και να αποφανθούν σχετικά με την αναγκαιότητα 
των μέτρων; Όχι . Οι πολίτες εμπιστεύθηκαν την πειθώ της 
πολιτείας . Ήταν στ’ αλήθεια εξαιρετικά ειδικές συνθήκες .

Εάν μας έλεγαν να μείνουμε σπίτι επειδή πού και πού 
πέφτουν μετεωρίτες, θα το κάναμε; Ή θα παίρναμε το ρίσκο; 
Και οι πυροσβέστες κινδυνεύουν καθημερινά . Και οι αστυ-
νομικοί κινδυνεύουν . Και οι εναερίτες της ΔΕΗ κινδυνεύουν . 
Και οι αμμοβολιστές στο Πέραμα κινδυνεύουν . Όμως, παίρ-
νουν το ρίσκο τους και πάνε να εργαστούν . Εδώ όμως ο 
κίνδυνος δεν ήταν προσωπικός, αλλά πρόβαλλε ως καθο-
λικός: η μεγάλη πιθανότητα να γίνει ο καθένας εστία μετά-
δοσης θανάτου στους δικούς του ανθρώπους έριξε την κοι-
νωνία στο φιλότιμο . Με τα δεδομένα του Μαρτίου η απο-
δοχή των περιοριστικών μέτρων και της ψηφιακής παρακο-
λούθησης προβάλλει ως ορθή απόφαση .

Αυτό όμως δεν αναιρεί το άχθος των μέτρων, ούτε δι-
καιολογεί την επ’ άπειρον ψηφιακή παρακολούθηση . Η 
συλλογή και η διαχείριση προσωπικών δεδομένων ψηφια-
κής παρακολούθησης δείχνει τη σκοτεινότερη τροπή που 
μπορούν να πάρουν τα πράγματα στο κοντινό μέλλον . Η 
πανδημία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σήμερα, αύριο ή 
μεθαύριο θα περάσει στην Ιστορία . Όμως οι δοκιμασμένες 
μέθοδοι παρακολούθησης και το ασύλληπτο εύρος τους 
θα είναι δυνητικά εδώ . Οι Έλληνες πολίτες έδειξαν πρωτο-
φανή εμπιστοσύνη στους θεσμούς της πολιτείας . Επειδή 
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κατάλαβαν ότι η πολιτεία αντιμετώπιζε με πρωτοφανή σο-
βαρότητα το κακό που έτρεχε κατά πάνω μας . Σπανίζουν 
στιγμές τέτοιας εμπιστοσύνης . Παραπέμπουν στις ιδρυτικές 
στιγμές των πρώτων πολιτειών . Ανακαλούν το αρχικό κοι-
νωνικό συμβόλαιο . Εφ’ όσον η σοβαρότητα και η αποτελε-
σματικότητα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζουν τους χει-
ρισμούς της πολιτείας, τότε η σχέση εμπιστοσύνης θα 
εδραιωθεί .

Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε δύο δρό-
μους . Ο πρώτος είναι η μεγάλη λεωφόρος της δημιουργίας . 
Με καλές προθέσεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη η χώρα 
μπορεί να αναγεννηθεί και να αποτελέσει παράδειγμα ευ-
δαιμονίας . Η συγκυρία είναι ιδανική για κάτι τέτοιο . Και θα 
είναι ασυγχώρητο ιστορικό έγκλημα αν δεν την αξιοποιή-
σουμε . Αλλά υπάρχει και ο δεύτερος δρόμος . Η κατεύθυν-
ση μιας κακόβουλης και αυταρχικής εξουσίας, που θα θε-
λήσει να εκμεταλλευθεί την εμπιστοσύνη . Η κατοχή μέσων 
ψηφιακής παρακολούθησης συνοδευόμενη από τη χαλά-
ρωση των αντανακλαστικών της κοινωνίας, θα έφερναν 
ολέθριες συνέπειες στην ελευθερία των πολιτών .

Γι’ αυτό και όταν η φιλοσοφία οργανώνει πολιτείες στη-
ριγμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώ-
πων, συντάσσει το κοινωνικό συμβόλαιο με τέτοιο τρόπο, 
ώστε αυτό να προφυλάσσει τους πολίτες όχι από μία αγα-
θή, αλλά από μία ενδεχόμενη κακόβουλη κυβέρνηση . Από 
μια κυβέρνηση που επιδιώκει να καταχραστεί την εμπιστο-
σύνη, να περιορίσει την ελευθερία και τελικώς να τους υπο-
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δουλώσει . Επομένως, για να διατηρείται η ισορροπία, όσο 
αυξάνεται η δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης των 
πολιτών από το κράτος, τόσο αντίστοιχα πρέπει να αυξάνε-
ται και ο έλεγχος του κράτους από τους πολίτες .

Η προσωρινή παρακολούθηση κατά την πανδημία μπο-
ρεί να γίνει δεκτή . Εν τούτοις, η προϋπόθεση της δικαιολό-
γησης είναι αφ’ ενός να αναγνωρίζεται ότι αποτελεί αναγκαίο 
κακό και αφ’ ετέρου να αναφέρεται αποκλειστικά σε έκτα-
κτες συνθήκες . Στην παραμικρή υποψία ότι ο χαρακτηρισμός 
«έκτακτο» λειτουργεί ως πρόφαση, τότε η σχέση εμπιστο-
σύνης καταλύεται . Το κοινωνικό συμβόλαιο αίρεται . Ας μην 
έρθουν ποτέ ξανά συνθήκες που απαιτούν έκτακτη ψηφια-
κή παρακολούθηση . Εάν όμως συμβεί αυτό, τότε την κε-
ντρική διαχείρισή της θα πρέπει να αναλαμβάνει ανεξάρτη-
τη διεπιστημονική Αρχή . Δεν είναι φρόνιμο να την ασκεί ο 
στενός πυρήνας του κράτους .

Εάν υποτεθεί ότι πρέπει να ζήσουμε με την ισχυρή πι-
θανότητα αντίστοιχων πανδημιών, πρέπει να προετοιμα-
στούμε, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να κριθούν πά-
λι αναγκαία τέτοια μέτρα περιορισμού και παρακολούθη-
σης . Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έπρεπε να αυξηθούν οι πό-
ροι που κατευθύνονται προς την ιατρική έρευνα, να διευ-
ρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών, να ενισχυθεί ο 
ρόλος των ανεξάρτητων αρχών . Σε τοπικό επίπεδο θα μπο-
ρούσε να οργανωθεί ένα συγκεκριμένο πλέγμα μέτρων, 
γνωστοποιημένο στους πολίτες και συμφωνημένο από πριν .

Εάν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω στον Ιανουάριο του 2020, 
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θα ήταν μάλλον καλύτερα να διακόπταμε αμέσως τις πτή-
σεις από την Κίνα, καθώς επίσης και από κάθε χώρα που 
δεχόταν πτήσεις από την Κίνα . Εάν οι είσοδοι της χώρας 
έκλειναν νωρίτερα, ίσως δεν φτάναμε στην ανάγκη εκτά-
κτων μέτρων ψηφιακής παρακολούθησης και περιορισμού 
της ελευθερίας τον Μάρτιο . Τότε όμως η Κίνα πάσχιζε να 
κρύψει το πρόβλημα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κοι-
μόταν, οι ΗΠΑ ήταν σκιά του εαυτού τους και η Ευρώπη 
πάλευε με τη γραφειοκρατία της . Αλλά σήμερα, ύστερα 
από την εμπειρία τρόμου που ζήσαμε, οφείλουμε να προε-
τοιμαστούμε καλύτερα για μελλοντική επιστροφή τέτοιων 
διλημμάτων .

Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι θεμελιωδώς αντίθετη 
στην ιδέα του κράτους-δεσμοφύλακα . Οικοδομείται στον 
σεβασμό της προσωπικής σφαίρας: του χώρου εντός του 
οποίου τα άτομα είναι ελεύθερα να πράττουν ό,τι επιθυ-
μούν, χωρίς κανείς να παρεμβαίνει στις πράξεις τους . Όσο 
μεγαλύτερο είναι το πεδίο της μη παρέμβασης, τόσο μεγα-
λύτερη η προσωπική σφαίρα, τόσο ποιοτικότερη η δημο-
κρατία . Αντίστροφα, όσο λιγότερο περιορίζεται η ελευθε-
ρία, τόσο το καλύτερο για τη δημοκρατία και τους πολίτες . 
Ας απαγορεύονται νωρίς οι πτήσεις, ώστε να μη χρειάζεται 
μετά να απαγορευτεί η κυκλοφορία . Χίλιες φορές να μην 
μπορείς να βγεις από τη χώρα σου, παρά να μην μπορείς 
να βγεις από την πόρτα του σπιτιού σου .

Τα περίφημα «δεδομένα» είναι το νέο πετρέλαιο . Είναι 
ο πλούτος και η ισχύς της νέας εποχής . Η εξουσία μετατο-
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πίζεται από τον άνθρωπο στον αλγόριθμο με καταιγιστι-
κούς ρυθμούς . Οι αλγόριθμοι των ψηφιακών μέσων απο-
καλύπτουν προσωπικά χαρακτηριστικά, που χρόνια ψυχα-
νάλυσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν . Η δύναμη που 
παράγεται από την κατοχή τους είναι απροσμέτρητη . Ευ-
θύνη των κρατών και μέριμνα των πολιτών οφείλει να είναι 
η ταχύτατη ρύθμιση των σχέσεων ιδιοκτησίας των δεδο-
μένων που θρέφουν τους αλγόριθμους . Αυτό δεν μπορεί 
να γίνει από ένα κράτος . Στην Ελλάδα, όπως ταχύρρυθμα 
μπήκαμε στη νεώτερη φάση της ψηφιακής εποχής, το ίδιο 
γρήγορα πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε αυτό το έργο πα-
γκόσμιας κλίμακας .

Έχουμε τη φιλοσοφική περιουσία, την ψηφιακή γνώση 
και τον αέρα της αποτελεσματικότητας και της εμπιστοσύνης 
να μας ωθεί . Μπορούμε και πρέπει να δράσουμε σήμερα 
γι’ αυτό τον σκοπό . Επειδή η διάτρηση της προσωπικής σφαί-
ρας και η επακόλουθη απώλεια ελέγχου της ελευθερίας, 
της ζωής και της ιδιοκτησίας μας δεν βρίσκεται προ των πυ-
λών: έχει ήδη διαβεί τις πύλες . Κι αυτό που ακούγεται από 
το βάθος –άγαρμπα και πρωτόγονα πολλές φορές– δεν εί-
ναι παρά οι κραυγές αγωνίας από τις Χήνες του Καπιτωλίου .
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Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ ’  Ε Π Α Φ Η

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

Η παγκόσμια πανδημία προκάλεσε τεκτονικές μετατοπίσεις 
στο κοινωνικό οικοδόμημα. Η επέλαση του λοιμού γέννη-

σε νέα ηθικά διλήμματα, νέους και απροσδόκητους φόβους. 
Στην Ελλάδα δειλιάζουμε να αναγνωρίσουμε το προφανές: ότι 
η οικογένεια, η αγάπη προς τον άλλο και η φιλοπατρία έγιναν 
άγκυρες που μας κράτησαν κόντρα στο κύμα της αρρώστιας.

Ο ελληνικός τρόπος σκέψης και ζωής ριζώνει στο βάθος της 
Ιστορίας. Γι’ αυτό και ορισμένοι σπεύδουν να τον βαφτίσουν 
ξεπερασμένο. Λες και ξεπερνιέται η αντίληψη ότι ο άνθρωπος 
έχει αξία, ενώ τα πράγματα έχουν τιμή. 

Η λογική, η ηθική και το μέτρο συγκροτούν διαχρονικά το 
τρίγωνο των δυνάμεων του ελληνικού παραδείγματος. Αυτές 
φώτισαν τον δρόμο της πετυχημένης αντιμετώπισης του ιού. 
Ενάντια στις μαύρες προβλέψεις. Το παράδειγμα της Ελλάδας 
αναδύθηκε ως αγαθή δύναμη που υπερβαίνει διαχωρισμούς. 
Ενώνει. Γεμίζει αυτοπεποίθηση. Το έχουμε ανάγκη. Εμείς και ο 
κόσμος.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Σπούδασε δημοσιογραφία και φιλοσοφία στην 
Ελλάδα και τη Βρετανία. Είναι Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Διευθύνει το ερευνητικό εργαστήριο 
Philosophy-Politics-Economy, ppelab.gr

Πρόσφατα έργα του:

Μπαρούτι και μέλι (μυθιστόρημα), 2008.

Eλευθερία και Εξουσία, καταστατικές αρχές 
κοινωνικής φιλοσοφίας, 2010.

Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής – Η νόμιμη 
άμυνα στην αυθαίρετη εξουσία, 2012.

Έννοιες και όροι του Κορνήλιου Καστοριάδη, 2013.

Να σηκωθούμε όρθιοι – Η επανάσταση της κοινής 
λογικής, 2014.

Εξουσιαστική Αριστερά και η κρυφή γοητεία της 
ανοησίας, 2019.

* Δεν υπάρχει αντίστοιχο βιβλίο στην ελληνική 
βιβλιογραφία που να συνδυάζει το βιωματικό κομ-
μάτι με την πολιτική θεωρία και την Ιστορία. Με κα-
ταληπτό και απτό τρόπο και αντλώντας παραδείγ-
ματα από τον ακραίο παραλογισμό της ελληνικής 
καθημερινότητας προσπαθεί να εξηγήσει τι πήγε 
λάθος στη χώρα μας. Συνιστά πολύτιμο εργαλείο 
εννοιολογικής ανάλυσης, αλλά και βασικό οδηγό 
αισιοδοξίας.

Τίνα Μανδηλαρά, εφημ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,  
για το βιβλίο ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

* Απεμπολώντας την αριστερή ή δεξιά ιδεολογία 
αλλά πιστεύοντας βαθιά και με τεκμήρια στη λο-
γική ως πρόταγμα της εποχής μας, ο συγγραφέας 
καλεί τον Έλληνα αναγνώστη να αποβάλει το παρά-
λογο από τη ζωή και την καθημερινότητά του, να 
επαναστατήσει σε ό,τι υποτιμά τη νοημοσύνη του, 
ώστε με σύνεση και σταθερό βήμα σύμπνοιας και 
συμπόρευσης με τον διπλανό να προχωρήσει στην 
ελληνική ανάταση, στην ανόρθωση της δικής του 
και της χώρας.

Αργυρώ Μουντάκη, εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  
για το βιβλίο ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

* Μια πρωτότυπη φιλοσοφική πραγματεία, υπό την 
έννοια ότι δεν μένει σε μία θεωρητική προσέγγιση 
του ζητήματος, αλλά συνιστά μια ειλικρινή, πειστι-
κή και πρακτική πρόταση αντιμετώπισης της σύγ-
χρονης πολιτικής πραγματικότητας. 

περ. ΔΙΑΒΑΖΩ, για το βιβλίο  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ




