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Στο  17ο τεύχος  του  περιοδικού  Περιεκτική  Δημοκρατία (Απρίλιος  2008) 

φιλοξενούνται  δύο  κείμενα  έντονης  κριτικής  στον  Καστοριάδη  και  στο  λεγόμενο 

«πρόταγμα της αυτονομίας» (δηλαδή στην πολιτική θεωρία του Καστοριάδη, καθώς ο 

τελευταίος ποτέ δεν είπε ότι δημιούργησε ο ίδιος το κοινωνικό-ιστορικό ρεύμα που 

αποκαλούσε  «πρόταγμα  της  αυτονομίας»!):  Τ.  Φωτόπουλος  «Το  πρόταγμα  της 

αυτονομίας  και  η  Περιεκτική  Δημοκρατία»  και  Π.  Κουμεντάκης,  «Υπήρξε  ο 

Καστοριάδης  κορυφαίος  φιλόσοφος  και  κοινωνικός  επαναστάτης;».  Στα  δύο  αυτά 

κείμενα τίθενται ορισμένα σημαντικά ζητήματα αλλά περιέχονται και ορισμένες εξίσου 

σημαντικές  παρανοήσεις  –και  εσκεμμένες  απλουστεύσεις-  βασικών  πτυχών  του 

εξεταζόμενου  θέματος  (των  φιλοσοφικών  δηλαδή  και  πολιτικών  θέσεων  του 

Καστοριάδη). 

Διευκρινίζοντας,  σε  κάθε  περίπτωση,  ορισμένες  πτυχές  της  σκέψης  του 

Καστοριάδη,  που  σχολιάζουν  οι  Τάκης  Φωτόπουλος  (ΤΦ)  και  Παναγιώτης 

Κουμεντάκης  (ΠΚ),  δεν  έχουμε  στόχο  μια  «ακαδημαϊκού»  τύπου  διόρθωση  των 

λανθασμένων  απόψεων  περί  του  τι  λέει  ο  συγκεκριμένος  συγγραφέας,  αλλά  μια  

συζήτηση  πραγματικών  θεωρητικών  προβλημάτων,  καθοριστικών  για  την  κατανόηση  

των σημερινών κοινωνιών και για την υποστήριξη πολιτικών θέσεων που προωθούν το  

αυτόνομο και  δημοκρατικό πρόταγμα.  Θα πρέπει  να  αντιπαρατεθούμε σε αυτήν την 

τάση  μετατροπής  του  Καστοριάδη  σε  ακαδημαϊκό  συγγραφέα,  που  παρατηρείται 

εσχάτως, κατά την οποία ο φιλόσοφος γίνεται ακαδημαϊκή αναφορά προτού καθιερωθεί 

ως  πολιτικός  συγγραφέας  που  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει,  θεωρητικά,  όσους 

αγωνίζονται  για  την  ανατροπή  του  καπιταλισμού  και  υπέρ  της  δημιουργίας  μιας 

δημοκρατικής και αυτόνομης κοινωνίας. Δυστυχώς η διάκριση που κάνουν οι ΤΦ και 
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ΠΚ ανάμεσα στον «πρώιμο» και τον «ύστερο» Καστοριάδη συντείνει σε αυτήν την 

τάση, καθώς «αποπολιτικοποιεί» ένα μεγάλο μέρος του έργου του φιλοσόφου. 

Για λόγους εξοικονόμησης χώρου,  θεωρούμε δεδομένο ότι ο αναγνώστης έχει 

κάποια  γνώση  των  δύο  κειμένων  στα  οποία  αναφερόμαστε.  Για  τον  ίδιο  λόγο 

επιλέγουμε να συζητήσουμε εδώ μόνο τα θεωρητικά προβλήματα που θίγουν οι ΤΦ και 

ΠΚ.  Σε  επόμενο  κείμενο  ίσως  τοποθετηθούμε  και  επί  των  περισσότερο  πολιτικών 

ζητημάτων  (κριτική  σε  ορισμένες  θέσεις  της  Περιεκτικής  Δημοκρατίας  όπως  η 

πρόταση  «αντισυστημικής  συμμαχίας»  με  το  ΚΚΕ  ή  το  ΝΑΡ,  η  υποστήριξη  του 

καθεστώτος Αχμαντινεζάντ και των ισλαμικών επιθέσεων αυτοκτονίας, ο απαράδεκτος 

τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα μέλη της απέναντι σε άλλες πολιτικές ομάδες κ.λπ.). 

Ζητάμε επίσης την κατανόηση του αναγνώστη για τη συνεχή παράθεση χωρίων του 

Καστοριάδη. Είναι πράγματι άχαρο, αλλά είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι οι ΤΦ και ΠΚ 

πολύ συχνά του αποδίδουν πράγματα που ουδέποτε υποστήριξε1.

«Πρώιμος» και «ύστερος» Καστοριάδης

Μεγάλο μέρος της κριτικής των ΤΦ και ΠΚ βασίζεται στην ιδέα ότι το θεωρητικό 

έργο  και  η  πολιτική  διαδρομή  του  Καστοριάδη  μπορούν  να  διακριθούν  σε  δύο 

περιόδους, την «πρώιμη» και την «ύστερη». Βασικό προϊόν αλλά και ένδειξη αυτής της 

αλλαγής προσανατολισμού υποτίθεται ότι  είναι α) η θεωρία του τελευταίου για την 

«άνοδο της ασημαντότητας» και ο τρόπος με τον οποίο, στα πλαίσια αυτής, γίνονται 

αντιληπτά τα  ζητήματα της  κοινωνικής  αλλαγής και  των κοινωνικών  τάξεων∙  β)  η 

υιοθέτηση από την πλευρά του της ψυχαναλυτικής θεωρίας στην αντίληψή του για την 

κοινωνία και το άτομο.

1 Να υποθέσουμε ότι πρόκειται για πάγια τακτική των κύριων συγγραφέων αυτού του ρεύματος; Ή να 
διαλέξουμε  την  εκδοχή  της  διανοητικής  ανικανότητας,  που  υποτίθεται  ότι  δεν  τους  επιτρέπει  να 
κατανοήσουν τι  πραγματικά  λένε  οι  εκάστοτε  συγγραφείς  με τους  οποίους  διαφωνούν;  Ας κρίνει  ο 
αναγνώστης.  Ο  ΤΦ  π.χ.  χαρακτήριζε  το  μεγάλο  αμερικανό  κοινωνιολόγο,  Daniel Bell,  ως 
«νεοφιλελεύθερο  επικριτή  της  σοσιαλδημοκρατικής  συναίνεσης»  (Τ.  Φωτόπουλος,  Περιεκτική 
δημοκρατία,  μτφρ.  Ν.  Βούλγαρης,  Αθήνα,  Καστανιώτης,  1997,  σ.  82).  Ο  ίδιος  ο  Μπελ  όμως  είχε  
επανειλημμένως  τονίσει  ότι  «είμαι  σοσιαλιστής  στην  οικονομία,  φιλελεύθερος  στην  πολιτική  και  
συντηρητικός στην κουλτούρα» και ότι «η πλήρης απασχόληση αποτελεί τον βασικό παράγοντα για μια 
σωστή κοινωνία» (Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. 
Στ.  Ροζάνης,  Αθήνα,  Νεφέλη,  1999, σ.  14 και  377 αντίστοιχα).  Το παράδειγμα είναι  ενδεικτικό της 
αδυναμίας του ΤΦ να διακρίνει τις λεπτές διαφορές ανάμεσα σε άλλου τύπου τρόπους σκέψης. Έτσι, εν  
προκειμένω, ο  πολιτιστικός νεοσυντηρητισμός του Μπελ οδηγεί τον ΤΦ να τον τσουβαλιάσει με τους 
«εχθρούς»  του  κοινωνικού  κράτους,  επειδή  σε  κοινωνιολογικό  και  περιγραφικό επίπεδο,  ο  Μπελ 
παρατηρεί  πως  το  κράτος  πρόνοιας  συνέβαλε,  εμμέσως,  στη διάδοση  του  καταναλωτισμού  και  του 
ηδονισμού των σύγχρονων κοινωνιών.  Ανάλογες  απλοποιήσεις  και  λαϊκισμούς  βρίσκουμε  άφθονους 
στον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας μας αντιμετωπίζει τα κείμενα του Καστοριάδη. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία να διαχωρίσουμε τις κρίσεις  περί των γεγονότων από τις  αξιολογικές  
κρίσεις. 
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Όπως έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε και αλλού (Μάγμα 3, σ. 70, 77-78), η 

θεωρία  για  την  άνοδο  της  ασημαντότητας,  για  την  κρίση νοήματος  και  αξιών  του 

σύγχρονου  καπιταλισμού,  εμφανίζεται  (χωρίς  αυτή  τη  διατύπωση  βέβαια,  η  οποία 

εισάγεται το 1996, με την έκδοση του ομώνυμου βιβλίου1) κατά τα τέλη της δεκαετίας 

του  ’50,  στο  κείμενο  του  Καστοριάδη  «Το  επαναστατικό  κίνημα  στο  σύγχρονο 

καπιταλισμό»  (1959):  «Αυτή  η  εξαφάνιση  της  πολιτικής  δραστηριότητας  και  πιο 

γενικά  αυτό  που  ονομάζουμε  ιδιωτικοποίηση  […]  εκφράζει  τη  βαθιά  κρίση  της 

σύγχρονης  κοινωνίας  […]  Εκφράζει  την  αποσύνθεση  των  αξιών,  των  κοινωνικών 

εννοιών και των κοινοτήτων»2. Η θεωρία αυτή αποτελεί τον πυρήνα όχι μόνο βασικών 

κειμένων εκείνης της περιόδου («Οι κοινωνικές τάξεις και ο κ. Τουραίν» [1959]3, «Να 

ξαναρχίσουμε  την  επανάσταση»  [1963]4,  «Μαρξισμός  και  επαναστατική  θεωρία» 

[1964-65]5,  «Η  κρίση  της  σύγχρονης  κοινωνίας»  [1965]6,)  αλλά  και  της  πολιτικής 

γραμμής  που  ακολουθούσε  ο  Καστοριάδης  μέσα  στην  ομάδα  Σοσιαλισμός  ή 

Βαρβαρότητα [Σ. ή Β.] εκείνα τα χρόνια7. 

Η  σκέψη  του  Καστοριάδη  διαμορφώθηκε  υπό  την  επιρροή  μιας  μαρξιστικής 

παράδοσης  που  έδινε  μεγάλη  σημασία  στο  ζήτημα  της  ταξικής  συνείδησης8.  Όπως 

έγραφε,  π.χ.,  ο  «οιονεί  πατέρας» του,  Α.  Στίνας,  «Η εργατική  τάξη κάθε  μέρα και 

περισσότερο  με  την  ίδια  της  την  πείρα θα  βλέπει  το  πραγματικό  πρόσωπο  και  τις 

πραγματικές προθέσεις όλων αυτών των προσώπων και οργανώσεων που προβάλλουν 

τον εαυτό τους για κηδεμόνα και κάθε μέρα και περισσότερο θα αποδεσμεύεται από 

την κηδεμονία τους»9. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Καστοριάδης διαπίστωνε ότι «το 

1 Αν και ο όρος «ασημαντότητα» (insignifiance) συναντάται δύο φορές και στο κείμενο «Μαρξισμός και 
επαναστατική θεωρία» (1964), με ένα ελαφρώς διαφορετικό νόημα: βλ. Κ. Καστοριάδης, Η φαντασιακή 
θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιάς, Γ. Σπαντιδάκη, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ράππας, 1978, σ. 
230.
2 Κ.  Καστοριάδης,  «Το  επαναστατικό  κίνημα  στο  σύγχρονο  καπιταλισμό»  (1959),  Σύγχρονος  
καπιταλισμός  και  επανάσταση,  μτφρ.  Α.  Στίνας,  Κ.  Κουρεμένος,  Αθήνα,  Ύψιλον,  1987,  σ.  263.  Με 
«κοινωνικές έννοιες» οι μεταφραστές αποδίδουν το «κοινωνικές σημασίες [significations sociales]» του 
πρωτοτύπου.
3 Κ. Καστοριάδης, Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, ό. π., σσ. 149-167.
4 Κ. Καστοριάδης, Η πείρα του εργατικού κινήματος τ. 2, Προλεταριάτο και οργάνωση, μτφρ. Β. Ψιμούλη, 
Ζ. Χριστοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, σσ. 215-254.
5 Τώρα στο Κ. Καστοριάδης,  Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, ό. π., σσ. 19-244. Βλ. ειδικά τις 
ενότητες «Οι  κοινωνικές ρίζες του επαναστατικού προτάγματος» και «Το φαντασιακό στο σύγχρονο 
κόσμο».
6 Κ. Καστοριάδης, Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, ό. π., σσ. 363-379.
7 Βλ.  σχετικά  το κείμενο του Φ.  Γκοτρό,  «Socialisme ou Barbarie 1962-1963:  από τις  ρωγμές  στο 
σχίσμα», μέρος Α’ (Μάγμα 3, σσ. 79-103) και Β’ (Μάγμα 4, σσ. 85-97).
8 Βλ.  π.χ.  την  ενασχόλησή του με αυτό το ζήτημα στο ανέκδοτο  κείμενό του «Φαινομενολογία  της 
προλεταριακής συνείδησης» (1948): Κ. Καστοριάδης, Η γραφειοκρατική κοινωνία τ. 1, Οι παραγωγικές  
σχέσεις στη Ρωσία,  μτφρ. Ε. Παπαδοπούλου, Α. Χόπογλου, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σσ. 121-135.
9 Α. Στίνας, «Εργατικά» κράτη – «εργατικά» κόμματα και το απελευθερωτικό κίνημα της εργατικής τάξης, 
Αθήνα, Εργατικό Μέτωπο, 1966, σ. 15, δική μας η υπογράμμιση.
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πρόβλημα  ανάμεσα  στη  δράση  του  προλεταριάτου  και  στη  συνείδησή  του  δε 

διαλευκάνθηκε ποτέ στον κλασικό μαρξισμό»1. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση της ομάδας 

Σ. ή Β. έδινε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ανάπτυξης της ταξικής συνείδησης του 

προλεταριάτου,  καθώς την έβλεπε  ως έκφραση της  αυτόνομης δράσης του και  της 

αυτο-συγκρότησής  του  ως  τάξης.  Τόσο  ο  Ζαν  Φρανσουά  Λιοτάρ  (Jean-François 

Lyotard) όσο κι ο Κλοντ Λεφόρ (Claude Lefort) με τον Καστοριάδη –όπως άλλωστε 

και ο Στίνας- χρησιμοποιούσαν στις αναλύσεις τους τον όρο «πείρα» (expérience), ο 

οποίος  αναφερόταν  στη  συσσώρευση  ταξικής  συνείδησης  από  την  πλευρά  του 

προλεταριάτου2. Ταυτόχρονα, σε σύνδεση φυσικά με αυτή τη θεωρητική κατεύθυνση 

που  είχε  τις  ρίζες  της  στην  αντίληψη  της  Ρ.  Λούξεμπουργκ  για  την  «αυτο-

διαπαιδαγώγιση των μαζών», η προσέγγιση της ομάδας Σ. ή Β. δεν αντιλαμβανόταν τον 

καπιταλισμό  με  στενά  οικονομικούς  όρους,  αλλά  ως  ένα  συνολικότερο  τρόπο 

κοινωνικής οργάνωσης3. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Καστοριάδης διαμόρφωσε μια 

αντίληψη  που  έδινε  μεγάλη  σημασία  στους  «υποκειμενικούς»  παράγοντες:  η 

συνείδηση των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία δεν καθορίζεται μόνο από τη θέση τους 

στην παραγωγική διαδικασία,  αλλά  από την ίδια τους τη δραστηριότητα μέσα ή και 

ενάντια  στις  κατεστημένες  οικονομικές,  πολιτικές  και  κοινωνικές  δομές.  Ακόμα 

παραπέρα, η συνείδηση των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο για την κοινωνική τους συμπεριφορά, αλλά και για 

την κατανόηση της ίδιας της κοινωνίας  ως τρόπου συνύπαρξης των ανθρώπων: «Η 

σημασία  των  ιστορικών  γεγονότων  ως  ιστορικών  γεγονότων  (δηλαδή  αν  τα 

αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ο χρονικογράφος ή ο περιορισμένων 

οριζόντων ιστορικός) δεν είναι περισσότερο εγγεγραμμένη στα γεγονότα από ό,τι είναι 

στα αστέρια […] Τα ιστορικά γεγονότα έχουν τη σημασία που τους προσδίδει, μέσα σε 

ένα δεδομένο πλαίσιο και σε μια δεδομένη αλληλουχία, η δράση των ανθρώπων»4. 

1 Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 224.
2 Βλ. σχετικά και την 51η υποσημείωση του μεταφραστή στο κείμενο του Φ. Γκοτρό, «Socialisme ou 
Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές στο σχίσμα», μέρος Α’, ό. π., σ. 96 όπως επίσης και το «Επίμετρο 
του  μεταφραστή»  στο  Cl.  Lefort,  Η  προλεταριακή  εμπειρία (μτφρ.-επιμ.  Ι.  Βελλής,  Αθήνα,  Στάσει 
Εκπίπτοντες,  2008).  Ο  Καστοριάδης,  από  την  πλευρά  του,  τόνιζε  ότι  «η  ιστορία  του  εργατικού 
κινήματος  είναι η διαλεκτική μιας πείρας»,  κάνοντας  εγκωμιαστική αναφορά σε αυτό το άρθρο του 
Λεφόρ, στο κείμενό του «Το ζήτημα της ιστορίας του εργατικού κινήματος» (1973), που αποτελεί την 
εισαγωγή του τόμου Η πείρα του εργατικού κινήματος τ. 1, Πώς να αγωνιστούμε, μτφρ. Σ. Χαλκιάς, Β. 
Ψιμούλη, Αθήνα, Βέργος, 1977, σ. 80, υπ. 29.
3 Όπως γράφει ο μαρξιστής θεωρητικός Ζ. Ντοβέ, «Η θεωρία του “γραφειοκρατικού καπιταλισμού” της  
ομάδας  Σοσιαλισμός  ή  βαρβαρότητα έδινε  μεγαλύτερη  σημασία  στη  γραφειοκρατία απ’  ό,τι  στο 
κεφάλαιο» (Έκλειψη κι επανεμφάνιση του κομουνιστικού κινήματος, Αθήνα, Κόκκινο Νήμα, χ.χ., σ. 66).
4 C.  Castoriadis,  «Sur  la  notion  de  perspective  révolutionnaire»  [«Σχετικά με την έννοια της 
επαναστατικής προοπτικής»],  Histoire et création.  Textes philosophiques inédits (1945-1967) [Ιστορία 
και δημιουργία. Ανέκδοτα φιλοσοφικά κείμενα (1945-1967)], Παρίσι, Seuil, 2009, σ. 194. Πρόκειται για 

7



 Υπό αυτή την έννοια το ζήτημα του νοήματος (δηλαδή του φαντασιακού) αρχίζει 

να  λαμβάνει  καθοριστική  σημασία  στις  αναλύσεις  του  Καστοριάδη.  Η  ανάγκη  να 

δημιουργηθεί  το  εννοιακό  πλαίσιο  που  θα  επέτρεπε  να  συστηματοποιήσουμε  μια 

κατανόηση  της  κοινωνίας  με  όρους  νοήματος/σημασίας1 βρίσκεται  στη  βάση  των 

θεωρητικών αναπτύξεων του κειμένου «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία», που 

γράφτηκε  το  1964  και  αποτέλεσε,  έντεκα  χρόνια  αργότερα,  το  πρώτο  μέρος  της 

Φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας2. 

Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί  και η ενσωμάτωση της ψυχαναλυτικής θεωρίας σε 

αυτή  την  προσπάθεια,  καθώς  η  πρώτη  μας  επιτρέπει  να  σκεφτούμε  τη  σχέση  του 

ατόμου  με  τις  κοινωνικές  σημασίες:  «Ο κοινωνικο-ιστορικός  κόσμος  είναι  κόσμος 

νοήματος-σημασιών [...] Το νόημα αυτό δεν μπορεί να νοηθεί ως απλή “σκοπευόμενη 

ιδανικότητα” αλλά φέρεται από θεσμισμένες μορφές και διεισδύει στα τρίσβαθα του 

ανθρώπινου ψυχισμού πλάθοντάς  τον,  στην ολότητα περίπου των επισημαινομένων 

εκδηλώσεών του»3. H προσχώρηση του Καστοριάδη στο «ψυχαναλυτικό στρατόπεδο» 

(sic) χρονολογείται από την καθαρά «επαναστατική» του περίοδο, όταν ήταν ακόμα 

τροτσκιστής, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘40, κι όχι  μετά από το τέλος αυτής της 

περιόδου (1967), το 1970, όπως λανθασμένα πιστεύει ο ΠΚ (ό. π., σσ. 28-29). Το 1970 

είναι η χρονιά που ο Καστοριάδης γίνεται ψυχαναλυτής (μετά από την προσωπική του 

ψυχανάλυση, μια περίοδο παρακολούθησης του σεμιναρίου του Λακάν και εμπλοκής, 

στη  συνέχεια,  στις  δραστηριότητες  της  λεγόμενης  Τέταρτης  Ψυχαναλυτικής  Ομάδας 

[Quatrième Groupe],  ιδρυτικό  μέλος  της  οποίας  ήταν  η  τότε  σύζυγός  του  Pierra 

Aulagnier),  όχι η χρονιά που έρχεται  σε επαφή με την ψυχανάλυση ως θεωρία.  Το 

πρώτο  του  κείμενο  όπου  καταφεύγει  στη  θεωρία  του  Φρόιντ  είναι  το  ανέκδοτο 

«Ένστικτο  του  θανάτου  και  αντιφάσεις  του  συγκεκριμένου  ατόμου»,  γραμμένο  το 

19454 -γύρω στα 25 χρόνια πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πίστευε ο ΠΚ ότι 

αχρονολόγητο κείμενο των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του ’60, που απαντά στον Ζ.-Φ. Λιοτάρ. Για 
τη θεωρητική αυτή διαμάχη βλ. Φ. Γκοτρό, «Socialisme ou Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές στο 
σχίσμα», μέρος Β’, ό. π.
1 «Τίποτα  δεν  υπάρχει  ως  κοινωνικό-ιστορικό,  αν  δεν  είναι  σημασία,  αν  δεν  παίρνεται  από  ένα  
θεσμισμένο κόσμο σημασιών και δεν αναφέρεται σε αυτόν», Κ. Καστοριάδης,  Η φαντασιακή θέσμιση  
της κοινωνίας, ό. π., σ. 493.
2 Ως  ενδιάμεσο σταθμό αυτής  της  πορείας  μπορούμε  να  εκλάβουμε  το  σημαντικότατο  κείμενο  του 
Καστοριάδη, «Το ζήτημα της ιστορίας του εργατικού κινήματος» (1973), ό. π.,  όπου η ανάλυση της 
πείρας του προλεταριάτου και του εργατικού κινήματος συνδέεται με τις έννοιες του φαντασιακού, του 
μάγματος,  της ιστορίας  ως  ex nihilo δημιουργίας και  άλλων βασικών θεμάτων των μεταγενέστερων 
έργων του συγγραφέα.
3 Κ.  Καστοριάδης,  «Άτομο,  κοινωνία,  ορθολογικότητα,  ιστορία»  (1988),  Ο θρυμματισμένος  κόσμος, 
μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1992, σσ. 56-57.
4 C. Castoriadis, «Instinct de la mort et contradictions de l’individualité concrète» (1945),  Histoire et  
creation…,  ό.  π.,  σσ. 91-96.  Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκδοσης,  N.  Poirier, αυτό το κείμενο 
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γίνεται το «πέρασμα του Καστοριάδη στο ψυχαναλυτικό στρατόπεδο»! Στη συνέχεια, 

ήδη από το 1955, τονίζει  την αναγκαιότητα να ληφθεί  υπ’ όψη η ψυχοσεξουαλική 

διάσταση  του  ανθρώπου,  υπογραμμίζοντας  «τη  βαθιά  σχέση  ανάμεσα  στην  ταξική 

διάρθρωση της κοινωνίας και την πατριαρχική ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων»1, 

ενώ το 1962, σε εσωτερικό του κείμενο προς τα μέλη της ομάδας Σ. ή Β., πρότεινε τη 

συγγραφή κειμένου στο περιοδικό –μεταξύ άλλων- για την «επαναστατική σημασία της 

ψυχανάλυσης»2.  Το 1963,  ασκεί  σφοδρή κριτική  στο σεξουαλικό  πουριτανισμό της 

επίσημης σοβιετικής ιατρικής, προσεγγίζοντας το θέμα από ψυχαναλυτική σκοπιά και 

παραπέμποντας,  ειδικότερα,  στο  Ράιχ  και  τη  θεωρία  του  για  τον  οργασμό, 

υπερασπιζόμενος, παράλληλα την ψυχαναλυτική θεωρία απέναντι στις επιθέσεις των 

σοβιετικών  ψυχιάτρων3.  Η  χρήση  αυτής  της  θεωρίας,  ένα  χρόνο  αργότερα,  στο 

«Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία», για την περιγραφή της αλλοτρίωσης και της 

αυτονομίας  (ΦΘΚ,  σσ.  150-162),  δεν είναι,  ως  εκ  τούτου,  κάτι  που πρέπει  να μας 

ξαφνιάζει. Υπογραμμίζουμε τον προβληματικό χαρακτήρα της επιχειρηματολογίας των 

ΤΦ και ΠΚ, οι οποίοι βασίζουν τη θεωρία τους για την ύπαρξη των δύο περιόδων του 

Καστοριάδη  στη  δήθεν  διάκριση  της  «ψυχαναλυτικής»  από  την  «επαναστατική» 

περίοδο. Όπως βλέπουμε όμως, μια τέτοια διάκριση δε στέκει  ούτε καν χρονολογικά, 

καθώς παραβλέπει την εξέλιξη της σκέψης του Καστοριάδη από έναν παραδοσιακού 

τύπου μαρξισμό, επικεντρωμένο προς τα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, προς μια 

αντίληψη  για  το  συνολικό  χαρακτήρα  της  επανάστασης,  η  οποία  οφείλει  να 

συμπεριλάβει  όλες τις  πτυχές  της  κοινωνικής  ζωής,  από  την  οικονομία  μέχρι  τη 

σεξουαλικότητα.  Ανάλογος  χρονολογικός  σουρεαλισμός  υιοθετείται  από  τους 

συγγραφείς μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια (σ. 16, υπ. 3), και σε ό,τι αφορά στην 

«μαρτυρά  το  ενδιαφέρον  που  εκδήλωσε  πολύ  νωρίς  ο  Καστοριάδης  για  την  ψυχανάλυση,  στην 
προσπάθειά  του  να  δείξει  την  αναγκαιότητα  σύνδεσης  της  ψυχαναλυτικής  έρευνας,  που  είναι 
προσανατολισμένη προς τις δομές του ατομικού ασυνειδήτου, με τη μαρξιστική ανάλυση, που βλέπει 
την κοινωνία με όρους ταξικών σχέσεων, προκειμένου να υπερβαθεί η ψευδής αντινομία ανάμεσα στο 
ατομικό και το κοινωνικό» (ό. π., σ. 12). Ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση για τη συνέχεια του κειμένου  
μας.
1 Κ. Καστοριάδης, «Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού Ι» (1955), Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, μτφρ. 
Γ. Ιωαννίδης, Μ. Λαμπρίδης, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, σ. 75, με αναφορά 
στα  βασικά  έργα του  Βίλχελμ  Ράιχ  (W.  Reich).  Για  τη  σημασία  της  πολιτιστικής  και  σεξουαλικής 
αλλοτρίωσης που γεννά ο καπιταλισμός, παράλληλα με την οικονομική και πολιτική εκμετάλλευση, βλ.  
στο ίδιο κείμενο, σσ. 70-72.
2 Κ.  Καστοριάδης,  «Πάνω στον  προσανατολισμό της  προπαγάνδας» (1962),  Η πείρα του  εργατικού  
κινήματος 2, ό.π., σ. 198. Η ομάδα οργάνωσε μάλιστα και ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ψυχανάλυση και 
επανάσταση», στις 17.4.1964 (βλ. Ph. Gottraux, «Socialisme ou Barbarie». Un engagement politique et  
intellectuel dans la France de l’après-guerre [Σ. ή Β. Μια πολιτική και διανοητική δραστηριοποίηση στη 
μεταπολεμική Γαλλία], Éd. Payot Lausanne, 1997, σ. 398).
3 Κ. Καστοριάδης, «Η σεξουαλική αγωγή στην Ε.Σ.Σ.Δ.» (1963),  Η γραφειοκρατική κοινωνία τ. 2,  Η 
επανάσταση ενάντια στη γραφειοκρατία, μτφρ. Γ. Παπακυριάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σ. 283 κ.ε.
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κριτική  τους  στην  αντίληψη  του  Καστοριάδη  για  τις  τάξεις  μέσα  στο  σύγχρονο 

καπιταλισμό.

«Ρεφορμιστής» ο Καστοριάδης;
Αυτό δείχνει επίσης την ασυναρτησία κάθε πολιτικής  

που  θέλει  να  είναι  με  σοβαρό  τρόπο  αποκλειστικά  
«ρεφορμιστική».  Διότι  μια  πολιτική  αυτού  του  είδους  
καταλήγει να θέλει να τροποποιήσει ορισμένα κομμάτια ενός  
συστήματος,  δίχως  να  νοιάζεται  για  τα  αποτελέσματα  που  
έχουν  αυτές  οι  τροποποιήσεις  στα  υπόλοιπα  μέρη  του  
συστήματος  και  δίχως,  μάλιστα,  να  έχει  καν  συναίσθηση  
αυτών των αποτελεσμάτων.

Κ. Καστοριάδης, 1985

Ο ΤΦ (ό. π., σσ. 20-22) κατηγορεί τον «ύστερο» Καστοριάδη για ρεφορμισμό, 

υποστηρίζοντας ότι η θεωρία του για την άνοδο της ασημαντότητας τον οδήγησε να 

αποσιωπήσει  τους  «συστημικούς  παράγοντες»  που  έχουν  οδηγήσει  στη  σημερινή 

κρίση,  κάτι  που  με  τη  σειρά  του  τον  έκανε  να  εγκαταλείψει  το  πρόταγμα  της 

επαναστατικής  αλλαγής  των  καπιταλιστικών  κοινωνιών,  χάριν  μιας  νεφελώδους 

«πολιτιστικής επανάστασης», που θα συνεπήγετο πρώτα μια αλλαγή στο επίπεδο των 

αξιών και στη συνέχεια μια ενδεχόμενη αλλαγή των θεσμών. Πρόκειται φυσικά για 

προφανή παραποίηση των ιδεών του Καστοριάδη, ειδικά όταν ο συγγραφέας φτάνει να 

υπονοήσει  ότι  ο  πρώτος  κατέληξε  να  είναι  υπέρμαχος  του  καπιταλισμού  και  των 

φιλελεύθερων ολιγαρχιών (ΤΦ, ό. π., σ. 221). 

Πίσω από το συλλογισμό του ΤΦ υπάρχει αδυναμία κατανόησης του εξής απλού 

πράγματος: η κρίση νοήματος και αξιών, η άνοδος της ασημαντότητας, δεν είναι κάτι 

αποκομμένο  από  την  πολιτική,  οικονομική  και  κοινωνική  πραγματικότητα  των 

σύγχρονων κοινωνιών. Αντίθετα είναι προϊόν των  εγγενών γραφειοκρατικών τάσεων 

της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως επίσης και του 

συστήματος της φιλελεύθερης ολιγαρχίας. Είναι μια εξέλιξη που ριζώνει στη φύση των 

οικονομικών,  κοινωνικών και πολιτικών θεσμών της καπιταλιστικής κοινωνίας,  έτσι 

όπως αναπτύχθηκαν κατά τον 20ό  αιώνα. Όταν λοιπόν ο Καστοριάδης μιλά για την 

ανάγκη μιας νέας θέσμισης της κοινωνίας,  δεν αερολογεί,  αναφερόμενος σε κάποια 

νεφελώδη «αλλαγή αξιών», αλλά έχει στο νου του ένα κοινωνικό κίνημα, ταυτόχρονα 

πολιτικό  και  πολιτιστικό:  «Το  ζήτημα  του  “πολιτισμού”  αντιμετωπίζεται  εδώ  σαν 

1 Ο πληθωρικός Π. Κουμεντάκης, που δείχνει να μη μπορεί να φεισθεί χαρακτηρισμών, επαναλαμβάνει 
αρκετές  φορές ότι  ο Καστοριάδης  «αθωώνει  το σύστημα» (ό.π.,  σ.  32, 33),  ότι  «κατέθεσε τα όπλα,  
ενσωματώθηκε και τελικά συμφιλιώθηκε με το σύστημα» (ό. π., σσ. 33-34) κ.λπ. 
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διάσταση του πολιτικού προβλήματος με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το πολιτικό πρόβλημα είναι μια συνιστώσα του θέματος  πολιτισμός με την ευρεία 

έννοια»1. Όπως έγραφε το 1976, «[…] η δημοκρατία αποκλείει  τη μεταβίβαση των 

εξουσιών σε εκπροσώπους∙ είναι η άμεση εξουσία των ανθρώπων πάνω σε όλες τις 

πλευρές της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης, αρχής γενομένης από την παραγωγική 

εργασία. Η εγκαθίδρυση μιας τέτοιας δημοκρατίας […] μπορεί να προέλθει μόνο από 

ένα τεράστιο κίνημα του παγκόσμιου πληθυσμού, που μπορούμε να το συλλάβουμε 

μόνο ως κάτι που θα καλύπτει μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. Γιατί ένα τέτοιο κίνημα 

–που ξεπερνά κατά πολύ ό,τι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ως “πολιτικό κίνημα”- δεν 

θα μπορέσει να υπάρξει αν δε θέσει υπό αμφισβήτηση όλες τις σημασίες που έχουν 

θεσμιστεί, όλες τις νόρμες και τις αξίες που διέπουν το σύγχρονο σύστημα και είναι 

ομοούσιές του. Θα μπορέσει να υπάρξει μόνο ως ριζικός μετασχηματισμός αυτών που 

οι άνθρωποι θεωρούν ως σημαντικά και ως μη σημαντικά, ως έχοντα αξία και ως μη 

έχοντα αξία –κοντολογίς,  ως βαθύς ψυχικός  και  ανθρωπολογικός μετασχηματισμός, 

μαζί με την παράλληλη δημιουργία νέων μορφών ζωής και νέων σημασιών σε όλους 

τους τομείς»2.

 Όπως  εξηγούσε  μάλιστα  ο  Καστοριάδης  στο  πρώτο μέρος  της  Φαντασιακής  

θέσμισης της κοινωνίας («Οι κοινωνικές ρίζες του επαναστατικού προτάγματος», σσ. 

120-128), η υποστήριξη από την πλευρά του ενός προτάγματος επαναστατικής αλλαγής 

των σημερινών κοινωνιών δε στηριζόταν μόνο στην υποκειμενική του θέλησή για κάτι 

τέτοιο,  αλλά  και  στο  αντικειμενικό δεδομένο  της  κρίσης  στην  οποία  είχε  εισέλθει 

μεταπολεμικά ο καπιταλισμός. Τη δεκαετία του ’60 ο Καστοριάδης εντόπιζε αυτή την 

κρίση στο γεγονός ότι η γραφειοκρατική οργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής προωθούσε με κάθε τρόπο την παθητικοποίηση των ανθρώπων, ενώ, την ίδια 

στιγμή, αποζητούσε διακαώς τη δραστηριοποίησή τους. Πρόκειται για ό,τι αποκαλούσε 

τότε  «θεμελιώδη  αντίφαση  του  καπιταλισμού»3:  η  παθητικοποίηση  και  η 

«ιδιωτικοποίηση» των ατόμων, η διάδοση της κατανάλωσης και η αδιαφορία για τις 

δημόσιες υποθέσεις συνιστούσαν μια διαδικασία που «έχει σαφώς πάρει το δρόμο της 

στις  βιομηχανοποιημένες  χώρες,  αλλά  γεννάει  τις  ίδιες  της  τις  αρνήσεις.  Οι 

1 Κ. Καστοριάδης, «Κοινωνικός μετασχηματισμός και πολιτισμική δημιουργία» (1978), Το περιεχόμενο  
του σοσιαλισμού, ό. π., σ. 299. (Η μεταφράστρια αποδίδει ως «πολιτισμό» το γαλλικό culture που εμείς 
μεταφράζουμε με «κουλτούρα»).
2 Κ.  Καστοριάδης,  «Σκέψεις  πάνω στην “ανάπτυξη” και  την “ορθολογικότητα”» (1974),  Χώροι  του  
ανθρώπου, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1995, σσ. 42-43, δική μας η υπογράμμιση.
3 Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 179 και 219 κ.ε. Βλ. 
επίσης και την ανάλυση του Φ. Γκοτρό, στο Α’ μέρος του κειμένου που αναφέραμε σε προηγούμενη 
υποσημείωση.
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γραφειοκρατικοποιημένοι  θεσμοί  έχουν  εγκαταλειφθεί  από  τους  ανθρώπους  που 

έρχονται τελικά σε αντίθεση με αυτούς»1. Αυτή η αντίφαση συνιστούσε τη βαθύτερη 

κρίση  της  κοινωνίας,  αφού  δυσχέραινε  σε  εξαιρετικό  βαθμό  τη  λειτουργία  του 

συστήματος, αλλά ήταν, την ίδια στιγμή, και το αντικειμενικό στήριγμα ενός πιθανού 

επαναστατικού κινήματος. 

Στη συνέχεια, αυτή η θεωρία πήρε μια νέα μορφή, υπό το φως της εξέλιξης της 

σκέψης του, κι έτσι βλέπουμε τον Καστοριάδη να μιλά πλέον για μια «ανθρωπολογική 

κρίση του καπιταλισμού»2: «Η ιδιωτικοποίηση [ενν. του πληθυσμού] μόνο προσωρινά 

διευκολύνει τη διαχείριση του συστήματος, διότι αφήνει τους κυβερνώντες να κάνουν 

ό,τι  θέλουν.  Στο τέλος όμως οδηγεί στην καταστροφή. Διότι,  κάνοντας ό,τι  θέλουν, 

χωρίς  κανέναν  έλεγχο,  οι  κυβερνώντες  συσσωρεύουν  τους  παραλογισμούς  και  τα 

σκάνδαλα»3. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταστρέφονται και οι ανθρωπολογικοί τύποι 

στους  οποίους  είχε  στηρίξει  ο  καπιταλισμός την ανάπτυξή του4.  Αν,  υπό αυτή την 

έννοια  «η  καπιταλιστική  κοινωνία  βυθίζεται  στην  παρακμή  και  μ’  αυτήν  εδώ  την 

κοινωνία  είναι  η  ανθρωπότητα  που  ρισκάρει  να  υποστεί  μια  αμετάκλητη 

καταστροφή»5, τότε η ανατροπή αυτής της κατάστασης  δε μπορεί παρά να σημαίνει  

ανατροπή του καπιταλισμού και των θεσμών που έχουν οδηγήσει στη σημερινή παρακμή.

Μπορεί  ορισμένες  διατυπώσεις  του  Καστοριάδη  να  φαντάζουν  απλοϊκές  σε 

κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τη σκέψη του, ειδικά μάλιστα αν έχουμε στο 

νου  συνεντεύξεις  του σε  εφημερίδες  της  Ομογένειας,  όπου,  όπως  καταλαβαίνουμε, 

είναι αναγκασμένος κανείς να μιλά με απλά λόγια για να γίνεται κατανοητός6. Είναι 

όμως σαφές ότι υπό το φως της θεωρίας του για την άνοδο της ασημαντότητας και την 

ανθρωπολογική  κρίση  του  καπιταλισμού,  η  αλλαγή  των  «αξιών»  και  του  «τύπου 

ανθρώπου» που παράγει ο σημερινός καπιταλισμός συνιστά, την ίδια στιγμή,  αλλαγή 

των ίδιων των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεσμών που γενούν αυτόν τον  

τύπο  και  λειτουργούν  βάσει  αυτού:  των  θεσμών,  με  άλλα  λόγια,  του  

«αντιπροσωπευτικού»  συστήματος  των  φιλελεύθερων  ολιγαρχιών,  της  καπιταλιστικής  

οικονομίας  (νεοφιλελεύθερης  ή  κεϊνσιανής)  και  της  γραφειοκρατικής/ιεραρχικής  

1 Κ. Καστοριάδης, «Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση», ό. π., σ. 245.
2 Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού» (1991), Μάγμα 3, σσ. 12-15.
3 Κ. Καστοριάδης, «Στην καλύτερη περίπτωση ο Γκορμπατσώφ είναι ένας Μεγάλος Πέτρος» (1987), Τ. 
Παπαδοπούλου, Μια άλλη Ευρώπη, Αθήνα, Ύψιλον, 1993, σ. 29.
4 Κ.  Καστοριάδης,  «Η  άνοδος  της  ασημαντότητας» (1993),  Η άνοδος  της  ασημαντότητας,  μτφρ.  Κ. 
Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 124.
5 Κ. Καστοριάδης, «Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού», ό. π., σ. 15.
6 Βλ.  π.χ.  τη  συνέντευξη  του  Καστοριάδη  στην  ελληνόφωνη  εφημερίδα  του  Σίδνεϋ,  Ο  Κόσμος, 
αποσπάσματα από την οποία παραθέτει ο ΠΚ (ό. π., σ. 25).
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οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το «ρεφορμισμό» και 

όλα τα υπόλοιπα για τα οποία γράφουν ο ΤΦ κι ο ΠΚ;

Ψυχανάλυση και επανάσταση

Ο βασικός συλλογισμός με τον οποίο προσπαθεί ο ΤΦ να δείξει ότι η θεωρία της 

ανόδου της ασημαντότητας οδηγεί τον Καστοριάδη στο ρεφορμισμό, είναι ο εξής: η 

άνοδος της ασημαντότητας συνιστά μια κρίση στο επίπεδο του νοήματος και των αξιών 

της κοινωνίας∙ μπορεί να υπερβαθεί μόνο με μια αναθέρμανση της δημιουργίας στο 

πολιτιστικό επίπεδο, η οποία θα φέρει  στο φως νέες αξίες και θα δώσει καινούργιο 

νόημα  στη  ζωή  των  ανθρώπων.  Προϋπόθεση  αυτού  του  συλλογισμού  είναι  ο 

διαχωρισμός της κρίσης αξιών και νοήματος από το συνολικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι . 

Εξού και η κατηγορία ότι ο Καστοριάδης «αποσιωπά τους συστημικούς παράγοντες 

που οδήγησαν στην κρίση». Λες κι ο Καστοριάδης υπονόησε ποτέ ότι η άνοδος της 

ασημαντότητας  είναι  μια  εξέλιξη  ανεξάρτητη  από  την  ανάπτυξη  του  καπιταλισμού 

κατά τα τελευταία 50 χρόνια! Λες και δεν είναι προφανές –από όσα είπαμε κι εμείς 

εδώ- ότι η άνοδος της ασημαντότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η κρίση του  

καπιταλισμού  που  έχει  φτάσει  σε  τέτοιο  επίπεδο  ώστε  να  καθίσταται  πλέον 

«ανθρωπολογική».

Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική, ο ΠΚ εμμένει σε μια επιμέρους πτυχή του 

προβλήματος. Πρόκειται για τη σχέση ανάμεσα στην ατομική και τη συλλογική πλευρά 

του προτάγματος της αυτονομίας. Όταν ο Καστοριάδης λέει πως «πρέπει να αλλάξουν 

οι άνθρωποι», θα πρέπει να είναι κανείς μάλλον κακόπιστος, για να συμπεράνει ότι ο 

συγγραφέας μας είναι  ακραίος φιλελεύθερος  και  με αυτή τη διατύπωση εννοεί  πως 

φταίνε οι ίδιοι οι άνθρωποι, ως ατομικά υποκείμενα, για τα δεινά που υφίστανται από 

τον  καπιταλισμό.  Κι  όμως,  αυτή  είναι  η  ραχοκοκαλιά  του  επιχειρήματος  του  ΠΚ. 

Στηριζόμενος σε αυτήν, αποδίδει στον Καστοριάδη την αστεία άποψη ότι η κοινωνική 

αλλαγή θα επέλθει μέσω της ατομικής ψυχανάλυσης των μελών της κοινωνίας –όχι 

μέσω ενός νέου επαναστατικού κινήματος αλλά μέσω της «γενικευμένης ψυχανάλυσης 

των μαζών» (ΠΚ, ό. π., σ. 31).

Οι ακροβατισμοί του ΠΚ θίγουν ένα υπαρκτό ζήτημα. Η βασική ένστασή του 

είναι ότι ο Καστοριάδης τα ρίχνει όλα «στους ίδιους τους ανθρώπους», αποσιωπώντας 

το  ρόλο  των  κυρίαρχων  στρωμάτων  και  των  ελίτ.  Αυτό  υποτίθεται  ότι  έχει  ως 

αποτέλεσμα «την πανηγυρική αθώωση του κυρίαρχου συστήματος» (ΠΚ, ό. π., σ. 32). 

Ο  ΠΚ  αντιλαμβάνεται  διαισθητικά  ότι  υπάρχει  κάποια  διαφορά  ανάμεσα  στην 
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καστοριαδική προσέγγιση και στα όσα υποστηρίζει ο ίδιος και οι υπόλοιποι φίλοι της 

Περιεκτικής Δημοκρατίας, αλλά δε μπορεί να κατανοήσει ποιά είναι αυτή η διαφορά. 

Η διαφορά δεν έγκειται,  όπως νομίζει  ο  ΠΚ, στο ότι  ο  Καστοριάδης  «αθωώνει  το 

σύστημα»,  κατηγορώντας  απλώς  τους  ίδιους  τους  ανθρώπους,  ενώ,  αντίθετα,  η 

προσέγγιση  της  Περιεκτικής  Δημοκρατίας  αποδίδει  στις  ελίτ  και  τα  κυρίαρχα 

στρώματα το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Η διαφορά έχει να κάνει με το 

ότι  ο  Καστοριάδης,  ακολουθώντας  την  προσέγγισή  του  σύμφωνα  με  την  οποία  η 

συνείδηση των ανθρώπων δεν καθορίζεται απόλυτα από τις «αντικειμενικές συνθήκες» 

(θεσμοί, δομές, τάξεις κ.λπ.),  αναγνωρίζει μέρος της ευθύνης και στους «από κάτω». 

Αυτό  είναι  αδιανόητο  για  την  προσέγγιση  της  Περιεκτικής  Δημοκρατίας,  η  οποία 

υποβαθμίζει το ρόλο της συνείδησης και του κοινωνικού φαντασιακού.

Το όλο πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που (βάσει του επιχειρήματος του 

ΤΦ  που  εξετάσαμε  στην  αρχή)  ο  ΠΚ  αποφασίζει,  εντελώς  αυθαίρετα,  ότι  ο 

Καστοριάδης κατηγορεί  μόνο ή κυρίως τους «από κάτω». Είναι όμως πασίγνωστη η 

θεωρία  του  Καστοριάδη,  σύμφωνά  με  την  οποία  το  άτομο,  σε  αντίθεση  προς  την 

ατομική ψυχή, συνιστά  κοινωνική κατασκευή και, ως εκ τούτου, είναι κάθε φορά σε 

τεράστιο  βαθμό  καθορισμένο  από  την  κοινωνία  μέσα  στην  οποία  γεννιέται  και 

μεγαλώνει: «Πρόκειται για τον άνδρα ή για τη γυναίκα γενικώς; Μα όχι, πρόκειται για 

το συγκεκριμένο άτομο, όπως το έχει κατασκευάσει ο καπιταλισμός»1. Πρόκειται για 

μια από τις θεμελιώδεις παραδοχές της ανθρωπολογίας του και προκαλεί εντύπωση η 

κραυγαλέα παρανόησή  της  από  τον  ΠΚ.  Σε  ό,τι  αφορά  στο  πρόβλημα  που  μας 

απασχολεί,  ακολουθώντας  αυτήν  του  την  αρχή,  ο  Καστοριάδης  έγραφε  ότι  «στις 

“πλούσιες” χώρες οι άνθρωποι “θέλουν” το εμπόρευμα, διότι από την πιο τρυφερή τους 

ηλικία εκγυμνάζονται στο να το θέλουν (επισκεφθείτε ένα σημερινό νηπιαγωγείο) και 

διότι το καθεστώς τους εμποδίζει με χίλιους τρόπους να θέλουν οτιδήποτε άλλο»2. Που 

λοιπόν  στηρίζονται  τα  εξής  λεγόμενα  του  ΠΚ:  «[Ο  Καστοριάδης]  συνεχίζει 

κατακεραυνώνοντας τις σημερινές αξίες (που προφανώς δημιουργήθηκαν  από μόνες  

τους χωρίς ανάμιξη της οικονομίας της αγοράς και της δυναμικής της που γέννησε την  

καταναλωτική κοινωνία και τις αξίες της!)» (ό. π., σσ. 24-24, δική μας η υπογράμμιση);

Απαντάμε:  στηρίζονται  στο  διαχωρισμό  που  κάνει  ο  ΠΚ  (και  εν  συνεχεία 

αποδίδει  στον  Καστοριάδη)  ανάμεσα,  από  τη  μια  μεριά,  στην  «ψυχοκοινωνική 

1 Κ. Καστοριάδης, «Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού», ό. π., σ. 12.
2 Κ.  Καστοριάδης,  Η  «ορθολογικότητα»  του  καπιταλισμού (1997),  μτφρ.  Ζ.  Χριστοφίδου,  Κ. 
Σπαντιδάκης,  Αθήνα,  Ύψιλον,  2000,  σ.  57.  Πρόκειται  για  το  τελευταίο  κείμενο  που  έγραψε  ο 
Καστοριάδης, λίγο πριν πεθάνει.
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οργάνωση του δυτικού ανθρώπου», και από την άλλη στο «σύστημα», τον καπιταλισμό 

κ.λπ. Όπως είδαμε όμως, αυτή η φιλελεύθερου τύπου αντίληψη, δεν έχει καμία σχέση 

με τη θεωρία του Καστοριάδη για τον εκκοινωνισμό. Η θεωρία του Καστοριάδη για 

τον  εκκοινωνισμό  της  ψυχής  στρέφεται  αφενός  ενάντια  ακριβώς  στο  φιλελεύθερο 

μεθοδολογικό ατομικισμό αυτού του είδους1 και αφετέρου ενάντια στην παραδοσιακή, 

φροϊδική αντίληψη για τη μετουσίωση,  που αδυνατεί  να ερμηνεύσει  την κοινωνική 

διαμόρφωση του  ατόμου.  Η  συμβολή  του  Καστοριάδη  στην  ψυχαναλυτική  θεωρία 

έγκειται ακριβώς στην καινούργια αυτή κατανόηση της μετουσίωσης που προτείνει στη 

Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας2. Το να τον κατηγορεί, κατόπιν τούτων, κανείς για 

αποσύνδεση  του  ατόμου  από  τις  δομές  του  συστήματος,  αλλά  και  της  κοινωνικής 

θέσμισης γενικότερα, συνιστά σοβαρότατη παρανόηση της φιλοσοφίας του. 

Σύμφωνα  με  αυτή  τη  φιλοσοφία,  «το  πραγματικό  ερώτημα  είναι  αυτό  των 

ανθρωπολογικών δομών που αντιστοιχούν στις κοινωνικο-οικονομικές δομές, δηλαδή το 

ερώτημα για τις ψυχοκοινωνικές δομές του σημερινού ατόμου, για τον τρόπο με τον 

οποίο ενεργεί και με τον οποίο εντάσσεται στην κοινωνία –για αυτό, τέλος, που η ίδια 

η  λειτουργία  της  κοινωνίας  τείνει  διαρκώς  να  παράγει  και  να  αναπαράγει ως 

συμπεριφορά»3.  Κριτική,  υπό  αυτή  την  έννοια,  στις  «ψυχοκοινωνικές  δομές  του 

σημερινού ατόμου» σημαίνει κριτική στις σύγχρονες κοινωνίες που ενσαρκώνονται σε  

αυτό τον τύπο ανθρώπου,  δηλαδή κριτική  στον καπιταλισμό.  Η αλλαγή αυτών των 

«ψυχοκοινωνικών δομών» δε μπορεί να γίνει μέσω της ατομικής ψυχανάλυσης, όπως 

χλευάζει ο ΠΚ (αφού η ψυχαναλυτική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον αναλυόμενο 

να επιλύσει τις νευρώσεις και τα συμπλέγματά του όχι όμως και να δημιουργήσει έναν 

καινούργιο  ανθρωπολογικό  τύπο!),  αλλά  μέσω  της  ανατροπής  των  κοινωνικο-

οικονομικών δομών που τις παράγουν και τις διατηρούν και μέσω της αντικατάστασής 

τους  από  νέους  θεσμούς.  Αυτό  φυσικά  σημαίνει  αγώνας  για  την  ανατροπή  του 

καπιταλισμού και των φιλελεύθερων ολιγαρχικών καθεστώτων, μέσω ενός κινήματος 

«που θα επιδιώξει  μια πραγματική αλλαγή στις  κοινωνικές  δομές.  Θα επιδιώξει  να 

εγκαθιδρύσει μια πραγματική δημοκρατία, με τη συμμετοχή όλων στη διαχείριση των 
1 «Τι  είδους  ανθρώπινα  όντα  δημιουργεί  αυτό  το  σύστημα;  [...]  Ένας  κυνικός  φιλελευθεριστής  θα 
μπορούσε να πει  ότι  “οι  σημερινοί  άνθρωποι  επιλέγουν ελεύθερα να είναι  τέτοιοι  που είναι”.  Ένας 
άνθρωπος  με  στοιχειώδη  νου  και  στοιχειώδεις  κοινωνιολογικές  γνώσεις  καταλαβαίνει  φυσικά  ότι 
καθόλου ελεύθερα δε διαλέγουν οι άνθρωποι αυτό που είναι» (Κ. Καστοριάδης, «Η πολιτική σήμερα...» 
(1991), Ο θρυμματισμένος κόσμος, ό. π., σ. 156). 
2 Βλ. το κεφάλαιο VI «Η κοινωνικο-ιστορική θέσμιση: το άτομο και το πράγμα» και συγκεκριμένα τις 
υποενότητες «Η μετουσίωση και ο εκκοινωνισμός της ψυχής», «Το κοινωνικο-ιστορικό περιεχόμενο της 
μετουσίωσης» (σσ. 439-450 της ελληνικής έκδοσης). 
3 C.  Castoriadis,  «Quelle  démocratie?» [«Ποιά δημοκρατία;»]  (1990),  Figures du pensable,  Παρίσι, 
Seuil, 1999, σ. 162, δικές μας οι υπογραμμίσεις.

15



κοινών.  Ένα  επαναστατικό  κίνημα  που  θα  οδηγήσει  στην  αυτοκυβέρνηση  των 

παραγωγικών  και  τοπικών  μονάδων,  των  χωρών,  των  εθνών.  Αυτή  είναι  η  μόνη 

πολιτική επιδίωξη η οποία έχει κάποιο νόημα και για την οποία αξίζει να δουλέψει 

κανείς»1.

 «Ταξικό» και «ανθρωπολογικό» επίπεδο ανάλυσης

α) Η εξέλιξη των τάξεων στο σύγχρονο καπιταλισμό

Η θεωρία του «ύστερου» Καστοριάδη για το φαντασιακό και τη θέσμιση έχει ήδη 

σκιαγραφηθεί στο «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία». Στα πλαίσια αυτής του της 

θεωρίας  και  της  βαρύνουσας  σημασίας  που  έδινε  στον  «υποκειμενικό»  παράγοντα 

(συνείδηση, φαντασιακό κ.λπ.), ο Καστοριάδης κάνει κριτική στην κλασική αντίληψη 

για  την  ταξική  διαστρωμάτωση  της  κοινωνίας.  Έχοντας  πρώτα  διαπιστώσει  τη 

μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού σε μισθωτούς όπως επίσης και την 

αύξηση των ενδιάμεσων στρωμάτων της γραφειοκρατικής πυραμίδας, που έχουν ρόλο 

ταυτόχρονα εκτελεστικό (προς τα πάνω) και διευθυντικό (προς τα κάτω), καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως «η μόνη διαφοροποίηση που έχει μια αληθινή πρακτική σημασία 

και που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας, εκτός προφανώς από την 

κορυφή, είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα σ’ αυτούς που αποδέχονται το σύστημα και 

σ’ αυτούς που, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα της παραγωγής, το μάχονται»2. 

Μια πιο σαφής διατύπωση αυτής της άποψης υπάρχει στο χωρίο που παραθέτει κριτικά 

ο ΤΦ (ό.  π.,  σ.  18),  όπου ο Καστοριάδης λέει  πως «πρέπει  να εγκαταλείψουμε τα 

“αντικειμενικά κριτήρια” οποιουδήποτε είδους» αναφορικά προς τον καθορισμό της 

στάσης των ανθρώπων απέναντι στο σύστημα. 

Βλέπουμε ότι και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει σταδιακή και «ομαλή» εξέλιξη της 

σκέψης του Καστοριάδη και όχι το χάσμα που περιγράφουν οι ΤΦ και ΠΚ3. Το νέο 

κριτήριο που θέτει ο Καστοριάδης ως καθοριστικό για την πολιτική τοποθέτηση των 

1 Κ. Καστοριάδης, «Στην καλύτερη περίπτωση ο Γκορμπατσώφ είναι ένας Μεγάλος Πέτρος», ό. π., σ. 
28.
2 Κ. Καστοριάδης, «Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση» (1963),  Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, ό. 
π., σσ. 234-235, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
3 Και πώς να μη συμβαίνει, άλλωστε, αυτό, όταν η κριτική που ασκούν στον Καστοριάδη οι ΤΦ και ΠΚ 
σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας είναι  ακριβώς η ίδια με την κριτική 
που  του  ασκούσε  ο  «παλαιομαρξιστής»  (και  μετέπειτα  θεωρητικός  του  μεταμοντερνισμού)  Ζαν 
Φρανσουά Λιοτάρ το 1963; Αν η αντίληψη του Καστοριάδη περί τάξεων, στην οποία ασκούν κριτική οι 
συγγραφείς μας, είναι προϊόν της υποτιθέμενης ρήξης του με το επαναστατικό του παρελθόν, τότε πώς  
είναι δυνατόν να την κριτικάρει ένας σύντροφός του στην ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα 4 χρόνια 
πριν  από  τη  διάλυση  της  ομάδας;  Για  την  εν  λόγω  κριτική  του  Λιοτάρ  και  τις  εντυπωσιακές  τις 
ομοιότητες με αυτή των ΤΦ και ΠΚ, βλ. Φ. Γκοτρό, «Socialisme ou Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές 
στο σχίσμα», μέρος Β’, Μάγμα 4, Ιούνιος 2009, σ. 94 κ.ε.
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ατόμων απέναντι στην κατεστημένη κοινωνία (αν αποδέχεται κανείς ή όχι το σύστημα) 

δεν  είναι  προϊόν  μόνο  της  μελέτης  των  αλλαγών  στο  επίπεδο  των  αντικειμενικών 

συνθηκών  (αύξηση  των  μεσαίων  στρωμάτων,  ανάμειξη  των  διευθυντικών  κι 

εκτελεστικών ρόλων) αλλά έρχεται και ως συνέπεια της αντίληψης που στο μεταξύ είχε 

αναπτύξει ο Καστοριάδης σχετικά με τη βαρύνουσα σημασία της «συνείδησης» και 

των  υποκειμενικών,  γενικότερα,  παραγόντων  και  η  οποία  είχε  οξυνθεί  ακόμα 

περισσότερο  κατά  την  πολεμική  του  ενάντια  στην  «παλαιομαρξιστική»  τάση  της 

ομάδας  Σ.  ή  Β. και  την  ιδέα  της  για  την  «αντικειμενικά»  ορίσιμη  «επαναστατική 

προοπτική»1. Με άλλα λόγια, σε συνθήκες όπου η διαστρωμάτωση της κοινωνίας -μέσω  

της αύξησης των μεσαίων στρωμάτων-, αμβλύνει τις ταξικές διαφορές, οι υποκειμενικοί  

παράγοντες,  που  ούτως  ή  άλλως  δεν  καθορίζονται  απόλυτα  από τους  οικονομικούς,  

αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο. 

Πίσω  από  αυτές  τις  διαπιστώσεις  βέβαια  υπάρχουν  και  μερικοί  ακόμα 

συλλογισμοί.  Πρώτον  –με  χρονολογική  σειρά-  η  συνειδητοποίηση,  από  πλευράς 

Καστοριάδη,  ότι  η  παθητικοποίηση  του  πληθυσμού  κι  η  προσχώρησή  του  στο 

φαντασιακό του καταναλωτισμού, που είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται τη δεκαετία του 

’50, δεν ήταν ένα φαινόμενο που χαρακτήριζε μόνο την εργατική τάξη, αλλά το σύνολο 

του πληθυσμού2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποξενώνονται από την κατεστημένη 

κοινωνία,  μη  βρίσκοντας  πια  νόημα  στους  θεσμούς  της,  ακόμα  και  οι  γόνοι  των 

ανώτερων  τάξεων3.  Με  τους  δικούς  μας  όρους4 θα  λέγαμε  ότι  η  καταναλωτική 

κοινωνία,  εξαιτίας  φυσικά  και  των  υλικών  της  βάσεων  (βελτίωση  του  βιωτικού 

επιπέδου του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, διόγκωση των μεσαίων στρωμάτων, 

διάδοση της εκπαίδευσης κ.λπ.), ευνοεί την υποχώρηση των ταξικών διαφορών στο 

επίπεδο  της  κουλτούρας  και  της  «συνείδησης»,  δημιουργώντας  προβλήματα 

«υπαρξιακής» υφής, τα οποία είναι, από τη φύση τους, διαταξικά: «Το “φιλοσοφικό” 

ζήτημα που αναφέρεται στο νόημα του να ζεις μέσα σε μια κοινωνία γίνεται σιγά σιγά 

1 Βλ. σχετικά C. Castoriadis, «Sur la notion de perspective révolutionnaire» [«Σχετικά με την έννοια της 
επαναστατικής προοπτικής»], ό. π.
2 «Αυτή  την  εξαφάνιση  της  πολιτικής  δραστηριότητας  και  πιο  γενικά  αυτό  που  ονομάζουμε 
ιδιωτικοποίηση  δεν  το  βλέπουμε  μόνο  στην  εργατική  τάξη.  Είναι  ένα  γενικό  φαινόμενο  που  το 
διαπιστώνουμε σε όλες  τις  κατηγορίες  του πληθυσμού και  εκφράζει  τη βαθιά  κρίση της  σύγχρονης  
κοινωνίας», Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 263.
3 «Θα ήταν περίεργο να βρει [το προλεταριάτο] στον αστικό τρόπο ζωής ένα λόγο ύπαρξης τη στιγμή  
που τα ίδια τα παιδιά των κυρίαρχων τάξεων δεν τον βρίσκουν, τη στιγμή που η προνομιούχα νεολαία,  
από τη Νέα Υόρκη ως τη Στοκχόλμη και από το Παρίσι ως τη Μόσχα, τραντάζεται  από μια λύσσα 
καταστροφής  ενάντια  σ’  αυτή  την  κοινωνία  και  σ’  αυτή  την  κουλτούρα»,  Κ.  Καστοριάδης,  «Οι 
κοινωνικές τάξεις και ο κ. Τουραίν» (1959), ό. π., σ. 155.
4 Βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες και την «Εισαγωγή του μεταφραστή» στο κείμενο του Φ. Γκοτρό 
που αναφέραμε σε προηγούμενες υποσημειώσεις.
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“πρακτικό”  ζήτημα  για  ολοένα  περισσότερο  κόσμο»1.  Δεύτερον,  μια  αντίστοιχη 

συνειδητοποίηση,  στα  πλαίσια  της  αντιπαράθεσης  με  την  «Αντί-τάση»  των 

παραδοσιακών μαρξιστών μέσα στην ομάδα Σ. ή Β., ότι δεν έχει νόημα να αναζητούμε 

στα  γεγονότα  μια  «αντικειμενική»  επαναστατική  προοπτική  ή  σημασία,  καθώς  τη 

σημασία του εκάστοτε φαινομένου ή θεσμού τη δίνουν μόνο οι ίδιοι οι άνθρωποι, με τη  

στάση  τους  κατά  τη  δεδομένη  στιγμή.  Τρίτον,  ως  συνέχεια  της  προηγούμενης 

διαπίστωσης,  το  συμπέρασμα  του  Καστοριάδη,  ότι  το  πρόβλημα  της  κοινωνικής 

αλλαγής  δεν  πρέπει  να  γίνεται  κατανοητό  μόνο  ως  ζήτημα  κατάργησης  της 

εκμετάλλευσης της κοινωνίας από κάποια τάξη ή μια ελίτ, αλλά ως αλλαγή της σχέσης  

της κοινωνίας προς τους θεσμούς της, καθώς είναι η ετερονομία και η αλλοτρίωση, ως 

ξένωση της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς της, αυτή που ουσιαστικά επιτρέπει τη 

διατήρηση των σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. Αυτή η αντίληψη για τη σχέση 

κυριαρχίας/εκμετάλλευσης  και  αλλοτρίωσης/ετερονομίας  εκτίθεται  για  πρώτη  φορά 

στο «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία»2.

Αυτό σημαίνει  ότι  ακόμα και  σήμερα,  όπου τα μεσαία στρώματα πλήττονται, 

τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των σύγχρονων γραφειοκρατικών 

μοντέλων3,  η  όξυνση  των  ανισοτήτων  ανάμεσα  στα  ανώτερα  και  στα  κατώτερα 

στρώματα δε συνεπάγεται αυτομάτως την ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και ταξικής 

κουλτούρας  από  την  πλευρά  των  «από  κάτω».  Χωρίς  όμως  ταξική  συνείδηση  δεν 

υπάρχει και τάξη, καθώς η τάξη ορίζεται μόνο ως τάξη «διεαυτή», ως τάξη  που έχει  

συνείδηση  του  εαυτού  της,  και  όχι  ως  τάξη «καθαυτή»,  απλώς  με  την  περιγραφική 

έννοια  του  όρου  (για  να  χρησιμοποιήσουμε  τη  διάκριση  του  Μπουχάριν4).  Κατά 

συνέπεια,  το  βασικό  και  καθοριστικό  κριτήριο  παραμένει  ακόμα  και  σήμερα  η 

προσωπική στάση του κάθε ατόμου απέναντι στο σύστημα, ανεξαρτήτως της θέσης του 

στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Είναι προφανές –ελπίζουμε- ότι αυτή η ανάλυση δεν 

1 Κ.  Καστοριάδης,  «Εισαγωγή  στην  αγγλική  έκδοση  του  1974»,  Σύγχρονος  καπιταλισμός  και  
επανάσταση, ό. π., σ. 309.
2 Βλ.  σχετικά  Κ.  Καστοριάδης,  Η  φαντασιακή  θέσμιση  της  κοινωνίας,  ό.  π.,  σσ.  516-517.  Στην 
πραγματικότητα αυτή η ιδέα διατυπώνεται για πρώτη φορά κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’60 στο 
ανέκδοτο κείμενο «La mise en question de l’imaginaire dans l’histoire effective.  Rationalité et lutte de 
classe» [«Η αμφισβήτηση του φαντασιακού μέσα στην πραγματική ιστορία. Ορθολογικότητα και ταξική 
πάλη»] (Histoire et creation…, ό. π., σσ. 199-208). Εδώ η σημασία της ταξικής πάλης έγκειται, κατά τον 
Καστοριάδη,  στο  γεγονός  ότι  εκφράζει  την  απόπειρα  της  κοινωνίας  προς  την  κατάργηση  της 
ετερονομίας και την εγκαθίδρυση της ρητής αυτοθέσμισης.
3 Βλ. χαρακτηριστικά για αυτή τη δεύτερη περίπτωση την ανάλυση του  R.  Sennett,  Η κουλτούρα του  
νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, Σαββάλας, 2008, σ. 54 κ.ε.
4 Ν. Μπουχάριν, Η θεωρία του ιστορικού υλισμού (1921), κεφ. 8. Αγγλική μετάφραση στην ιστοσελίδα: 
http://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1921/histmat/8.htm#d  .  Βλ.  επίσης  Κ.  Καστοριάδης, 
«Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 192.
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έχει ως στόχο την αποσιώπηση του γεγονότος ότι στις σημερινές κοινωνίες υπάρχουν 

εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, κυρίαρχα και κυριαρχούμενα στρώματα, κάποιοι 

που έχουν στα χέρια τους την πολιτικοοικονομική εξουσία και κάποιοι όχι κ.λπ.

β) Το πρόβλημα της ανευθυνότητας

Ένα  από  τα  κεντρικά  μοτίβα  του  «Επαναστατικού  κινήματος  στο  σύγχρονο 

καπιταλισμό» είναι η ανευθυνότητα και η ανικανότητα των πολιτικών αλλά και των 

διευθυνόντων,  γενικότερα,  μέσα στις  σύγχρονες  καπιταλιστικές  κοινωνίες1.  Αυτή η 

ανικανότητα είναι προϊόν της γραφειοκρατικοποίησης της κοινωνίας: «τα καθεστώτα 

είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  ανίσχυρα,  και  αυτό  είναι  συνυφασμένο  με  τη  φύση  της 

γραφειοκρατικής  τους  οργάνωσης,  που  είναι  γεμάτη  από  αντιφάσεις  και  παράλογα 

στοιχεία, κατ’ ανάγκη. Μια από τις εκφράσεις αυτού του χαρακτήρα τους είναι και η 

επιλογή των διευθυνόντων στις σημερινές κοινωνίες, που είναι περίπου συστηματική 

επιλογή  των  ανικάνων»2.  Ο  Καστοριάδης  τόνιζε  πάντοτε  αυτό  το  στοιχείο, 

προκειμένου να απομυθοποιεί τα καπιταλιστικά καθεστώτα, αφού πίστευε πως ένα από 

τα βασικά στοιχεία που αποτρέπει τους ανθρώπους από το να εξεγερθούν εναντίον τους 

είναι  ότι  «ο  κόσμος  έχει  την  εντύπωση…  πως  τα  καθεστώτα  είναι  πανίσχυρα  και  

πανέξυπνα∙ πως πάντα ξέρουν τι θέλουν και μπορούν να το πραγματοποιήσουν»3. 

Επέμενε  όμως  στο  στοιχείο  της  ανευθυνότητας  και  επειδή  θεωρούσε  ότι  η 

υπευθυνότητα  είναι  ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  που  συνέχουν  κάθε  κοινωνική 

θέσμιση.  Η υποχώρησή της,  η διάδοση της ανευθυνότητας,  συνιστά, ως εκ τούτου, 

χαρακτηριστικό  δείγμα  της  κρίσης  των  σημερινών  κοινωνιών:  «όλα  αυτά  [ενν.  οι 

αναλύσεις  του «Επαναστατικού κινήματος…»] κατέληγαν σε μια διάγνωση για την 

1 Βλ. την ενότητα του κειμένου «Η αποτυχία του καπιταλισμού», σσ. 248-258 όπως επίσης και το βασικό 
συμπέρασμα: «το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της γραφειοκρατικοποίησης είναι ότι, αφού η “οργάνωση” 
και η “ορθολογικοποίηση” των συλλογικών δραστηριοτήτων θεωρείται έργο που γίνεται έξω από αυτές, 
καταλήγει στην καταστροφή των σημασιών από τον καπιταλισμό και παράγει τη μαζική ανευθυνότητα» 
(στο ίδιο, σ. 180, με ελαφρώς τροποποιημένη μετάφραση∙ οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα). 
2 Κ. Καστοριάδης, «Μια συνέντευξη που δε δημοσιεύτηκε» (1975), Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα, 
Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 46. 
3 Ό. π., η υπογράμμιση του συγγραφέα. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε 
υπόψη  την  ουσιαστική  επιρροή  που  άσκησε  ο  Μαξ  Βέμπερ  στην  διανοητική  διαμόρφωση  του 
Καστοριάδη.  Το  ουσιαστικό  σημείο  για  το  Βέμπερ,  πάνω  στο  οποίο  θεμελιώνεται  ολόκληρη  η 
κοινωνιολογία της κυριαρχίας, είναι ότι «όλες οι μορφές κυριαρχίας επιδιώκουν να προκαλέσουν και να 
διατηρήσουν  την  πίστη  στη  “νομιμότητά”  τους»  (M.  Weber,  Οικονομία  και  κοινωνία,  τ.  1 
Κοινωνιολογικές έννοιες, κεφ. ΙΙΙ.  1, μτφρ. Θ. Γκιούρας, Αθήνα, Σαββάλας, 2005, σελ. 241). Πράγμα 
που συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι η προσχώρηση των κυριαρχούμενων στη σχέση κυριαρχίας δεν 
είναι απλώς προϊόν ιδεολογικής επιβολής και της «συμβολικής βίας»,  αλλά έχει και ένα πρωτογενές 
στοιχείο, «ένα συγκεκριμένο minimum βούλησης προς υπακοή» (M. Weber, ό. π.). Ξεκινώντας από αυτή 
την αντίληψη για τις σχέσεις ιεραρχίας και κυριαρχίας,  ο Καστοριάδης ενδιαφερόταν πάντοτε για το  
στοιχείο που έκανε –και κάνει- τους ανθρώπους να «πιστεύουν» σε αυτές.
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κρίση της κοινωνίας ως κρίση του συνόλου της υφής και της οργάνωσής της, καθώς 

και του στοιχείου εκείνου που κρατούσε στέρεη αυτή την υφή, δηλαδή των σημασιών, 

των κινήτρων, της υπευθυνότητας και της ίδιας της κοινωνικοποίησης»1. 

«Η κρίση των αξιών αφήνει την καπιταλιστική κοινωνία σχεδόν ακυβέρνητη»2, 

καθώς φθείρει τους διευθυντικούς της μηχανισμούς και εντείνει τους παραλογισμούς 

της γραφειοκρατικής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας: «Γεγονός είναι ότι 

επί  εκατό ή εκατόν πενήντα χρόνια “ικανοί” και  “ανίκανοι”  ηγέτες  εναλλάσσονταν 

στην  εξουσία  και  ότι  σε  σπάνιες  μόνο  περιπτώσεις  η  κυβερνητική  ανικανότητα 

αποτέλεσε  αποφασιστικό  παράγοντα  στις  εξελίξεις»,  όπως  συμβαίνει  σήμερα3. 

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι η κοινωνία,  στο σύνολό της πλέον κι όχι  

απλώς σε ό,τι αφορά στα διευθυντικά της στρώματα, δείχνει ανήμπορη μπροστά στο 

γραφειοκρατικό  τέρας:  η  «ιδιωτικοποίηση»  των  ατόμων  «είναι  το  σημάδι  της 

αδυναμίας  των  ανθρώπων  μπροστά  στην  τεράστια  κοινωνική  μηχανή  που  έχουν 

δημιουργήσει και που δεν κατορθώνουν πλέον ούτε να την καταλαβαίνουν ούτε να την 

εξουσιάζουν»4. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από την 

εποχή δηλαδή που ο Καστοριάδης έγραφε αυτές τις γραμμές μέχρι σήμερα, μπορεί να 

γίνει αντιληπτή ως η διόγκωση αυτού του ανορθολογισμού. Οι ιδέες του Καστοριάδη 

για  την  οιονεί  αυτονόμηση  της  «τεχνο-επιστήμης»  και  για  την  καζινοποίηση  της 

σημερινής  παγκοσμιοποιημένης  οικονομίας  έρχονται  ως  συνέχεια  αυτού  του 

συλλογισμού. Γι’ αυτό και επέμενε στο στοιχείο της απώλειας του ελέγχου αυτών των 

δύο σφαιρών. Το επιχείρημα του ΤΦ ότι με αυτό τον τρόπο λησμονούσε το γεγονός 

πως  κάποιοι  αποφασίζουν  για  το  τι  γίνεται  σε  αυτές  τις  σφαίρες  (οι  έχοντες  την 

εξουσία),  ενώ  κάποιοι  όχι  είναι  εκτός  θέματος,  καθώς  οι  δύο  ιδέες  δεν  είναι 

αντιθετικές. Η ιδέα του Καστοριάδη δεν αρνείται την ύπαρξη της εκμετάλλευσης, αλλά 

εστιάζει  στο  ιστορικά  πρωτότυπο  της  σημερινής  εποχής:  στην  αποσύνθεση  του 

καπιταλισμού κάτω από το βάρος των ίδιων του των ανορθολογισμών.  «Απώλεια του 

ελέγχου» εδώ δε σημαίνει απώλεια της δυνατότητας κυριαρχίας επί των κοινωνικά και  

οικονομικά  αδύναμων,  αλλά  αδυναμία  «αναίμακτου»  χειρισμού  των  θεσμών  προς  

όφελός  μας.  Κάτι  ανάλογο,  με  άλλα  λόγια,  με  αυτό  που  έπαθαν  οι  διοικητές  των 

μεγάλων επενδυτικών τραπεζών κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς δε 

1 Κ.  Καστοριάδης,  «Εισαγωγή  στην  αγγλική  έκδοση  του  1974»,  ό.  π.,  σσ.  308-309,  δική  μας  η 
υπογράμμιση.
2 Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 271.
3 Κ. Καστοριάδης, «Η κρίση των δυτικών κοινωνιών» (1982), Η άνοδος της ασημαντότητας, ό. π., σ. 18.
4 Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 263.
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γνώριζαν πώς να χειριστούν τα υπερπολύπλοκα οικονομικά προϊόντα στα οποία είχαν 

επενδύσει μαζικά: «Οι χρηματαγορές απορυθμίστηκαν ολοκληρωτικά, ακολουθώντας 

το  “big bang”  της  Μ.  Θάτσερ.  Το  αποτέλεσμα  είναι  μια  τεράστια  ποικιλία  νέων 

οικονομικών  θεωριών  και  προϊόντων,  μεταξύ  των  οποίων  (από  τα  πιο  πρόσφατα) 

πράγματα σαν τα πιστωτικά παράγωγα ή τους εγγυημένους από περιουσιακά στοιχεία 

τίτλους […] η ίδια η πολύπλοκη φύση των νέων αυτών προϊόντων δημιούργησε ένα 

πλατύ γνωστικό χάσμα ανάμεσα στους παραγωγούς και τους αγοραστές. Πάρα πολλοί 

διευθυντές αγόρασαν προϊόντα τα οποία δεν κατανοούσαν απόλυτα, ενώ πάρα πολλοί 

πωλητές  δεν  ήταν  ικανοί  να  μεταφράσουν  σε  λέξεις  τους  κινδύνους  που  ήταν 

κρυμμένοι σε σκοτεινές οικονομικές εξισώσεις»1.

Αυτό που –για μια ακόμη φορά- έχει σημασία να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι 

αυτές  οι  ιδέες  δεν  αποτελούν  κάποιο  ξεκάρφωτο  προϊόν  της  «ρεφορμιστικής» 

πολιτικής στροφής που έκανε, κατά τους ΤΦ και ΠΚ, ο Καστοριάδης, μετά το 1975. 

Αντίθετα,  συνιστούν  κομμάτι  της  θεμελιώδους  ανάλυσής  του  για  τον  βαθύ 

ανορθολογισμό  που  συνιστά  τον  πυρήνα  της  λεγόμενης  «εκλογίκευσης»  η  οποία 

χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό φαντασιακό και τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης2. 

Αποτελεί βασική διαπίστωση του Καστοριάδη, τουλάχιστον από το 1955, ότι «στην 

πραγματικότητα  η  σημερινή  κοινωνία  ούτε  καν  διευθύνεται  με  οιονδήποτε  τρόπο, 

πηγαίνει όπου την πάνε τα πράγματα»3. Στις ρίζες αυτής της ανάλυσης βρίσκεται η ιδέα 

του Καστοριάδη σύμφωνα με την οποία «η διαχείριση των εκμεταλλευτριών τάξεων 

είναι πάντα βαθιά ανορθολογική, γιατί βρίσκεται πάντα μακριά από την παραγωγική 

δραστηριότητα  καθαυτήν  και  δεν  έχει  παρά  ατελή  και  αποσπασματική  γνώση  των 

συγκεκριμένων συνθηκών της και των αντιφάσεων των επιλεγμένων στόχων»4. Πίσω 

από  τη  συγκεκριμένη  διατύπωση,  βρίσκεται  η  καστοριαδική  κριτική  στο  Μαρξ 

σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος πίστευε ότι η αναρχία του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής δεν εντοπίζεται και μέσα στο εργοστάσιο, όπου υποτίθεται ότι επικρατεί ο 

τεχνικός εξορθολογισμός (χωρίς εισαγωγικά), αλλά μόνο έξω από αυτό, στα πλαίσια 

1 E. Chaney “Monsters in the Closet”, Newsweek, 22.10.2007.
2 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς άξονες της κριτικής του Καστοριάδη στο Μαξ  
Βέμπερ  ήταν  η  θέση  του  πως  η  γραφειοκρατία  είναι  ένα  βαθιά  ανορθολογικό  σύστημα  και  πως  ο 
περίφημος «εξορθολογισμός» -ή «εκλογίκευση»-  (Rationalisierung)  στον οποίο ενσαρκωνόταν,  κατά 
τον  τελευταίο,  το  καπιταλιστικό  πνεύμα  (βλ.  χαρακτηριστικά:  Μ.  Βέμπερ,  «Εισαγωγή»  (1920),  Η 
προτεσταντική  ηθική  και  το  πνεύμα  του  καπιταλισμού,  μτφρ.  Μ.-Γ.  Κυπραίου,  πρόλογος-θεώρηση-
επιμέλεια Β. Φίλια, Αθήνα,  Gutenberg, 2000, σσ. 11-27 ), είναι ένας ψευδο-εξορθολογισμός.
3 Κ. Καστοριάδης, «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού Ι», ό. π., σ. 142.
4 Κ. Καστοριάδης, «Το σοσιαλιστικό πρόγραμμα» (1952), Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, ό. π., σ. 42.
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του  αχαλίνωτου  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  οικονομικών  υποκειμένων  μέσα  στην 

«ελεύθερη» αγορά1.

γ) Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του Καστοριάδη

Η κριτική σε αυτές τις ιδέες του Καστοριάδη δεν πρέπει να συγχέεται  με την 

κριτική στα ανθρωπολογικά και φιλοσοφικά του κείμενα. Η σύγχυση αυτών των δύο 

πλευρών  οδηγεί  στην  αδυναμία  των  ΤΦ  και  ΠΚ  να  καταλάβουν  πώς  ακριβώς 

αντιμετωπίζει  ο  Καστοριάδης  το  ζήτημα  των  τάξεων.  Το  επιχείρημά  τους  ότι  ο 

τελευταίος μιλά γενικά περί «κοινωνίας» και όχι για διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, 

συγκαλύπτοντας  έτσι  την  ταξική  φύση  των  σημερινών  κοινωνιών  –αλλά  και  των 

κοινωνιών γενικά-, δεν στέκει για τους λόγους που μόλις είδαμε. 

Το  πρόβλημα  προκύπτει  στο  ανθρωπολογικό  επίπεδο,  επειδή  η  θεωρία  του 

Καστοριάδη για τη φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας δείχνει ασύμβατη με μια ταξική 

ανάλυση. Πρόκειται ωστόσο για βεβιασμένη ανάγνωση της φιλοσοφίας του. Όταν ο 

Καστοριάδης  κάνει  λόγο για  το φαντασιακό  της  εκάστοτε  κοινωνίας  κι  όχι  για  τα 

φαντασιακά που χαρακτηρίζουν τις διάφορες τάξεις της, δεν υπονοεί ότι οι κοινωνίες 

είναι αταξικές και η κουλτούρα τους ταξικά αδιαφοροποίητη. Αντίθετα υιοθετεί μια 

ανθρωπολογική  προοπτική,  σύμφωνα  με  την  οποία  το  επίπεδο  της  «πρωταρχικής» 

θέσμισης (institution première) είναι «βαθύτερο» από την εκάστοτε ταξική διαίρεση, η 

οποία  εντάσσεται  στους  «δευτερογενείς  θεσμούς»  μιας  κοινωνίας  (institutions 

secondes)2.  Πράγμα  που  σημαίνει  ότι  η  εκάστοτε  ταξική  διαίρεση,  είτε  είναι 

οικονομική είτε θρησκευτική κ.λπ., οργανώνεται βάσει ενός «κοινού» φαντασιακού, το 

οποίο  συγχρόνως  και  (ανα)παράγει.  Αυτό  φαίνεται  καθαρά  από  το  γεγονός  της 

«συμπληρωματικότητας»  των  ταξικών  τύπων  ατόμου  και  κουλτούρας  που 

δημιουργούνται μέσα σε κάθε κοινωνία, στα πλαίσια του «ενιαίου» φαντασιακού της3: 

1 Τόσο σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο σημείο όσο και στο σχετικό με το θεμελιώδη ανορθολογισμό 
(τεχνικό και διαχειριστικό) του γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης, ο Καστοριάδης είναι ταυτόχρονα 
συνδιαμορφωτής και εκφραστής των βασικών ιδεών της ομάδας Σ. ή Β. Σύμφωνα με τον Κλοντ Λεφόρ, 
η βασική διαφοροποίηση της θεωρίας της ομάδας για τη γραφειοκρατία από ανάλογες θεωρίες, όπως 
αυτή  του  James Burnham (Η επανάσταση  των  διευθυντών,  1941)  που  πίστευε  ότι  το  πέρασμα  της 
εξουσίας στα χέρια των «μάνατζερς» προσδίδει στη διεύθυνση έναν τεχνοκρατικό χαρακτήρα, ο οποίος 
επιλύει τους ανορθολογισμούς της παραγωγής, έγκειται ακριβώς στο ότι για την πρώτη «μια διαρκής 
διαμάχη σπαράσσει την οργάνωση του εργοστασίου, καθώς η κοινωνική ιεραρχία διαλύει τη συνεργασία 
και προκαλεί έναν ανυπέρβλητο ανορθολογισμό» (Cl.  Lefort, «Sur l’article de Morin» [«Για το άρθρο 
του  Μορέν»],  περ.  Arguments,  τ.  4,  Ιούνιος-Σεπτέμβριος  1957,  δημοσιευμένο στην ανθολογία 
Arguments 1. La bureaucratie, Παρίσι, 10/18, 1976, σ. 253). 
2 Για  τη  συγκεκριμένη  διάκριση,  ο  γαλλομαθής  αναγνώστης  μπορεί  να  ανατρέξει  στο  κείμενο  του 
Καστοριάδη,  «Institution première de la société et institutions secondes» [«Πρωταρχική θέσμιση και 
δευτερογενείς θεσμοί της κοινωνίας»] (1985), Figures du pensable, ό. π., σσ. 124-125. 
3 Βλ. τη σχετική ανάλυση στη Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, ό. π., σσ. 508-510.
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ο προλετάριος δε νοείται δίχως τον αστό όπως κι ο μεσαιωνικός χωροδεσπότης είναι 

αξεχώριστος από το δουλοπάροικο. Άλλο το φαντασιακό του προλετάριου και άλλο το 

φαντασιακό του αστού1∙ ωστόσο το φαντασιακό καθενός από τους δύο είναι, τρόπον 

τινά,  αλληλοσυμπληρούμενο,  στα πλαίσια του «γενικού» φαντασιακού της αστικής ή 

καπιταλιστικής  κοινωνίας  του  19ου αιώνα.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τη  φεουδαλική 

κοινωνία, το ίδιο και για κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Όπως παρατηρούσε με έμφαση ο 

άγγλος ιστορικός E. P. Thompson, τον οποίο επικαλείται ο Καστοριάδης, «η τάξη είναι 

ένας κοινωνικός και πολιτιστικός σχηματισμός (που συχνά βρίσκει θεσμική έκφραση) 

ο οποίος δε μπορεί να οριστεί αφηρημένα, ή σε απομόνωση,  αλλά μόνο σε σχέση με  

άλλες τάξεις»2.

Η  σχέση  συμπληρωματικότητας  ανάμεσα  στους  διαφορετικούς  κοινωνικούς 

τύπους  μπορεί  να  γίνει  πιο  εύκολα  κατανοητή,  αν  φέρουμε  στο  νου παραδείγματα 

θρησκευτικού  τύπου  διαιρέσεων,  όπως  είναι  οι  ινδικές  κάστες  ή  το  μεσαιωνικό 

φαντασιακό της κοινωνίας των «τριών τάξεων», που επικρατούσε στην Ευρώπη γύρω 

στο έτος 1000. Σύμφωνα με αυτό το φαντασιακό, η κοινωνία χωριζόταν σε τρεις τάξεις  

(ordines):  τον  κλήρο  (oratores),  τους  ιππότες  (bellatores)  και  τους  αγρότες 

(laboratores)  .  Καθεμιά  από  αυτές  τις  τάξεις  είχε  ένα  συγκεκριμένο  ρόλο  κι  έτσι 

αλληλοσυμπληρώνονταν  στα  πλαίσια  της  «συνολικής»  θέσμισης.  Βέβαια  εδώ 

πρόκειται για μια ιδεολογία περισσότερο κι όχι τόσο για μια πραγματικότητα. Ωστόσο, 

αυτό το μοντέλο μας βοηθά να καταλάβουμε τη σχέση των διάφορων τάξεων μέσα στις 

κοινωνίες. Ακόμα και στην περίπτωση που αναπτύσσεται η ταξική πάλη, οι σχέσεις 

συμπληρωματικότητας παραμένουν. Είναι ακριβώς χάρις σε αυτές που ο προλετάριος 

μπορεί να έχει κάποια άποψη –και μάλιστα τη συγκεκριμένη- για τον αστό, όπως και 

το αντίστροφο.  

Η  όλη  σύγχυση  προκαλείται  από  το  γεγονός  πως  οι  ΤΦ  και  ΠΚ  δεν  έχουν 

καταλάβει ότι η θεωρία του Καστοριάδη για τη φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, 

όπως εκτίθεται στα ανθρωπολογικά και φιλοσοφικά του κείμενα, έχει μορφή  τύπου, 

καθώς περιγράφει τις σχέσεις φαντασιακού, θεσμών και ατόμων γενικά, ως σχήμα. Υπό 

αυτή την έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις εκάστοτε κοινωνικές υπο-ομάδες 

όπως τα έθνη, οι θρησκείες, οι τάξεις, οι υποκουλτούρες κ.λπ., αφού ο Καστοριάδης 

1 «Η αστική κοινωνικο-ιστορική μεταμόρφωση δεν είναι  δυνατή καθ’ εαυτήν και  κατανοητή από εμάς 
παρά μόνο σε σχέση με το μάγμα των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών που γεννά η αστική τάξη και  
οι  οποίες  την  κάνουν  αστική  τάξη»  (Κ.  Καστοριάδης,  «Το  ζήτημα  της  ιστορίας  του  εργατικού 
κινήματος», ό. π., σ. 48).
2 E.  P.  Thompson, The Making of the English Working Class [Η δημιουργία της αγγλικής  εργατικής  
τάξης], Λονδίνο, Penguin, 1991, σ. 939. 

23



δεν αρνήθηκε ποτέ «το θρυμματισμό του κοινωνικού φαντασιακού σε πολλαπλά και 

ανταγωνιστικά φαντασιακά»1. 

«Συστημικοί παράγοντες» vs κοινωνικό φαντασιακό

Πηγή  όλων  των  παρανοήσεων  των  ΤΦ  και  ΠΚ  είναι  η  μη  κατανόηση  των 

σχέσεων που υπάρχουν κατά τον Καστοριάδη ανάμεσα στην εκκοινωνισμένη ψυχή, 

που είναι το κοινωνικό άτομο, και στη θέσμιση της κοινωνίας, μέλος και δημιούργημα 

της οποίας είναι το άτομο αυτό. Από τη στιγμή που ο Καστοριάδης, σε αντίθεση με 

τους ΤΦ και ΠΚ, δέχεται την ύπαρξη της ψυχής (δηλαδή του ασυνειδήτου ως ριζικής  

φαντασίας),  καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, αναφορικά προς τη σχέση της με την 

κοινωνία:  η  κοινωνική  θέσμιση  επιτυγχάνει,  μέσω  της  ανατροφής  του  παιδιού,  να 

σπάσει τον πρωταρχικό εγκλεισμό της ψυχής, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία του Εγώ 

και στη συνέχεια του Υπερεγώ, που αποτελούν και το εκκοινωνισμένο κομμάτι της 

ψυχής. Το ασυνείδητο όμως, το φροϊδικό Αυτό, που είναι ο τόπος των ενορμήσεων και 

της ριζικής φαντασίας, παραμένει πάντοτε εκτός της εμβέλειας των «εκκοινωνιστικών» 

δυνατοτήτων της κοινωνίας. Είναι μια δύναμη ακοινώνητη και α-κοινωνική. Ως τέτοια 

αποτελεί το χαρακτηριστικό εκείνο που επιτρέπει στα κοινωνικά άτομα να μην είναι 

απλώς και μόνο έμψυχοι φορείς του συστήματος και της κοινωνικής θέσμισης που τα 

δημιούργησε,  αλλά  να  έχουν  την  ικανότητα  να  μην  υποτάσσονται  απόλυτα  στις 

σημασίες και στους θεσμούς αυτής της θέσμισης.

Με αυτή την έννοια ο Καστοριάδης, στο κοινωνιολογικό επίπεδο, μπορεί να μην 

είναι  ατομικιστής,  αφού  θεωρεί  ότι  το  άτομο  δεν  είναι  αυτοφυές  αλλά  αποτελεί 

κοινωνικό  δημιούργημα2,  από  την  άλλη,  όμως,  μεριά  δεν  είναι  και  εξολοκλήρου 

ολιστής. Δεν πιστεύει, με άλλα λόγια, ότι ο καθορισμός που υφίσταται το άτομο από 

την κοινωνική θέσμιση δεν του επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις, να 

αμφισβητήσει τις κυρίαρχες νόρμες και να στρέφεται εναντίον τους. 

Αντίστοιχη είναι  και  στο συλλογικό επίπεδο η σχέση μεταξύ θεσμίζοντος  και 

θεσμισμένου  κοινωνικού  φαντασιακού:  μια  κοινωνία  δεν  είναι  ποτέ  εξαντλητικά 

καθορισμένη από την κοινωνική της θέσμιση, διότι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δε θα 

1 C.  Castoriadis,  «Freud,  la société,  l’histoire» [«Ο  Φρόιντ,  η  κοινωνία,  η ιστορία»],  La montée de 
l’insignifiance [Η άνοδος της ασημαντότητας], Παρίσι, Seuil, coll. « Points », 2007, σ. 183. 
2 Κι έτσι συναντά την κριτική του Μπακούνιν στους φιλελεύθερους: «Η ατομική ελευθερία δεν είναι γι’ 
αυτούς  [ενν.  τους  φιλελεύθερους]  δημιούργημα,  ιστορικό  προϊόν  της  κοινωνίας.  Ισχυρίζονται  ότι  
προϋπάρχει κάθε κοινωνίας και πως κάθε άνθρωπος τη φέρει μέσα του, όταν γεννιέται [...] Κοντολογής, 
σ’ αυτή τη θεωρία, τα άτομα δεν δημιουργούνται από την κοινωνία, αλλά αντίθετα τη δημιουργούν, 
ωθούμενα από κάποια εξωτερική αναγκαιότητα»: Μ. Μπακούνιν,  Θεός και κράτος, μτφρ. Θ. Μιχαήλ, 
Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1999, σσ. 94-95.
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μπορούσε  να  υπάρχει  αλλαγή  στην  Ιστορία.  Υπό  αυτή  την  έννοια  οι  θεσμοί 

επηρεάζουν, διαμορφώνουν και δημιουργούν τα άτομα, που απαρτίζουν μια κοινωνία, 

αλλά,  από  την  άλλη,  πλευρά,  οι  θεσμοί  αυτοί  αποτελούν  ενσάρκωση κάποιων 

φαντασιακών  σημασιών που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  θεσμίζον  κοινωνικό 

φαντασιακό, φορείς του οποίου είναι, ως συλλογικότητα, τα μέλη της κοινωνίας. Εδώ 

υπάρχει αυτό που ο Καστοριάδης αποκαλούσε σχέση αντικειμενικής ανακλαστικότητας  

: το α είναι αίτιο του β και το β είναι, την ίδια στιγμή, αίτιο του α. Tο φαντασιακό της  

κοινωνίας διαμορφώνει τους θεσμούς αλλά oι θεσμοί διαμορφώνουν το φαντασιακό της  

κοινωνίας. Η οντολογική σύσταση αυτής της σχέσης καθιστά μάταιη την προσπάθεια 

να δούμε ποιος όρος έρχεται «πρώτος», όχι μόνο χρονικά αλλά και λογικά. Είναι η 

φύση της κοινωνίας ως συγκεκριμένου τύπου όντος που, κατά τον Καστοριάδη, δε μας 

επιτρέπει να καταλήξουμε αν το αβγό έκανε την κότα ή η κότα το αβγό. 

Οι ΤΦ και ΠΚ δεν έχουν κατανοήσει αυτή την ιδέα του Καστοριάδη και γι’ αυτό 

νομίζουν ότι ο τελευταίος αναφέρεται μόνο στο ένα από τα δύο σκέλη της σχέσης: στη 

δημιουργία  των  θεσμών  από  το  κοινωνικό  φαντασιακό.  Παραβλέποντας  ότι  η 

φαντασιακή θέσμιση της  κοινωνίας,  δηλαδή η δημιουργία  των θεσμών της  από το 

κοινωνικό φαντασιακό, σημαίνει, την ίδια στιγμή,  διαμόρφωση και καθορισμό αυτού  

του φαντασιακού από τους εκάστοτε υπάρχοντες θεσμούς, οδηγούνται στο λανθασμένο 

συμπέρασμα  πως  ο  Καστοριάδης  εξαλείφει  τη  σημασία  των  αντικειμενικών  ή 

«συστημικών» παραγόντων. Θεωρούν, με άλλα λόγια, ότι, αν πούμε πως οι συστημικοί 

παράγοντες  (το  «σύστημα»,  ο  καπιταλισμός,  η  «αντιπροσωπευτική»  «δημοκρατία» 

κ.λπ.)  είναι  προϊόν  φαντασιακής  θέσμισης,  λησμονούμε  την  ικανότητά  τους  να 

διαμορφώνουν  και  να  καθορίζουν  τις  κοινωνικές  συμπεριφορές,  κάτι  που  έχει  ως 

αποτέλεσμα  να  τους  απαλλάσσουμε  από  την  ευθύνη  που  έχουν  ως  προς  τη 

διαμόρφωση αυτών των συμπεριφορών. Εξού κι η αδυναμία των δύο συγγραφέων να 

καταλάβουν πώς ο Καστοριάδης συνδυάζει τη θεωρία του για τη φαντασιακή θέσμιση 

της  κοινωνίας  με  την  καταγγελία  των  υπαρχόντων  θεσμών  και  του  «συστήματος». 

«Αφού η συνείδηση δεν καθορίζεται καθόλου από τις εξωτερικές συνθήκες» σου λένε, 

«επόμενο  είναι  κανείς  να  μην  ασχολείται  με  αυτές  τις  συνθήκες,  όταν  μιλά  περί 

φαντασιακού, παρά μόνο με τη συνείδηση».

Κοινωνικό φαντασιακό και «σχετικισμός»

Φυσικά πίσω από αυτές τις ιδέες υπάρχει ο φιλοσοφικός συντηρητισμός των ΤΦ 

και  ΠΚ.  Tο  φαντασιακό  στοιχείο,  δηλαδή  το  στοιχείο  της  σημασίας  και  της 
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παράστασης,  θεωρείται,  σε  τελική  ανάλυση  ως  μια  πραγματικότητα  λιγότερο 

«πραγματική» από τους θεσμούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι «απτοί» και «υλικοί». 

Αυτού  του  είδους  ο  αφελής  υλισμός/εμπειρισμός,  που  στην  πραγματικότητα 

χαρακτηρίζει  μεγάλο  μέρος  της  φιλοσοφικής  και  κοινωνιολογικής  παράδοσης,  μας 

κάνει  να  θεωρούμε  ότι  μια  κοινωνία  που  «στηρίζεται»  σε  θεμέλια  φαντασιακά  δε 

μπορεί  παρά  να  είναι  μια  κοινωνία  «ψεύτικη»  ή  «φαινομενική».  Όποιος,  κατά 

συνέπεια,  υποστηρίζει  αυτή  την  ιδέα,  δε  μπορεί,  με  τη  σειρά  του,  παρά  να  είναι 

μεταμοντέρνος  σχετικιστής,  που  προσπαθεί  να  κρύψει  την  ύπαρξη  της  κοινωνικής 

ανισότητας,  η  οποία  ενσαρκώνεται  στη  λογική  των  υφιστάμενων  θεσμών  και  του 

«συστήματος», πίσω από τις νεφελώδεις έννοιες των «σημασιών», των «κοινωνικών 

αναπαραστάσεων»  κ.λπ.  Όπως  παρατηρεί  ένας  καθηγητής  κοινωνιολογίας,  «οι 

διατυπώσεις  που  δε  βλέπουν  τον  κοινωνικό  κόσμο  παρά ως  προϊόν  των 

αναπαραστάσεών μας φλερτάρουν με μορφές σκεπτικισμού ή ακόμα και μηδενισμού 

σε  ό,τι  αφορά  στην  ύπαρξη  του  κόσμου,  οι  οποίες  συμβαδίζουν  ελάχιστα  με  τις 

επιστημονικές  βλέψεις.  Με  αυτό  τον  τρόπο  συνδέονται  με  τις  λεγόμενες  “μετά-

μοντέρνες”  τάσεις  που  ρέπουν  προς  μια  σχετικιστική  διάλυση  των  εννοιών  της 

“πραγματικότητας”  και  της  “αλήθειας”»1.  Ο  συγκεκριμένος  συγγραφέας  φέρνει  ως 

παράδειγμα αυτών των τάσεων το γάλλο κοινωνιολόγο και φιλόσοφο Ζαν Μποντριγιάρ 

(Jean Baudrillard), του οποίου η θεωρία για τις «προσομοιώσεις» (simulacres) έφτασε 

να υποστηρίζει ότι η παντοδυναμία του θεάματος έχει τελικά καταφέρει να καταργήσει 

τη  διάκριση  μεταξύ  πραγματικότητας  και  θεάματος2.  Υπενθυμίζουμε  ότι  ο  Μάρεϊ 

Μπούκτσιν κατέτασσε την έννοια του κοινωνικού φαντασιακού του Καστοριάδη στην 

ίδια κατηγορία με τις ιδέες του Μποντριγιάρ3. Τόσο αυτός όσο και ο καθηγητής που 

παραθέσαμε  προηγουμένως  ταυτίζουν  τη  θεωρία  της  φαντασιακής  θέσμισης  της 

κοινωνίας  με τη θεωρία  της  προσομοίωσης.  Γιατί;  Επειδή αμφότεροι  ξεκινούν  από 

παραδοσιακού τύπου οντολογίες (ο Μπούκτσιν από έναν καντιανο-εγελιανισμό και ο 

Ph.  Corcuff από  έναν  νεο-μαρξισμό),  οι  οποίες  δε  μπορούν  να  αντιληφθούν  το  

φαντασιακό  στοιχείο  παρά  ως  «φαινόμενο»,  «ιδεολογία»,  «θέαμα»  κ.λπ.  Δεν  είναι 

τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, που ένας από τους πιο συμπαθείς κομφουζιονιστές των 

1 Ph. Corcuff, Les nouvelles sociologies [Οι νέες  κοινωνιολογίες], Παρίσι, Armand Collin, 2007, σ. 17.
2 Και γι’ αυτό του έχει ασκηθεί κριτική από νεοκαταστασιακούς, όπως ο Άνσελμ Γιάπε για παράδειγμα,  
επειδή με αυτή του την ιδέα εξαφανίζει κάθε δυνατότητα πάλης ενάντια στον καπιταλισμό:  A.  Jappe, 
“Afterword to the English-Language Edition”, στο  Guy Debord,  California U.  P., 1999. Δυστυχώς ο 
συγκεκριμένος επίλογος δεν περιλαμβάνεται στην ελληνική μετάφραση του έργου.
3 M.  Bookchin,  Social Anarchism or Lifestyle Anarchism:  an Unbridgeable Chasm,  Εδιμβούργο, ΑΚ 
Press, 1995, σ. 20 (ελλ. μτφρ. από τις εκδόσεις «Ισνάφι»).
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ημερών μας, ο λακανο-αλτουσεριανός Σλάβοϊ Ζίζεκ, θεωρεί ότι το ανώτερο στάδιο της 

καπιταλιστικής  αλλοτρίωσης  έγκειται  στο  ότι  σήμερα  «το  θεμελιώδες  επίπεδο  της 

ιδεολογίας  [...],  δεν  είναι  εκείνο  μιας  αυταπάτης  που  συγκαλύπτει  την  πραγματική 

κατάσταση πραγμάτων αλλά εκείνο μιας (ασυνείδητης) φαντασίωσης που δομεί την 

ίδια  την  κοινωνική  μας  πραγματικότητα»1.  Πίσω  από  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις, 

υπάρχει η ιδέα ότι μια κοινωνία δε μπορεί παρά να θεμελιώνεται σε κάτι «υλικό» -είτε 

αυτό είναι οι παραγωγικές δυνάμεις των μαρξιστών, είτε οι «συστημικοί παράγοντες» 

των ΤΦ και ΠΚ. Διότι από τη στιγμή που δε θεμελιώνεται σε κάτι «υλικό», έχουμε να 

κάνουμε  είτε  με  μια  κοινωνία  αλλοτριωμένη  («φετιχισμός  του  εμπορεύματος», 

«κοινωνία του θεάματος», κυριαρχία της «ιδεολογίας», των «προσομοιώσεων» κ.λπ.), 

είτε με μια σχετικιστική ιδέα κάποιου μεταμοντέρνου στοχαστή2. 

Η κριτική των ΤΦ και ΠΚ στην έννοια του κοινωνικού φαντασιακού δε βασίζεται 

σε απόψεις πολύ διαφορετικές από αυτές που μόλις είδαμε, έστω και αν οι συγγραφείς 

μας  δεν  είναι  ιδιαίτερα  σαφείς  σε  ό,τι  αφορά  στην  καταγωγή  των  θεωρητικών 

προκείμενων των ιδεών τους. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται και εδώ μια υπόρρητη 

αντίθεση μεταξύ του «απατηλού», «φαινομενικού» φαντασιακού, από τη μια πλευρά, 

και του «πραγματικού» συστήματος, από την άλλη. Όποιος, κατά συνέπεια, προβάλλει 

το  φαντασιακό,  ως  παράγοντα  διαμόρφωσης  της  κοινωνικής  πραγματικότητας,  δεν 

κάνει τίποτε άλλο από το να αποσπά, με μεταμοντέρνο και σχετικιστικό τρόπο, την 

προσοχή μας από τον κύριο υπεύθυνο αυτού που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή από το 

«σύστημα» και τους «συστημικούς παράγοντες». Για μια ακόμα φορά επιστρέφουμε σε 

αυτή  την  ξεπερασμένη  λογική,  που  είναι  ίδιον  της  συντηρητικής  πλευράς  του 

μαρξισμού  και  του  αναρχισμού,  και  η  οποία  ανήχθη  σε  «επιστήμη»  από  το 

στρουκτουραλισμό της δεκαετίας του ’60: η παντοδυναμία των «δομών» εξολοθρεύει 

το υποκείμενο (δηλαδή: τόσο το άτομο όσο και τη θεσμίζουσα, δημιουργική κοινωνία), 

καθώς αυτό το τελευταίο δε γίνεται, σε τελική ανάλυση, αντιληπτό παρά ως ένα απλό 

προϊόν  των  δομών  της  κοινωνίας,  πλήρως  καθορισμένο  από  τους  «συστημικούς 

παράγοντες»,  δίχως  καμιά  δυνατότητα  παρέμβασης  σε  αυτές  τις  δομές  και  τους 
1 S. Žižek, Το υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, μτφρ. Β. Ιακώβου, Αθήνα, Scripta, 2006, σ. 72.
2 Το ίδιο ισχύει και για τους Καταστασιακούς, οι οποίοι επιτίθενται στον Καστοριάδη για ένα χωρίο του 
«Μαρξισμός  κι  επαναστατική  θεωρία»,  (βλ.  Η  φαντασιακή  θέσμιση…,  ό.  π.,  σ.  233).  Εξαιτίας  των 
μαρξιστικών φιλοσοφικών τους καταβολών αδυνατούν να διακρίνουν ανάμεσα στο φαντασιακό μιας 
κοινωνίας γενικώς και στην ιδιαίτερη εκδοχή του που μέσα σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία συνιστά την 
ιδεολογία ή το θέαμα. Κι έτσι δε μπορούν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο Καστοριάδης, όταν –σε  
κοινωνιολογικό κι όχι αξιολογικό επίπεδο- λέει πως δεν υπάρχουν «αληθινές» και «ψευδείς» ανάγκες, 
εφόσον  όλες  οι  ανάγκες  (πέραν  των  απολύτως  στοιχειωδών)  είναι  φαντασιακές  δημιουργίες  της 
εκάστοτε κοινωνίας. Βλ. «Socialisme ou Planète», Internationale Situationniste, τ. 10, Μάρτιος 1966, σ. 
79.
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παράγοντες.  Η  κοινωνία  μετατρέπεται  σε  ένα  καλοκουρδισμένο  ρολόι,  όπου  η 

«κυριαρχία» και οι «δομές» μπορούν δίχως την παραμικρή ενόχληση, από την πλευρά 

των  υποκειμένων,  να  διαιωνίζουν  την  αναπαραγωγή  τους.  Σε  στρουκτουραλιστές 

συγγραφείς  όπως  ο  Φουκό  ή  ο  Μπουρτνιέ  (P.  Bourdieu)  αυτό  δε  χρειάζεται 

διευκρίνιση.  Ένας συγγραφέας όμως όπως ο ΤΦ, ο οποίος  κατά τα άλλα  διακρίνει 

ανάμεσα σε ετερόνομες και αυτόνομες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, πώς μπορεί να 

μοιράζεται  τις  ίδιες  θεωρητικές  προκείμενες  με  συγγραφείς  για  τους  οποίους  η 

κοινωνία περιστέλλεται στο στοιχείο της κυριαρχίας, μην αφήνοντας τον παραμικρό 

χώρο για την αυτόνομη δράση των κυριαρχούμενων; Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, 

καθώς  ο  Καστοριάδης  ήταν  ένας  από  τους  βασικούς  κριτικούς  όλων  αυτών  των 

ιδεολογιών και είναι πολύ ενδιαφέρον, υπό αυτή την άποψη, να βλέπουμε πώς ο ΤΦ 

προσπαθεί  να  του  κάνει  κριτική,  επαναφέροντας  από  το  παράθυρο  όλα  αυτά  τα 

ξεπερασμένα σχήματα, αντιφάσκοντας εξάλλου και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Αν θέλουμε μάλιστα να οδηγήσουμε αυτό το συλλογισμό στις έσχατες συνέπειές 

του, οφείλουμε να παρατηρήσουμε το εξής: δεδομένου ότι για τον ΤΦ (και άρα και για 

τον ΠΚ) το «σύστημα» συνιστά τη θεσμική οργάνωση της «υπερεθνικής ελίτ» (ΥΕ), 

έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν ιδιαίτερα αφελή υλισμό ή φονξιοναλισμό, σύμφωνα με 

τον οποίο οι «συστημικοί παράγοντες», που διαμορφώνουν τις σημερινές κοινωνίες, 

δεν  είναι  παρά  προϊόντα  της  βούλησης  των  μελών  της  ΥΕ.  «Τουλάχιστον»  ο 

στρουκτουραλισμός έκανε λόγο για «δομές», αφήνοντας με αυτό τον τρόπο κάποιο 

περιθώριο κοινωνιολογκού στοχασμού (ελάχιστο είναι η αλήθεια) πάνω στη λογική της 

εκάστοτε κοινωνίας. Οι αναλύσεις του ΤΦ, αντίθετα,  προσωποποιούν τη «λογική του 

συστήματος» και την περιστέλλουν στα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της 

ΥΕ.  Είναι  προφανές για ποιο λόγο,  εντός  αυτών των πλαισίων,  κάθε αναφορά στο 

φαντασιακό  ή  τις  αξίες  της  κοινωνίας,  ως  προσπάθεια  κατανόησης  του  τρόπου 

συγκρότησης  των  ατόμων,  προκαλεί  αλλεργία  και  τα  γνωστά,  παλαιοκομουνιστικά 

σύνδρομα εντοπισμού «συνοδοιπόρων του συστήματος» και «φερεφώνων της  Νέας 

Τάξης»: αφού ο εχθρός είναι απτός, συγκεκριμένος, υλικός, με σάρκα και οστά, αφού 

τελικά  το  σύστημα  δεν  είναι  παρά  αυτοί  οι  γραφειοκράτες  που  συνεδριάζουν  στα 

υπόγεια του Πενταγώνου ή στους ουρανοξύστες του εβραϊκού λόμπι της Νέας Υόρκης, 

τότε όλες αυτές οι θεωρίες για την ανθρωπολογική ανάλυση της κοινωνίας, για την 

κριτική στην πολιτιστική λογική και τις φαντασιακές σημασίες του καπιταλισμού δε 

μπορούν παρά να είναι τρόποι απόσπασης της προσοχής μας από το ουσιώδες. Και 
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φυσικά,  όσοι τις  υποστηρίζουν δε μπορούν παρά να είναι,  με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο, πιόνια της ΥΕ και της Νέας Τάξης.

Από τον κοινωνιολογικό στον ηθικό «σχετικισμό»

α) Η δημοκρατική ηθική 

Ο σχετικισμός για τον οποίο ρητά κατηγορεί ο ΤΦ τον Καστοριάδη είναι ηθικής 

και  όχι κοινωνιολογικής  τάξης.  Κατά τον ΤΦ, «το πρόβλημα με την Καστοριαδική 

στάση  είναι  ότι  μπορεί  εύκολα  να  οδηγήσει  σε  έναν  μεταμοντέρνο  τύπο  ηθικού 

σχετικισμού, δηλαδή σε μια “ηθική αυθαιρεσία”, όπως την αποκαλεί ο Μπούκτσιν, που 

καλύπτεται  από  δημοκρατικές  διαδικασίες»  (ό.  π.,  σ.  20).  Στο  συγκεκριμένο  του 

κείμενο ο ΤΦ εξαντλεί το ζήτημα μέσα σε δύο παραγράφους με αποτέλεσμα να μην 

καθίσταται απολύτως σαφές το τι εννοεί και από ποια σκοπιά κάνει κριτική, δεδομένου 

μάλιστα  ότι  επικαλείται  το  Μάρεϊ  Μπούκτσιν,  ο  οποίος  έχει  επί  του  θέματος 

διαφορετική άποψη, τόσο από τον Καστοριάδη όσο και από τον ίδιο τον ΤΦ. Όπως 

επισημαίνει ο τελευταίος, «μολονότι [...] το πρόταγμα της Περιεκτικής Δημοκρατίας 

όντως απορρίπτει κάθε είδος “αντικειμενικής” ηθικής, ταυτόχρονα όμως διερευνά το 

είδος  των  ηθικών  αξιών  που  είναι  συνεπείς  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  μιας  γνήσια 

δημοκρατικής κοινωνίας  και  προτείνει  κάποιες συγκεκριμένες  κατευθύνσεις  για την 

ανάπτυξη  μιας  δημοκρατικής  ηθικής»  (ό.  π.).  Συνεπώς,  αυτό  που  χρεώνεται  στον 

Καστοριάδη δεν  είναι  η  μη  επεξεργασία  μιας  νέας,  δημοκρατικού  τύπου ηθικής,  η 

οποία  θα  ήταν  συμβατή  με  την  αντίληψή  του  για  την  ατομική  και  συλλογική 

αυτονομία, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν δείγμα «αντικειμενισμού», ανάλογο με αυτό του 

Μπούκτσιν ή, παλαιότερα, των μαρξιστών και των αναρχικών θεωρητικών1∙ αυτό που 

του χρεώνεται, αντίθετα, είναι πως δεν προσπαθεί να διερευνήσει το είδος των αξιών 

που  θα  ήταν  συμβατές  με  ένα  δημοκρατικό  καθεστώς.  Ο  ΤΦ  συμφωνεί  με  τον 

Καστοριάδη ως προς το ότι είναι οι ίδιοι οι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας αυτοί 

που θα βρουν, μέσα από την καθημερινή τους πράξη, τις ηθικές νόρμες που ταιριάζουν 

σε ένα καθεστώς ατομικής και  συλλογικής αυτονομίας  και όχι  οι  φιλόσοφοι  και οι 

θεωρητικοί.

1 Θα ήταν εξάλλου και ψευδές, καθώς ο ίδιος ο Καστοριάδης δεν παρέλειπε να τονίζει ότι «χρειαζόμαστε 
την ηθική της αυτονομίας που, μοιραία, θα συνδέεται με την πολιτική της αυτονομίας» («Το φύλο συκής 
της  ηθικής»  (1993),  Η  άνοδος  της  ασημαντότητας,  ό.  π.,  σ.  258)  και  ότι  «σε  κάθε  περίπτωση,  ο 
μοραλισμός και η ηθική δεν διαχωρίζονται από την πολιτική» («Η πολιτική διάσταση της ψυχανάλυσης» 
[χ. χ.], στο Τ. Παπαδοπούλου, Του Κορνήλιου Καστοριάδη, Αθήνα, Πόλις, 2001, σ. 102).
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Αν διαβάσουμε  το  μακροσκελέστερο  κείμενο  του ΤΦ επί  του  θέματος,  στο 

οποίο  ο  συγγραφέας  καταπιάνεται  με  το  ζήτημα  της  επεξεργασίας  μιας 

«απελευθερωτικής ηθικής» (liberatory ethics)1, θα δούμε ότι το ερώτημα σχετικά με το 

ποιές ηθικές αξίες θα ήταν συμβατές ή θα απέρρεαν από ένα δημοκρατικό καθεστώς, 

είναι στην πραγματικότητα μια  απόπειρα διερεύνησης του ανθρωπολογικού τύπου  που 

θα ήταν συμβατός με τους δημοκρατικούς θεσμούς: «το ζήτημα λοιπόν είναι:  ποιές 

είναι αυτές οι αξίες που εκφράζουν τη συμβατότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς με 

προς  τους  δημοκρατικούς  θεσμούς;  Εδώ  μπορώ  μόνο  σε  γενικές  γραμμές  να 

σκιαγραφήσω ποιο θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο μιας δημοκρατικής ηθικής, με 

την  έννοια  των  ηθικών  αξιών  που  εκφράζουν  αυτή  τη  συμβατότητα»2.  Φυσικά  το 

θεωρητικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  κινείται  η  συλλογιστική  του  συγγραφέα  τον 

αποτρέπει τελικά από το να ολοκληρώσει το εγχείρημά του, καθώς δεν του επιτρέπει 

να συνειδητοποιήσει πλήρως περί τίνος πρόκειται. Έτσι, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι το 

πραγματικό ζήτημα έχει να κάνει με τη διερεύνηση του ήθους, με την αρχαιοελληνική 

έννοια του όρου, που θα παρήγαγε ένα δημοκρατικό καθεστώς, όταν, τελικά, αρχίζει να 

προχωρά  σε  αυτή  τη  διερεύνηση,  επιστρέφει  στην  αρχική  του  διατύπωση  του 

ζητήματος, και προσπαθεί να προτείνει, έστω και σε επίπεδο «διερεύνησης», ορισμένες 

βασικές  ηθικές  αξίες.  Όχι  τυχαία,  οι  3-4  παράγραφοι  του  κειμένου  που  είναι 

αφιερωμένες σε αυτό το θέμα αναλώνονται σε κοινοτοπίες, εφόσον αναφέρονται είτε 

σε  πράγματα αυτονόητα  είτε  σε  «ηθικές»  αρετές  οι  οποίες  είναι  καθαρά  πολιτικής 

φύσης:  «αρχή  της  αυτονομίας»,  «αρχή  της  κοινότητας»,  αλληλεγγύη, 

δημοκρατικότητα,  ισότητα. Οι πιο «ηθικές» από τις  ηθικές  αξίες  που σκιαγραφεί  ο 

συγγραφές είναι η αλληλοβοήθεια, ο αλτρουισμός και η αυτοθυσία, το ενδιαφέρον για 

τον πλησίον κ.λπ.3.

Η αποτυχία του ΤΦ να φέρει εις πέρας τη σκιαγράφηση μιας «απελευθερωτικής 

ηθικής» δεν είναι αποτέλεσμα της ανικανότητάς του ως στοχαστή, αλλά συνέπεια του 

γεγονότος πως, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια, η ηθική δε μπορεί να διαχωρίζεται από 

την  πολιτική.  Η  επεξεργασία  ενός  πολιτικού  προτάγματος  δημοκρατικού  τύπου, 

μοιραίο είναι να συνιστά, την ίδια στιγμή, και έμμεση επεξεργασία ενός τύπου ηθικών 

αξιών.  Διότι  σε  αντίθεση  με  ένα  φιλελεύθερο  πολιτικό  πρόταγμα,  που  βασίζεται, 

1 T. Fotopoulos, “Towards a Democratic Liberatory Ethics”, περ. Democracy and Nature, vol. 8, no. 3, 
Νοέμβριος 2002 (ελλ. μτφρ. στο τεύχος 20-21 της Περιεκτικής Δημοκρατίας, καλοκαίρι 2009-χειμώνας 
2010).
2 Ό. π. (δική μας η υπογράμμιση).
3 Ό. π.
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ακριβώς,  σε ένα  θεμελιακό  διαχωρισμό του δημόσιου από το ιδιωτικό,  έχοντας  ως 

πρωτεύον  μέλημα  την  προστασία  της  ιδιωτικής  σφαίρας  από  τις  παρεμβάσεις  της 

δημόσιας αρχής και την εγγύηση της «ανεξαρτησίας»1 των ατόμων από την πολιτική 

εξουσία, για το δημοκρατικό πολιτικό φαντασιακό, όπως φαίνεται ακόμα και από τα 

κείμενα αρχαίων Ελλήνων ή νεότερων συγγραφέων που δεν ήταν υποστηρικτές της 

δημοκρατίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Leo Strauss), η ηθική είναι, κατά κάποιον τρόπο, 

κομμάτι της πολιτικής. Η πολιτική αποτελεί την «αρχιτεκτονικότερη» των επιστημών, 

όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, στην οποία υποτάσσεται, μεταξύ άλλων, και η ηθική2. Με 

αυτή την έννοια είναι παράλογο να λέμε, για παράδειγμα, όπως κάνει ο Ζ.-Κ. Μισεά, 

ότι  «οι  μόνιμες  διευθυντικές  θέσεις  (ή  οι  “επαγγελματίες  επαναστάτες  του Λένιν”) 

είναι  πράγματα φανερά ασύμβατα  με  τις  ηθικές απαιτήσεις  κάθε  αγώνα υπέρ μιας 

εξισωτικής  κοινωνίας»3:  η  πάλη  για  την  κατάργηση  της  ιεραρχίας  μέσα  στις 

επαναστατικές  πολιτικές  οργανώσεις  δεν  είναι  ηθικό  αλλά  πολιτικό ζήτημα, 

ανεξάρτητα  από  το  –προφανές-  γεγονός  ότι  έχει  σαφείς  ηθικές  συνεπαγωγές 

(επαγρύπνηση ενάντια στους αριβίστες και τους αρχομανείς κ.λπ.). 

β) Φιλελευθερισμός και ρεπουμπλικανισμός

Μια από τις  βασικές  ιδέες  του Καστοριάδη είναι  πως η νεότερη φιλοσοφία 

θεωρεί  την  πολιτική  δραστηριότητα,  όταν  ασχολείται  μαζί  της,  ως  κάτι  που  είναι 

εξωτερικό ως προς τα υποκείμενα που την εξασκούν, ως κάτι που δεν αποτελεί βασικό 

κομμάτι της συγκρότησής τους ως ατόμων. Αυτός ο διαχωρισμός ιδιωτικού-δημοσίου 

οδηγεί σε μια αυτονόμηση της ηθικής: δεδομένου ότι το άτομο δε γίνεται αντιληπτό, 

όπως στην περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων, μέσα στα πλαίσια της 

πόλεως,  δηλαδή  της  πολιτικής  κοινότητας,  αλλά  ως  άτομο  αυτοφυές,  που  δε 

διαμορφώνεται από την κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνει, ο μόνος τρόπος για να 

ρυθμιστεί  η  ανθρώπινη  συμπεριφορά  είναι  η  κατάρτιση ενός  συστήματος  ατομικής 

ηθικής.  Σε  ό,τι  αφορά  στο  καθεαυτό  φιλοσοφικό  επίπεδο,  αυτός  ο  οντολογικός 

διαχωρισμός του ατόμου από την κοινωνία επιτυγχάνεται μέσω της «εγωλογίας» της 

νεότερης  φιλοσοφίας4 και  πιο  συγκεκριμένα  μέσω  της  διάκρισης  ανάμεσα  σε  ένα 

υπερβασιακό (υπερβατολογικό) ή «ιδεατό» και σε ένα εμπειρικό υποκείμενο, για να 

1 Indépendance,  κατά την έκφραση του Μοντεσκιέ (Montesquieu)  και του Μπενζαμέν Κονστάν 
(Benjamin Constant).
2 Βλ. σχετικά Κ. Καστοριάδης, «Το φύλο συκής της ηθικής», ό. π., σ. 245.
3 J.-C.  Michéa,  La double  pensée.  Retour  sur  la  question  libérale [Η διπλή σκέψη.  Επιστροφή στο  
φιλελεύθερο ζήτημα], Παρίσι, Flammarion, 2008, σ. 165 (η υπογράμμιση δική μας).
4 Βλ. ενδεικτικά: Κ. Καστοριάδης, «Άτομο, κοινωνία, ορθολογικότητα, ιστορία», ό .π., σ. 55, 75.
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χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Καντ. Το υπερβασιακό υποκείμενο, που για τους 

φιλοσόφους συνιστά την ουσιαστική πλευρά της υποκειμενικότητας, δεν καθορίζεται 

κοινωνικο-ιστορικά, αλλά είναι υπερ-ιστορικό (καθώς αποτελείται από τις καθολικές 

και κοινές σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, διανοητικές λειτουργίες και 

κατηγορίες). Επόμενο λοιπόν είναι οι φιλόσοφοι να θεωρούν ότι αυτό το υποκείμενο 

χρειάζεται ένα σύστημα ηθικών κανόνων και νόμων προκειμένου να συμβιώσει μέσα 

στα πλαίσια της κοινωνίας1.  Στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας, αυτή η αποσύνδεση 

ατόμου-κοινωνίας  επιτυγχάνεται  μέσω  της  φιλελεύθερης  ιδεολογίας,  που  έχει  σα 

βασικό της στόχο την προστασία του ατόμου από κάθε είδους συλλογική αξία ή νόρμα, 

η  οποία  θεωρείται  πως  περιορίζει  την  ατομική  ελευθερία,  εφόσον  «για  τους 

φιλελεύθερους, η ηθική είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια ιδιωτική πίστη, την οποία 

δε  μπορούμε  να  προσπαθήσουμε  να  καθολικεύσουμε,  χωρίς  να  βλάψουμε  την 

ελευθερία του άλλου»2. 

Ο Καστοριάδης πάντοτε ασκούσε κριτική σε αυτή τη σύλληψη της πολιτικής 

και της ηθικής, καθώς η δική του αντίληψη για το πρόταγμα της αυτονομίας ακολουθεί 

την  αρχαιοελληνική  και  ρωμαϊκή  παράδοση  αλλά  και  τη  νεότερη  ρεπουμπλικανική 

αντίληψη για την πολιτική (Μακιαβέλι, Ρουσό, Φέργκιουσον [Adam Ferguson] κ.λπ.). 

Σύμφωνα με  αυτές  τις  δύο παραδόσεις,  βασική επιδίωξη της  πολιτικής  δεν είναι  η 

προστασία της  ατομικότητας  των πολιτών,  στα πλαίσια ενός  αξιολογικά ουδέτερου 

πολιτικού καθεστώτος, αλλά η ωρίμανσή τους ως πολιτικών όντων, στα πλαίσια μιας 

παιδαγωγικής διαδικασίας που βασίζεται στην καλλιέργεια της πολιτικής αρετής, που 

για τον Καστοριάδη είναι η ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής τους αυτονομίας3. 

1 Η επανειλημμένη κριτική του Καστοριάδη στην καντιανή (και  χουσερλιανή)  θεωρητικοποίηση της 
διάκρισης  μεταξύ  υπερβασιακού  (υπερβατολογικού)  και  εμπειρικού  υποκειμένου  στοχεύει  σε  αυτό 
ακριβώς το σημείο και γι’ αυτό εμφανίζεται και στα κείμενα όπου ο Καστοριάδης ασχολείται με το θέμα  
της ηθικής.
2 Jean-Claude  Michéa,  «Y  a-t-il  une  vie  après  le  libéralisme ?»  [«Υπάρχει  ζωή  μετά  το 
φιλελευθερισμό;»],  (http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article73).  Σύμφωνα με την ανάλυση του 
Μισεά, το φιλελεύθερο πολιτικό πρόταγμα προκύπτει ως προσπάθεια απάντησης στους θρησκευτικούς 
πολέμους που ταλάνισαν την Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Γι’ αυτό το λόγο στην  
καρδιά της φιλελεύθερης ιδεολογίας βρίσκεται η ιδέα πως η κοινωνία δε θα πρέπει να κυβερνάται βάσει  
της  επίκλησης  σε  κάποιου  είδους  ηθική  ή  άλλη  συλλογική  αξία.  Η  εξουσία  θα  πρέπει  να  είναι  
«αξιολογικά ουδέτερη».  Γι’  αυτό και  τελικά η διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων ανατίθεται  σε 
απρόσωπες  αρχές  όπως το Συμφέρον,  η Αγορά,  ο  «Λόγος»,  η Τεχνική ή ένα αποπολιτικοποιημένο,  
θετικιστικό  Δίκαιο.  Βλ.  και  Jean-Claude Michéa,  Η  αυτοκρατορία  του  μικρότερου  κακού,  μτφρ.  Α. 
Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008.
3 Για τη διαφορά που παρατηρείται στα πλαίσια της νεότερης φιλοσοφικής παράδοσης ανάμεσα στο 
φιλελευθερισμό και το ρεπουμπλικανισμό αλλά και για την τοποθέτηση του Καστοριάδη σε σχέση με 
αυτά τα δύο ρεύματα, βλ. το κείμενο του Κ. Καβουλάκου, «Ελευθερία και δημοκρατική πολιτική στη 
σκέψη  του  Κορνήλιου  Καστοριάδη»,  στο  συλλογικό  τόμο  Ψυχή,  λόγος,  πόλις.  Αφιέρωμα  στον  Κ.  
Καστοριάδη, Αθήνα, Ύψιλον, 2007.

32



Ο Καστοριάδης πάντοτε αντέτασσε μια «περιεχομενική θεώρηση»1 της δημοκρατίας σε 

όσους πίστευαν πως μια μη διαδικαστική σύλληψη της δημοκρατίας,  μια αντίληψη, 

δηλαδή, που θεωρεί τη δημοκρατία ως καθεστώς που ενσαρκώνει συγκεκριμένες αξίες 

και  όχι  απλώς  ως  μια  αξιολογικά  ουδέτερη  τυπική  διαδικασία,  συνιστά  κίνδυνο 

εμφάνισης μορφών ολοκληρωτισμού2. Και σε ό,τι αφορά ειδικότερα στον τομέα της 

ηθικής,  βασική  του  πεποίθηση  ήταν  ότι  θα  έπρεπε  να  υπερβούμε  τον,  αντίστοιχο, 

φορμαλισμό  της  καντιανής  ηθικής  φιλοσοφίας.  Όπως  επανειλημμένως  έλεγε,  δε 

θέλουμε την ελευθερία απλώς για την ίδια, αλλά για να κάνουμε πράγματα με αυτή: 

«Θέλουμε μια κοινωνία αυτόνομη επειδή θέλουμε άτομα αυτόνομα και επειδή θέλουμε 

να είμαστε  εμείς  άτομα αυτόνομα.  Αν όμως μείνουμε απλώς εδώ, διατρέχουμε τον 

κίνδυνο να εκπέσουμε σ’ έναν φορμαλισμό, αυτήν την φορά αληθινά καντιανό: ούτε 

ένα  άτομο  ούτε  μια  κοινωνία  δεν  μπορούν  να  ζήσουν  απλώς  καλλιεργώντας  την 

αυτονομία τους γι’ αυτήν την ίδια. Μ’ άλλα λόγια, υπάρχει το ζήτημα των “υλικών 

αξιών”, των “ουσιαστικών αξιών” μιας νέας κοινωνίας: δηλαδή μιας νέας πολιτιστικής 

δημιουργίας»3. 

Το  ότι  ποτέ  δε  συνέταξε  μια  συγκεκριμένη  λίστα  των  ηθικών  αξιών  ή των 

στόχων, που κατά την άποψή του θα αντιστοιχούσαν σε μια αυτόνομη και δημοκρατική 

κοινωνία, δε σημαίνει ότι αδιαφορούσε για το ζήτημα, όπως αφήνει να εννοηθεί ο ΤΦ. 

Κάθε  άλλο  μάλιστα.  Όπως  παρατηρεί  ο  Κ.  Καβουλάκος,  «παρ’  όλο  που, 

ακολουθώντας εν μέρει  το πνεύμα της εποχής, ο Καστοριάδης υπήρξε φειδωλός σε 

υποδείξεις σχετικά με το κοινό αγαθό μιας δημοκρατικής πολιτείας, δεν λείπουν απ’ τα 

κείμενά του κάποιες σχετικές νύξεις. Υπάρχει ένας ουσιαστικός σκοπός που αποτελεί 

αναγκαίο όρο της ύπαρξης του ίδιου του δημοκρατικού καθεστώτος: δεν είναι άλλος 

από την κοινωνική διαμόρφωση αυτόνομων υποκειμένων –ικανών για υλοποίηση της 

ατομικής  και  συλλογικής  ελευθερίας.  Είναι  η  ίδια  η  δημοκρατική  παιδεία  με  την 

ισχυρή και βαθειά έννοια που της έδινε ο Καστοριάδης»4. 

1 Κ. Καβουλάκος, ό. π., σ. 227 κ.ε.
2 Βλ.  τη  σχετική  κριτική  στους  Berlin,  Rawls και  Habermas στο  κείμενό  του,  «Η  δημοκρατία  ως 
διαδικασία και ως καθεστώς» (1994), Η άνοδος της ασημαντότητας, ό. π., σ. 268 κ. ε.
3 Κ. Καστοριάδης, «Μια ερώτηση δίχως τέλος» (1979), Χώροι του ανθρώπου, ό. π., σ. 154. Βλ. επίσης Κ. 
Καστοριάδης, «Η ελληνική πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας» (1982), στο ίδιο, σσ. 206-209.
4 Κ. Καβουλάκος, «Ελευθερία και δημοκρατική πολιτική στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη», ό. π., 
σ. 228. Ο συγγραφέας παρατηρεί εξάλλου πολύ σωστά ότι ο Καστοριάδης «προσπαθεί να ισορροπήσει 
μεταξύ αντικειμενισμού και σχετικισμού σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του κοινού αγαθού» (ό. π., σ. 228, 
υπ. 45).
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γ) Η πολιτιστική κριτική

Βασική πεποίθηση του Καστοριάδη είναι ότι το πρόταγμα της αυτονομίας δεν 

είναι απλώς πολιτικό, αλλά αφορά ένα  συνολικό μετασχηματισμό της κοινωνίας που 

περιλαμβάνει,  όπως είδαμε σε προηγούμενα μέρη του κειμένου, τόσο το «πολιτικό» 

όσο και  το «πολιτιστικό»:  «η σοσιαλιστική επανάσταση θα πρέπει  αναγκαστικά να 

αγκαλιάσει όλους τους τομείς κι αυτό όχι σ’ ένα απροσδιόριστο μέλλον και “ως εκ 

περισσού”  αλλά  από  την  πρώτη  στιγμή»1.  Πρόκειται,  με  άλλα  λόγια,  για  έναν 

ανθρωπολογικό μετασχηματισμό, καθώς η δημοκρατία είναι «ένα καθεστώς, άρρηκτα 

συνδεδεμένο αφενός με μια ουσιακή [substantive] αντίληψη των σκοπών της πολιτικής 

θέσμισης και αφετέρου με μιαν οπτική, αλλά και προοπτική, του ανθρώπινου τύπου 

που αντιστοιχεί στο καθεστώς αυτό»2. Υπό αυτό το πρίσμα γίνεται κατανοητό για ποιο 

λόγο η κριτική του Καστοριάδη στα σύγχρονα καθεστώτα δεν περιοριζόταν ποτέ στο 

πολιτικό πεδίο, αλλά περιελάμβανε πάντοτε μια πολύ αυστηρή πολιτιστική κριτική. Μια 

κριτική, με άλλα λόγια, που στόχευε τις «αξίες» και τα ήθη των σημερινών κοινωνιών 

του Πρώτου Κόσμου: τον καταναλωτισμό, τη σπατάλη, τη λαγνεία της οικονομικής 

ανάπτυξης, τον ψευδο-ατομικισμό, την ηλιθιότητα και την «πνευματική αποκτήνωση» 

των  πολιτικών,  την  καλλιτεχνική  στειρότητα κ.λπ.  Με αρνητικό  τρόπο,  όπως  είναι 

προφανές για καθέναν που δεν είναι κακόπιστος, αυτές οι κριτικές σκιαγραφούν ένα 

μάγμα σημασιών ή αξιών βάσει των οποίων κρίνουμε και απορρίπτουμε τις σημερινές  

κοινωνίες. Όπως έλεγε κι ο ίδιος ο Καστοριάδης, μια αυτόνομη κοινωνία δε μπορεί να 

υπάρξει,  αν  οι  συγκεκριμένες  αξίες  δεν  αντικατασταθούν  από άλλες  αξίες,  που  θα 

βάζουν στο κέντρο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος άλλα ζητήματα, όπως το πάθος για 

τα κοινά και μια γενικότερη δημιουργικότητα, μια καλαισθησία, σε ό,τι αφορά στις 

ιδιωτικές  ενασχολήσεις  των  ατόμων:  «από  τότε  που  υπάρχει  η  ανθρωπότητα,  από 

όλους τους σκοπούς που οι κοινωνίες υιοθέτησαν, ο σκοπός της χωρίς όριο επέκτασης 

της  παραγωγής  και  της  κατανάλωσης  είναι  αναμφίβολα  ο  πιο  γελοίος  και  ο  πιο 

αισχρός.  Πρέπει  να  υιοθετήσουμε  σα  σκοπό  την  εγκαθίδρυση  ελεύθερων 

συλλογικοτήτων αποτελούμενων από άτομα ελεύθερα, υπεύθυνα και ικανά να δώσουν 

στη ζωή τους ένα νόημα διαφορετικό από την απόκτηση περισσότερης σαβούρας. Ποιό 

θα είναι  αυτό το νόημα; Κανείς  δε μπορεί  να το αποφασίσει  αντ’  αυτών,  αλλά θα 

κλείσω  λέγοντας  αυτό  που  εγώ  ο  ίδιος  βλέπω  σαν  τέτοιο  νόημα:  τη  δημιουργία 

1 Κ. Καστοριάδης, «Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού Ι» (1955), ό. π., σ. 72.
2 Κ. Καστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς», ό. π., σ. 261.
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ανθρώπινων όντων που αγαπούν τη σοφία, που αγαπούν την ομορφιά και που αγαπούν 

το κοινό καλό»1.

Η ανικανότητα του ΤΦ να κατανοήσει τη σκέψη του Καστοριάδη, στην οποία, 

κατά τα άλλα,  «ασκεί»  κριτική  με  τέτοια  περιφρόνηση,  φαίνεται  και  από την εξής 

παρατήρηση.  Η πολιτιστική  κριτική  δεν  αποτελεί  απλώς  ένα  από τα  κομμάτια  της 

κριτικής του Καστοριάδη στις σύγχρονες κοινωνίες, που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ή, 

καλύτερα, κάποια εγγενή σχέση με την πολιτική του κριτική, όντας, ενδεχομένως, το 

συμπτωματικό προϊόν της προσωπικής μόρφωσης και καλλιέργειας του Καστοριάδη ως 

ατόμου.  Όπως  είδαμε  σε  προηγούμενα  μέρη  του  κειμένου,  η  άνοδος  της 

ασημαντότητας,  δηλαδή  η  ανθρωπολογική  κρίση  των  σύγχρονων  κοινωνιών, 

συνίσταται  στο ότι «η κρίση του καπιταλισμού έχει  φτάσει  στο στάδιο που γίνεται 

κρίση  της  κοινωνικοποίησης»,  όπως  έγραφε  το  1959  ο  Καστοριάδης2.  Η  κρίση 

νοήματος των σημερινών κοινωνιών δεν είναι απλά ένας δευτερεύων τομέας ή, έστω, 

μια από τις πολλές «κρίσεις» που συνιστούν την «πολυδιάστατη», κατά την Περιεκτική 

Δημοκρατία,  Κρίση  των  σημερινών  κοινωνιών.  Η  κρίση  νοήματος,  η  «άνευ 

προηγουμένου φθορά των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών»3, που χαρακτηρίζει τις 

σημερινές κοινωνίες, συνιστά μια γενική κρίση, καθώς οι φαντασιακές σημασίες είναι 

αυτό  ακριβώς  «που  συνέχει  την  κοινωνία»4.  Άρα  η  «κρίση  των  αξιών»  είναι  ο 

βαθύτερος πυρήνας της αποσύνθεσης των σημερινών κοινωνιών, πράγμα που σημαίνει 

ότι  η  άσκηση  πολιτιστικής  κριτικής  σήμερα  αποτελεί  εξορισμού εγγενές  και 

απαραίτητο κομμάτι της πολιτικής κριτικής στον καπιταλισμό. Φυσικά ο ΤΦ, τυφλός 

σε όλα αυτά, κατηγορεί τον Καστοριάδη ότι παραβλέπει το πολιτιστικό ζήτημα (μέρος 

του οποίου, όπως είδαμε, με την ευρύτερη έννοια, είναι και το ηθικό) και ότι ανοίγει το 

δρόμο για το σχετικισμό.

1 Κ. Καστοριάδης, «Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού», ό. π., σ. 15 όπως επίσης και «Η ιδέα 
της επανάστασης» (1989),  Ο θρυμματισμένος κόσμος, ό. π., σσ. 140-141. Βλ. άλλωστε και τις διαρκείς 
αιτιάσεις του Καστοριάδη για την έλλειψη ανθρωπολογικού βάθους της τρέχουσας πολιτικής θεωρίας, η  
οποία ξεχνά να καταπιαστεί με ένα βασικό κομμάτι της παλαιότερης πολιτικής σκέψης: το ζήτημα της 
συμβατότητας  ή  της  ασυμβατότητας  των  θεσμών  μιας  κοινωνίας  με  τον  ανθρωπολογικό  της  τύπο: 
«Αθηναϊκή δημοκρατία: βάσιμα και αβάσιμα ερωτήματα», με τη σχετική παράθεση της διάκρισης του 
Ρουσό ανάμεσα στον πολίτη (citoyen) και τον αστό (bourgeois) (Η άνοδος της ασημαντότητας, ό. π., σ. 
225).
2 Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», ό. π., σ. 265.
3 Κ. Καστοριάδης, «Η άνοδος της ασημαντότητας» (1993), Η άνοδος της ασημαντότητας, ό. π., σ. 125.
4 Κ. Καστοριάδης, «Το φύλο συκής της ηθικής», ό. π., σ. 243.
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Παρέκβαση: υπάρχουν όρια στην ελευθερία του καταναλωτή;

Στην  πραγματικότητα,  βέβαια,  αν  κάποιους  θα  έπρεπε  να  κατηγορηθεί  για 

επίδειξη ενός είδους πολιτιστικού σχετικισμού, φιλελεύθερου τύπου, τότε αυτός δεν 

είναι ο Καστοριάδης αλλά μάλλον ο ΤΦ. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένες από τις 

βασικές  αρχές  οργάνωσης  του  οικονομικού  σκέλους  ενός  καθεστώτος  περιεκτικής 

δημοκρατίας, όπως τις έχει σκιαγραφήσει ο δεύτερος1. 

Σύμφωνα με τον ΤΦ, τα μοντέλα οικονομικής δημοκρατίας που καθορίζουν την 

κατανομή  των  πόρων  αλλά  και  το  είδος  ή  το  περιεχόμενο  των  (μη  στοιχειωδών) 

αναγκών  των  πολιτών  μόνο  μέσω  ενός  κεντρικού  σχεδιασμού  («εργατικός»  και 

«κοινοτικός» έλεγχος) οφείλουν να απορριφθούν, επειδή, παρά τις όποιες εγγυήσεις 

ενδεχομένως  ενσωματώσουν  σε  αυτού  του  είδους  το  σύστημα  λήψης  αποφάσεων, 

τελικά  οδηγούν  σε  μια  μορφή  κολεκτιβισμού,  η  οποία  καταπατά  την  «ελευθερία 

επιλογής» του καταναλωτή2. Ο ΤΦ φτάνει μάλιστα να κατηγορήσει τους M. Albert και 

R.  Hahnel για  «υπολανθάνοντα  ολοκληρωτισμό»  ως  προς  ό,τι  μας  αφορά,  επειδή 

σύμφωνα με το μοντέλο τους, «οι ατομικές αποφάσεις σε σχέση με την κατανάλωση θα 

είναι αντικείμενο συλλογικής κριτικής από τα άλλα μέλη του συμβουλίου, με ιδιαίτερες 

εγγυήσεις  όσον  αφορά  στη  διαφύλαξη  των  ατομικών  ελευθεριών  και  της 

μυστικότητας»3. Η λύση που προτείνει ο ΤΦ σε αυτό το πρόβλημα είναι η υιοθέτηση 

«ενός  μείγματος  δημοκρατικού  σχεδιασμού,  από  τη  μια  μεριά,  και  σχημάτων 

διατακτικών στο πλαίσιο μιας τεχνητής “αγοράς” από την άλλη»4. Σε ό,τι αφορά, με 

άλλα  λόγια,  στις  «μη  βασικές  ανάγκες»  (που  ορίζονται,  ως  τέτοιες,  μέσω  του 

καθορισμού  του  τι  συνιστά  «βασική  ανάγκη»  μέσα  από  την  κεντρική 

«συνομοσπονδιακή συνέλευση» των κοινοτήτων), το τι θα παράγεται καθορίζεται από 

τη ροή διατακτικών από τους καταναλωτές προς τους παραγωγούς, δηλαδή με βάση τη 

ζήτηση. Αυτή η τεχνητή «αγορά»5 έχει ως στόχο να εγγυηθεί την απρόσκοπτη έκφραση 

των  ατομικών  επιλογών  των  καταναλωτών  και  τη  διασφάλιση  της  «ελευθερίας 

1 Οι θέσεις του συγγραφέα δεν είναι απόλυτα σαφείς ως προς το σημείο που θα εξετάσουμε, οπότε  
υφίσταται  η πιθανότητα να σφάλλουμε μερικώς ή και  ολικώς.  Σε κάθε  περίπτωση,  ανεξαρτήτως αν 
αποδίδουμε, τελικά, πιστά τις θέσεις του ΤΦ, πρόκειται για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που πρέπει, ούτως 
ή άλλως, να θιγεί, πράγμα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. 
2 Βλ. σχετικά Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική δημοκρατία, ό. π., σ. 448 κ. ε.
3 M.  Albert,  R.  Hahnel,  Looking Forward:  Participatory Economics for the Twenty-Fisrt Century, 
Βοστόνη, South End, 1991, σ. 48, όπως παρατίθεται στο Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική δημοκρατία, ό. π., 
σ. 453.
4 Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική δημοκρατία, ό. π., σ. 424.
5 Αφήνουμε  στην  άκρη  το  μεγάλο  ζήτημα  των  διαφορών  ως  προς  το  πώς  αντιλαμβάνονται  ο  
Καστοριάδης και ο ΤΦ την έννοια και το περιεχόμενο της αγοράς.
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επιλογής»  τους  σε  ό,τι  αφορά  στον  καθορισμό  των  μη  βασικών  αναγκών  τους.  Η 

έλλειψη  ενός  τέτοιου  συστήματος  θα  μπορούσε  να  επιβάλει  μια  αυταρχική  ή 

κολεκτιβιστική μορφή ρύθμισης του ζητήματος, καθώς η πλειοψηφία μιας συνέλευσης 

θα  μπορούσε  να  νομοθετεί  επί  του  πώς  οφείλει  η  κοινωνία  –και  οι  εκάστοτε 

διαφωνούσες  μειοψηφίες!-  να  ικανοποιεί  τις  μη  βασικές  της  ανάγκες.  Ως  γνωστόν 

όμως, «το τι συνιστά βασική ανάγκη και το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

ικανοποιηθεί είναι κάτι που δε μπορεί να προσδιοριστεί “αντικειμενικά”»1. Αντίθετα, 

στα πλαίσια του συστήματος που προτείνει ο ΤΦ, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται μέσω της 

ελεύθερης επιλογής των πολιτών: όποιος θέλει να καταναλώσει το Χ προϊόν ή την Ψ 

υπηρεσία, τα οποία θεωρεί ότι απαντούν στην Υ μη βασική του ανάγκη, μπορεί να 

εργαστεί  περισσότερο,  ώστε να  κερδίσει  τις  απαραίτητες  «μη βασικές  διατακτικές» 

(ΜΒΔ) για την απόκτηση του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Αυτή η ρύθμιση όπως επίσης  και  ο συλλογισμός που την υποστηρίζει  είναι 

φαινομενικά ορθοί και πολιτικά θεμιτοί. Εκφράζουν μια υγιή δημοκρατική ανησυχία 

απέναντι  στον κίνδυνο  «κολεκτιβιστικού»  τύπου παρεμβάσεων  σε ό,τι  αφορά στην 

προσωπική ζωή των ατόμων, η οποία, ως τέτοια, ανήκει στην καθαρά ιδιωτική σφαίρα 

όπου δεν πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτική εξουσία.  Ωστόσο, αν μείνουμε μόνο σε 

αυτό το σημείο και δεν προσθέσουμε κάτι ακόμα, υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψουμε 

σε μια  φιλελεύθερου τύπου σύγχυση της  ελευθερίας  με  την ελευθερία  επιλογής.  Η 

άποψη ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να καταναλώνει ό,τι θέλει, χωρίς να έχει κανείς 

τη δυνατότητα να του ασκήσει κριτική και χωρίς, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό επίπεδο, 

οι συλλογικές αρχές να μπορούν να επέμβουν σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο ή στον 

τρόπο  πραγματοποίησης  αυτής  της  κατανάλωσης  είναι  μια  άποψη  καθαρά 

φιλελεύθερη.  Αναπαράγει  την  –υποτιθέμενη-  αξιολογική  ουδετερότητα του 

φιλελεύθερου δικαίου, η οποία πιστεύει πως η «κοινωνία των πολιτών» (με την αρχική 

έννοια της civil society) –δηλαδή η σφαίρα των οικονομικών δραστηριοτήτων- οφείλει 

να προστατεύεται από τις παρεμβάσεις της δημόσιας αρχής. Όπως παρατηρεί ο Ζ.-Κ. 

Μισεά, «σύμφωνα με μια φιλελεύθερη οπτική, ο καθένας οφείλει να είναι απολύτως 

ελεύθερος  να  αγοράζει  (ή  να  πουλά)  οτιδήποτε του  κατεβαίνει  στο  κεφάλι 

(ανεξαρτήτως  του  αν  πρόκειται  για  μια  τηλεόραση  πλάσμα,  μια  δόση  κοκαΐνης, 

ψεύτικα χαρτιά για να περάσουμε τα σύνορά ή για τις υπηρεσίες μιας ιερόδουλης), 

1 Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική δημοκρατία, ό. π., σ. 457.
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δίχως να επιτρέπεται στο Κράτος  ή στα άλλα άτομα να εκφέρουν κρίσεις αναφορικά 

προς αυτές τις αυστηρά ιδιωτικές επιλογές»1.

Όπως όμως είδαμε προηγουμένως, το πρόταγμα της αυτονομίας εντάσσεται στη 

ρεπουμπλικανική  παράδοση  (αποτελώντας,  υπό  μια  έννοια,  τη  δημοκρατική  του 

συνιστώσα), η οποία δε βασίζεται σε κάποια αξιολογική ουδετερότητα των θεσμών, 

αλλά  θέτει  ως  στόχο  της  τη  δημιουργία  αυτόνομων  ατόμων.  Αν  όμως  η 

ρεπουμπλικανική  αντίληψη  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος  βλέπει  τους  θεσμούς, 

αλλά και το ίδιο το πολίτευμα, ως μέσα πραγματοποίησης και διασφάλισης του κοινού 

αγαθού, τότε είναι προφανές ότι οι καταναλωτικές συνήθειες των ατόμων οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς κάποιες συγκεκριμένες αξίες. Ως προς έναν πολύ μεγάλο βαθμό, 

αυτό φυσικά επιτυγχάνεται μέσω της παιδείας, με την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή 

μέσω  της  νέας  κουλτούρας  και  του  νέου  τύπου  ατόμου  που  δημιουργούν  οι 

δημοκρατικοί θεσμοί ενός αυτόνομου πολιτεύματος. Και το ίδιο οφείλει να γίνεται και 

με πιο άμεσο τρόπο, μέσω των αξιών που θα προωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας.  Υπάρχει  όμως μια σειρά περιπτώσεων όπου θα πρέπει να 

τεθούν ρητά, νομικά όρια ή και απαγορεύσεις. Πρόκειται για τα ζητήματα οικολογικής 

φύσης,  όπου  οι  μορφές  σύγχρονης  κατανάλωσης  έχουν  βλαβερές  επιπτώσεις  στο 

περιβάλλον.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ορισμένες  μορφές  κατανάλωσης  οφείλουν  να 

απαγορευθούν. Εκεί, η κεντρική συνέλευση της κοινότητας (ή των κοινοτήτων) οφείλει 

να  νομοθετήσει  επί  του  περιεχομένου  συγκεκριμένων  μορφών  κατανάλωσης:  θα 

δεχτούμε  ως  θεμιτή  «μη  βασική  ανάγκη»  την  κατανάλωση  πορτοκαλιών  από  την 

Αργεντινή στην Ελλάδα; Ή, αντιθέτως, θα πούμε ότι  στο όνομα της οικολογικής μας  

αντίληψης  και  ενός  προτάγματος  από-ανάπτυξης θεωρούμε  απαράδεκτο  να 

επιβαρύνεται ο πλανήτης με τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μεταφορών προϊόντων; Τα 

παραδείγματα  μπορούν  να  πολλαπλασιαστούν  (χρήση  ΙΧ  αυτοκινήτων,  επιβατικών 

αεροπλάνων κ.λπ.). Αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι μια αυτόνομη και δημοκρατική 

κοινωνία δε μπορεί να υποστηρίζει άκριτα την απόλυτη ελευθερία του καταναλωτή σε 

ό,τι  αφορά στις  μη βασικές  του ανάγκες,  καθώς,  άλλωστε,  όπως  το έχει  τονίσει  ο 

Καστοριάδης η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του αυτοπεριορισμού. 

Έχει ενδιαφέρον να δούμε για ποιό λόγο ο ΤΦ παραβλέπει αυτό το ζήτημα. 

Σύμφωνα με το σύστημά του, αυτός που θέλει να καλύψει τη Χ μη βασική του ανάγκη,  

θα  δουλέψει  παραπάνω  από  το  προβλεπόμενο  ελάχιστο  όριο  (το  οποίο  είναι 

καθορισμένο από τη γενική συνέλευση της κοινότητας), τόσο όσο χρειάζεται για να 
1 J.-C. Michéa, La double pensée. Retour sur la question libérale, ό. π., σ. 142.
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προμηθευτεί την αντίστοιχη διατακτική που θα του επιτρέψει να αποκτήσει πρόσβαση 

στο προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί. Αυτή η άποψη αντικαθιστά όλα τα ποιοτικά 

κριτήρια  με  το  ποσοτικό κριτήριο  της  παροχής  περαιτέρω  εργασίας.  Τα  ζητήματα 

πολιτικής  ή  ηθικής  φύσης  αφήνονται  κατά  μέρος.  Αυτή  η  ιδέα  αναπαράγει  το 

φαντασιακό του οικονομικού φιλελευθερισμού και την ιδεολογία της ανάπτυξης: από 

τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση (εν προκειμένω: επιθυμία εργασίας για την παραγωγή 

ενός προϊόντος),  η παραγωγή και η κατανάλωση αυτού του προϊόντος είναι θεμιτή. 

Έσχατο κριτήριο καθίσταται η καταναλωτική επιθυμία, ενώ η δυνατότητα κριτικής του 

περιεχομένου αυτών των επιθυμιών απωθείται. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο ΤΦ, παρά τα 

όσα καταμαρτυρεί στον Καστοριάδη, δεν είναι διόλου ευαίσθητος στην αναγκαιότητα 

μιας  αυστηρής  πολιτιστικής κριτικής  του  καπιταλισμού,  η  οποία  θα  υποστήριζε  τη 

δημιουργία  ενός  εντελώς  διαφορετικού  είδους  κινήτρων  της  οικονομικής 

συμπεριφοράς των ατόμων. Αν, στην προσπάθειά μας να περιγράψουμε το οικονομικό 

μοντέλο μιας περιεκτικής δημοκρατίας, χρησιμοποιούμε «στατιστικές μελέτες με βάση 

τα  δυτικά  καταναλωτικά  πρότυπα»1 και  παραθέτουμε  ως  παράδειγμα  μη  βασικής 

ανάγκης την αγορά ενός κινητού τηλεφώνου2, τότε μάλλον δεν έχουμε αμφισβητήσει 

όσο χρειάζεται το σύγχρονο καταναλωτικό φαντασιακό με τη λατρεία των γκάτζετ που 

το  χαρακτηρίζει.  Μάλλον  μας  λείπει  η  δυνατότητα  εκτίμησης  των  θεμελιωδών 

πολιτιστικών μετασχηματισμών που θα συνεπήγετο η δημιουργία μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας.

Στην περίπτωση του ΤΦ μπορούμε να εντοπίσουμε την επιβίωση ενός ακόμα 

βασικού  στοιχείου  του  καπιταλιστικού  φαντασιακού:  «η  συνέπεια  που  θα  έχει  το 

προτεινόμενο  σύστημα  στην  κατανομή  του  εισοδήματος  είναι  ότι  θα  προκύψει 

αναπόφευκτα ένας βαθμός ανισότητας από τον εισαγόμενο διαχωρισμό μεταξύ βασικής 

και μη βασικής εργασίας»3. Αυτό θα συμβεί, επειδή «ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης 

που ενέχουν ορισμένες από τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την κάλυψη βασικών 

αναγκών (γιατροί, καθηγητές κ.λπ.)» θα δικαιολογούσε μια υψηλότερη αμοιβή από την 

αμοιβή  των  ανειδίκευτων  επαγγελμάτων:  «ένας  γιατρός,  πέρα  από  τις  ΒΔ,  θα 

δικαιούται  και  έναν αριθμό ΜΒΔ [...]  για κάθε ώρα “βασικής” εργασίας»4.  Αυτή η 

μισθολογική  ανισότητα  αποτελεί  χαρακτηριστική  ενσάρκωση  του  καπιταλιστικού 

φαντασιακού  και  της  εκμεταλλευτικής  κοινωνίας.  Μέσα  σε  μια  τέτοια  κοινωνία  η 

1 Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική δημοκρατία, ό. π., σ. 463.
2 Ό. π., σσ. 464-465.
3 Ό. π., σ. 477.
4 Ό. π., σ. 472 και 473.
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μισθολογική  ανισότητα  δεν  εκφράζει  κάποια  πραγματική  ανάγκη,  αλλά,  όλως 

αντιθέτως, είναι προϊόν της ιεραρχικής δομής της κοινωνίας1. Το επιχείρημα –που εδώ 

αναπαράγει  ο  ΤΦ-  ότι  ο  υψηλός  βαθμός  εξειδίκευσης  δικαιολογεί  την  υψηλότερη 

αμοιβή (καθώς έχουν δαπανηθεί περισσότερα χρήματα και χρόνος για την απόκτηση 

αυτής  της  εξειδίκευσης)  αναιρείται  από  το  γεγονός  πως  τα  επαγγέλματα  υψηλής 

εξειδίκευσης είναι ταυτοχρόνως και τα επαγγέλματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

τον  υψηλότερο βαθμό «δημιουργικότητας»2.  Ένας οδοκαθαριστής,  αντίθετα,  ή  ένας 

οικοδόμος κάνουν ένα επάγγελμα επίπονο και βαρετό. Γιατί όμως μια κοινωνία –αν 

ήταν  να  υιοθετήσει  κάποιου  είδους  εισοδηματική  ανισότητα-  να  μην  αμείβει 

περισσότερο τα επαγγέλματα που είναι πιο επιβλαβή για τους εργαζόμενους; Αυτή η 

υπόθεση δε θα ήταν πιο κοντά σε μια σοσιαλιστική (με την πρωταρχική έννοια του 

όρου) και δημοκρατική αντίληψη της παραγωγικής διαδικασίας; 

Η ιδέα του Καστοριάδη σύμφωνα με την οποία το πρώτο οικονομικό μέτρο 

μιας δημοκρατικής κοινωνίας θα όφειλε να είναι η άμεση εξίσωση όλων των μισθών3, 

βασίζεται,  ακριβώς,  στην απόρριψη της  καπιταλιστικής  λογικής  που εκφράζεται  σε 

ιεραρχήσεις όπως: διεύθυνση-εκτέλεση, διανοητική-χειρωνακτική εργασία, επιστήμη-

μαστοριά/πρακτική γνώση κ.λπ. Για τον Καστοριάδη η κατάργηση του καπιταλισμού 

και η προσπάθεια δημιουργίας μιας δημοκρατικής κοινωνίας δεν εξαντλείται, σε ό,τι 

αφορά  στο  οικονομικό  πεδίο,  στην  κατάργηση  της  εκμετάλλευσης  και  στην 

αυτοοργάνωση των παραγωγών. Συνεπάγεται, αντίθετα, και προϋποθέτει την απόρριψη 

της  καπιταλιστικής  ιδεολογίας και  την  προώθηση  μιας  εντελώς  διαφορετικής 

κουλτούρας. Όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, που εξετάσαμε σε προηγούμενα 

μέρη,  η  δημιουργία  μιας  αυτόνομης  κοινωνίας  συνεπάγεται  και  προϋποθέτει  την 

απόρριψη των καπιταλιστικών αξιών και τη δημιουργία νέων μορφών νοήματος, αξιών  

και  κινήτρων  για  τη  ζωή  των  ανθρώπων.  Σε  ό,τι  μας  αφορά  εν  προκειμένω,  η 

εγκαθίδρυση της απόλυτης ισότητας των εισοδημάτων «έχει μια βλέψη και ένα νόημα 

που ξεπερνούν κατά πολύ τις “οικονομικές” εκτιμήσεις.  Πρόκειται για φαντασιακές 

1 Βλ. σχετικά Κ. Καστοριάδης, «Η ιεραρχία των μισθών και των εισοδημάτων» (1974),  Η πείρα του  
εργατικού κινήματος 2, ό. π., σ. 307 κ. ε.  
2 Πράγμα που είναι σαφές, άλλωστε, στα μάτια των ιδεολόγων του «νέου πνεύματος του καπιταλισμού».  
Ο  απίθανος  Richard Florida,  π.  χ.,  (θεωρητικός  της  «δημιουργικής  τάξης  [creative class]»)  δεν 
παραλείπει να επαναλαμβάνει ότι τα «δημιουργικά» επαγγέλματα είναι ιδιαίτερα κουραστικά, αφού δεν 
έχουν συγκεκριμένο ωράριο, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη της «δημιουργικής τάξης» δουλεύουν σε 
βαθμό  εργασιομανίας  (βλ.  σχετικά  R.  Florida,  The Rise of the Creative Class [Η  άνοδος  της  
δημιουργικής τάξης], Ν. Υόρκη, Basic Books, 2002).
3 Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ιδέα της παρισινής Κομμούνας του 1871, όπου «από τα μέλη 
της  Κομμούνας  ως  τους  κατώτερους  υπαλλήλους,  η  δημόσια  υπηρεσία  έπρεπε  να  αμείβεται  με 
εργατικούς μισθούς» (Κ. Μαρξ, Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 2000, σ. 70).
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σημασίες που συνέχουν την κοινωνία, και την παιδεία των ατόμων. Πρόκειται για την  

καταστροφή  του  οικονομικού  κινήτρου μέσω  της  καταστροφής  των  “κοινωνικά 

αντικειμενικών” όρων της δυνατότητάς τους: της διαφοροποίησης των εισοδημάτων. 

Πρόκειται για την καταστροφή της οικονομικής “αξίας” ως Πρωτο-αξίας, σύμφωνα με 

την οποία διακανονίζεται και λειτουργεί η κοινωνία»1.

Καθίσταται  σαφές  ότι  ο  Καστοριάδης,  μακράν  του  να  υποπίπτει  σε 

οποιουδήποτε είδους σχετικισμό, φρόντιζε πάντοτε να ασκεί  πολιτιστική κριτική στην 

καπιταλιστική ιδεολογία και να προσπαθεί να δίνει ένα στοιχειώδες περίγραμμα των 

αξιών που θα ήταν συμβατές με μια αυτόνομη κοινωνία. Είναι αντίθετα ο ΤΦ αυτός 

που,  εξαιτίας  της  υποτίμησης  των  «ιδεολογικών»  παραγόντων,  υποπίπτει  σε  μια 

έμμεση μορφή πολιτιστικού σχετικισμού.  Αυτό έχει  ως  αποτέλεσμα να αναπαράγει 

άκριτα,  στο  σύστημά  του,  ορισμένους  από  τους  χειρότερους  κοινούς  τόπους  του 

καπιταλιστικού φαντασιακού.

δ) Ο κοινωνιολογικός αναγωγισμός της Περιεκτικής Δημοκρατίας 

Παρά την ύπαρξη, όμως, αυτών των σημαντικών προβλημάτων στη θεωρία του, 

ο ΤΦ επιμένει να κατηγορεί τον Καστοριάδη για έλλειψη προσοχής σε ό,τι αφορά στο 

ζήτημα των δημοκρατικών αξιών. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή, 

όπως είδαμε σε προηγούμενα μέρη του κειμένου μας, ο ΤΦ θεωρεί τον Καστοριάδη 

περίπου  ως  φιλελεύθερο.  Μοιραίο  είναι,  λοιπόν,  να  πιστεύει  πως  ο  τελευταίος 

συστρατεύεται,  άμεσα  ή  έμμεσα,  με  όσους  είναι  υπέρ  της  άποψης  ότι  μια 

περιεχομενική αντίληψη της δημοκρατίας ενέχει ολοκληρωτικούς κινδύνους και πως, 

ακριβώς  για  το  λόγο  αυτό,  δεν  προτείνει  καμία  περιεχομενική  διασάφηση  και 

συγκεκριμενοποίηση του προτάγματος της αυτονομίας. Αν, εξάλλου, στα πλαίσια της 

ίδιας «ερμηνείας»,  που αντιλαμβάνεται  τον Καστοριάδη ως φιλελεύθερο, προσθέσει 

κανείς  την  αντίληψη  των  ΤΦ  και  ΠΚ  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  Καστοριάδης  δε 

λαμβάνει υπόψη του τη διαμόρφωση που υφίσταται η συνείδηση των ατόμων από τους 

εκάστοτε υπάρχοντες θεσμούς, τότε λογικό είναι να πιστεύουμε ότι αυτός ο τελευταίος 

θα αδιαφορεί εξίσου και για τη θετική διαμόρφωση που θα μπορούσαν να ασκήσουν οι 

θεσμοί κατά τη διάπλαση ενός δημοκρατικού τύπου ανθρώπου, μέσα σε μια αυτόνομη 

κοινωνία.

1 Κ. Καστοριάδης, «Αξία, ισότητα, δικαιοσύνη, πολιτική: από τον Marx στον Αριστοτέλη και από τον 
Αριστοτέλη σ’ εμάς» (1975), Τα σταυροδρόμια του λαβύρινθου, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1991, 
σ. 384.
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Δεύτερον, επειδή ο ΤΦ έχει μια πολύ περιορισμένη κατανόηση του τι είναι η 

κουλτούρα,  ως  κοινωνική  σφαίρα,  επειδή,  όπως  θα  δούμε  στη  συνέχεια,  παρά  τις 

όποιες διακηρύξεις  του, παραμένει οικονομιστής. Σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψή 

του,  «η  σημερινή  κρίση αξιών και  νοημάτων,  στην πραγματικότητα,  αντανακλά τη 

βαθύνουσα  κρίση  των  κοινωνικών,  πολιτικών  και  οικονομικών  θεσμών  της 

νεοφιλελεύθερης νεωτερικότητας [...] Σύμφωνα, επομένως, με την προσέγγιση της ΠΔ, 

η  σημερινή  βαθύνουσα  κρίση των δυτικών  κοινωνιών  δεν  οφείλεται  απλώς  σε  μια 

κρίση “φαντασιακών σημασιών” [...],  αλλά,  πρωταρχικά, στις  συστημικές αλλαγές οι 

οποίες σηματοδοτούν τη νεοφιλελεύθερη νεοτερικότητα» (ΤΦ, ό.π., σ. 21, δικές μας οι 

υπογραμμίσεις).  Τι  σημαίνουν  όλα  αυτά;  Σημαίνουν,  όπως  το  είδαμε  στην 

προηγούμενη  ενότητα  («Κοινωνικό  φαντασιακό  και  “σχετικισμός”»),  ότι,  παρά  τις 

δημόσιες  αποκηρύξεις  του  μαρξισμού,  ο ΤΦ παραμένει  δέσμιος  της  πεπαλαιωμένης  

θεωρίας του αναγωγισμού: υπάρχει η οικονομική και κοινωνική «βάση» (δηλαδή «οι  

θεσμοί», «το σύστημα» κ.λπ.), που αποτελεί την πραγματική πραγματικότητα, και υπάρχει  

και  ένα είδος  εποικοδομήματος,  μια  δευτερεύουσα και  κατώτερη,  οντολογικά,  μορφή  

πραγματικότητας που είναι η σφαίρα της «κουλτούρας» (οι αξίες, το νόημα, οι σημασίες  

κ.λπ.). 

ε) Ηθική της πεποίθησης  και ηθική της ευθύνης

Στα  πλαίσια  βέβαια  της  πάγιας  στρατηγικής  του,  που  στοχεύει  όχι  στην 

καλόπιστη  ανταλλαγή  απόψεων,  με  σκοπό  την  ενδυνάμωση  και  την  πρόοδο  του 

δημοκρατικού  κινήματος,  αλλά  στην  επικράτηση  επί  των  «ιδεολογικών  του 

αντιπάλων»  (που,  εν  προκειμένω,  δεν  είναι  οι  ιδεολόγοι  του  καπιταλισμού,  ο 

Αχμαντινεζάντ ή τα σταλινικά απολιθώματα του ΚΚΕ, αλλά ο Καστοριάδης), ο ΤΦ 

απλοποιεί, εν μέρει εσκεμμένως και εν μέρει εν αγνοία του, πλήθος ζητημάτων. Σκοπός 

του είναι να εξαλείψει τις λεπτές αποχρώσεις της σκέψης των «αντιπάλων» του –το 

είδαμε και στην αρχή του κειμένου, με το παράδειγμα του Ντάνιελ Μπελ-, με απώτερο 

στόχο να τους παρουσιάσει, όπως αυτός θέλει, κατηγορούμενους στο δικαστήριο της 

Περιεκτικής Δημοκρατίας. 

Εν  προκειμένω,  ο  ΤΦ  δε  μπαίνει  στον  κόπο  να  σκεφτεί  για  ποιο  λόγο  ο 

Καστοριάδης επιμένει τόσο πολύ στο γεγονός ότι «δεν ξέρουμε πάντοτε ποιο είναι το 

καλό και ποιο το κακό, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό επίπεδο». Του αρκεί η 

«ερμηνεία» περί του ηθικού σχετικισμού. Έτσι όμως παραβλέπει ότι ένα μεγάλο μέρος 

της κριτικής που ασκεί ο Καστοριάδης έχει σα σκοπό να δείξει ποια μορφή θα έπρεπε, 
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αναγκαστικά, να έχει μια ηθική που θα ήταν συμβατή με ένα δημοκρατικό καθεστώς 

και με τον τύπο ανθρώπου που θα παρήγαγαν οι θεσμοί του. Βασική θέση της κριτικής 

του Καστοριάδη στις  παραδοσιακές  ηθικές  θεωρίες  είναι  ότι  «κανένας  αφηρημένος 

κανόνας, καμιά καθολική προσταγή με συγκεκριμένο περιεχόμενο, δε μπορεί να μας 

απαλλάξει από το βάρος και από την ευθύνη της δράσης μας»1. Όσο λεπτοδουλεμένο 

και αυστηρό κι αν είναι ένα ηθικό σύστημα, η κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα 

είναι θεμελιωδώς ανοιχτή στο καινούργιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κανόνες ενός 

τέτοιου  συστήματος  μόνο  σε  πολύ  γενικά  και  αυτονόητα  ζητήματα  μπορούν  να 

βοηθήσουν τη συμπεριφορά μας.  Αυτό,  αντίθετα,  που χρειάζεται,  είναι  η  φρόνηση, 

όπως λέει ο Καστοριάδης, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, ως μια από τις 

τέσσερις  θεμελιώδεις  αρετές:  «η  φρόνησις είναι  η  ικανότητα κρίσης  εκεί  όπου δεν 

υπάρχουν μηχανικοί, αντικειμενικοί κανόνες που επιτρέπουν την κρίση»2. 

Αυτή  η  ανάλυση  δεν  έχει  στόχο  να  οδηγήσει  σε  κάποιον  αναρχικό  αντι-

θεσμισμό, ο οποίος θα έλεγε πως, αφού σε τελευταία ανάλυση οι θεσμοί δε μπορούν να 

μας απαλλάξουν από την ανάγκη διαρκούς σκέψης και επαγρύπνησης, είναι άχρηστοι 

και πρέπει να τους καταργήσουμε3, ούτε βέβαια και στην ανεξέλεγκτη εξουσία ενός 

μονάρχη που θα κυβερνούσε χωρίς να περιορίζεται από κανένα νόμο (όπως προτείνει ο 

Πλάτων, στον  Πολιτικό του4). Αυτό που θέλει, αντιθέτως, να τονίσει ο Καστοριάδης 

είναι ότι όσο χρήσιμοι και απαραίτητοι κι αν είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί (καθώς δε 

μπορεί  να  υπάρξει  κοινωνία  χωρίς  θεσμούς5),  δεν  πρέπει  σε  καμιά  περίπτωση  να 

χρησιμοποιούνται ως πανάκεια: η ανάγκη σκέψης, σε ό,τι αφορά στα ηθικά ζητήματα, 

και  δημόσιας  συζήτησης,  σε  ό,τι  αφορά  στις  πολιτικές  υποθέσεις,  δε  μπορεί  να 

εξαλειφθεί σε καμία περίπτωση, πίσω από την εντύπωση ότι ένα σύνολο θεσμών ή 

τυπικών κανόνων μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του ανθρώπινου πράττειν στη θέση 

μας, αντί για εμάς. Η αναγνώριση της αυτονομίας και η απόρριψη της ετερονομίας 

συνιστά μια παραδοχή αυτής της ανεξάλειπτης αναγκαιότητας, η οποία αποτελεί  το 

θεμέλιο, ακριβώς, μιας ρητής αυτοθέσμισης: ακριβώς επειδή οι θεσμοί, οι νόμοι και οι  

κανόνες δε μπορούν σε καμία περίπτωση να κλείσουν,  μια για πάντα, το ζήτημα της  

1 Κ. Καστοριάδης, «Το φύλο συκής της ηθικής», ό. π., σ. 248.
2 Στο ίδιο.
3 Ένας πιο υποψιασμένος αναρχικός, καταστασιακών επιρροών μάλιστα, θα έλεγε πως, δοθέντος του ότι 
δε μπορούν να εξαντλήσουν το κοινωνικο-ιστορικό, οι θεσμοί δεν είναι παρά «διαμεσολαβήσεις», που 
θέτουν εμπόδια στην εκτύλιξη της ζώσας δημιουργικότητας της κοινωνίας.
4 Βλ. σχετικά την ανάλυση του Καστοριάδη,  Ο Πολιτικός του Πλάτωνα.  Επτά σεμινάρια στην  EHESS, 
μτφρ. Ζ. Καστοριάδη, Αθήνα, Πόλις, 2001. 
5 Βλ.  σχετικά:  Κ.  Καστοριάδης,  «Εξουσία,  πολιτική,  αυτονομία»,  Οι  ομιλίες  στην  Ελλάδα,  Αθήνα, 
Ύψιλον, 2000, σσ. 47-84.
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ορθής  καθοδήγησης  της  ανθρώπινης  πράξης,  το  άτομο  και  η  κοινωνία  οφείλουν  να  

μπορούν να θέτουν τους θεσμούς τους σε αμφισβήτηση, όπου χρειάζεται, με σκοπό την  

τροποποίηση και τη βελτίωσή τους. Μια ηθική συμβατή με το πρόταγμα της αυτονομίας 

δε μπορεί παρά να ξεκινά από μια τέτοια παραδοχή. Αυτό το νόημα έχει η φράση του 

Καστοριάδη που παραθέτει ο ΤΦ και δεν αποτελεί απλώς ένα ποιητικό σχήμα λόγου.

Πίσω της βρίσκεται  ολόκληρη η ανάλυση του Καστοριάδη για τη φύση του 

νόμου, είτε πρόκειται για κάποιον ηθικό κανόνα είτε για ένα νόμο της πόλης. Από τη 

στιγμή που η οντολογία του Καστοριάδη θεωρεί πως η πραγματικότητα, το Είναι, και 

ειδικότερα  η  κοινωνία  και  η  ιστορία,  χαρακτηρίζονται  από  μια  δημιουργική 

απροσδιοριστία,  από  το  γεγονός,  με  άλλα  λόγια,  ότι  οι  καθορισμοί  τους  δεν  είναι 

κλειστοί αλλά, αντιθέτως, επιτρέπουν την εμφάνιση του καινούργιου -και, σε ό,τι μας 

αφορά, του απρόβλεπτου-, οι νόμοι μιας αυτόνομης κοινωνίας οφείλουν να έχουν μια 

εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που τους δίνει η αντίληψη περί νόμου την οποία 

επεξεργάστηκαν οι ετερόνομες  ηθικές και πολιτικές  θεωρίες.  Βασική παραδοχή του 

Καστοριάδη είναι πως ο νόμος είναι μια καθολικότητα που δε μπορεί να εξαντλήσει το 

μερικό και  το συγκεκριμένο,  στο οποίο πρέπει  να εφαρμοστεί.  «Υπάρχει  επομένως 

πάντοτε ανάγκη, αν έχουμε νόμους, να συμπληρώνουμε την απόσταση ανάμεσα στην 

αφαίρεση του νόμου και στο συγκεκριμένο της πραγματικότητας»1. Αυτό ακριβώς το 

περιθώριο είναι που επιβάλλει σε κάθε κοινωνία μια διαρκή ενεργοποίηση, έστω και 

υπό  συνθήκες  ετερονομίας,  ακόμα  κι  αν  αυτή  εκφράζεται  μέσω  της  διαρκούς 

προσπάθειας ερμηνείας του νόμου ή προσαρμογής του στην πραγματικότητα2. Σε μια 

αυτόνομη κοινωνία αυτή η πράξη «συμπλήρωσης» του νόμου αναγνωρίζεται ανοιχτά 

και καθίσταται η βάση αυτού που ο Καστοριάδης αποκαλεί «ρητή αυτοθέσμιση». 

Η  αναγνώριση  αυτού  του  ανυπέρβλητου  «κενού»,  αυτής  της  απόστασης 

ανάμεσα  στον  ηθικό  νόμο  και  την  κοινωνική  πραγματικότητα  οφείλει,  κατά  τον 

Καστοριάδη, να μας κάνει να κατανοήσουμε ότι αυτή η πραγματικότητα μπορεί να μας 

θέσει αντιμέτωπους με εντελώς «αντιφατικές» καταστάσεις, όπου ο ηθικός νόμος δε 

μπορεί να μας βοηθήσει, καθώς η λύση του προβλήματος δε μπορεί να έρθει «χωρίς 

κόστος»: «το συντριπτικό γεγονός της ανθρώπινης ζωής είναι ότι το Καλό ή το Κακό, 

μέσα σε δεδομένες συνθήκες είναι συχνά σκοτεινό ή ότι μπορεί να επιτευχθεί το Καλό 

1 Κ. Καστοριάδης, Ο Πολιτικός του Πλάτωνα..., ό. π., σ. 293.
2 Βλ.  και  τη  σχετική  ανάλυση  του  Καστοριάδη  για  την  περίφημη  ἐπιείκειαν του  Αριστοτέλη:  Ο 
Πολιτικός του Πλάτωνα..., ό. π., σ. 266 κ.ε. Σε άλλη περίσταση ο Καστοριάδης έχει αναφερθεί στους 
ραβίνους θεολόγους οι οποίοι, υπό τη δικαιολογία ότι απλώς ερμηνεύουν το Ταλμούδ, του επιφέρουν 
μικρές και ανεπαίσθητες αλλαγές.
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μόνο  με  θυσία  κάποιων  άλλων  καλών»1.  Όπως  και  στο  πολιτικό  πεδίο,  αυτή  η 

διαπίστωση  δεν  έχει  στόχο  μια  κατάργηση  της  ηθικής  ή  έναν  προταγματικό 

αμοραλισμό τύπου Sade2, όπως υπονοεί ο ΤΦ, αναφερόμενος στην παρατήρηση του Μ. 

Μπούκτσιν  ότι  «στην  περίπτωση  έλλειψης  ορθολογικών  αντικειμενικών  κριτηρίων 

συμπεριφοράς, η φαντασία ενδέχεται  να είναι τόσο δαιμονική,  όσο στην περίπτωση 

ύπαρξης παρόμοιων κριτηρίων θα μπορούσε να είναι απελευθερωτική» (ΤΦ, ό. π., σ. 

19).  Έχει,  μάλλον,  στόχο  να  μας  προφυλάξει  από  την  ανευθυνότητα  και  τον 

ουτοπιστικό, με την αρνητική έννοια του όρου, τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων 

στην  οποία  μπορεί  να  μας  οδηγήσει  η  ηθική  απολυτότητα  (ή  ηθικός  ριγορισμός 

[rigorism]). Η αντίληψη, δηλαδή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε με τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις ηθικές μας απόψεις, αν δε θέλουμε να είμαστε «ανήθικοι», 

«μακιαβελικοί» κ.λπ. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις τελικά καταλήγουν να θεωρούν ότι 

η πάση θυσία εφαρμογή του ηθικού κανόνα, ακόμα και όταν η πραγματικότητα τον 

έχει εμφανώς ξεπεράσει, είναι σημαντικότερη από την επίλυση του προβλήματος για 

την αντιμετώπιση του οποίου θεσμίστηκε αυτός ο κανόνας. Όπως, όμως, επισημαίνει ο 

Σερζ  Λατούς,  η  πραγματοποίηση μιας  αυτόνομης  κοινωνίας  αποτελεί  ένα  πολιτικό 

πρόταγμα  και,  ως  εκ  τούτου,  «υπακούει  περισσότερο  στην  ηθική  της  ευθύνης  και 

λιγότερο  στην ηθική  της  πεποίθησης.  Η πολιτική  δεν  είναι  ηθική  και  ο  υπεύθυνος 

οφείλει να κάνει συμβιβασμούς με την ύπαρξη του κακού. Η αναζήτηση του κοινού 

καλού  δεν  είναι  η  αναζήτηση  του  Καλού  γενικά  αλλά,  μάλλον,  η  αναζήτηση  του 

μικρότερου  κακού.  Ωστόσο,  ο  πολιτικός  ρεαλισμός  δε  σημαίνει  ότι  πρέπει  να 

αφεθούμε στην κοινοτοπία  του κακού [...]  Αυτός  ο απαραίτητος  πραγματισμός της 

πολιτικής  δράσης  δε  σημαίνει  την  εγκατάλειψη  των  στόχων  μιας  συγκεκριμένης 

ουτοπίας»3. 

Αυτή  η  προβληματική4 βρίσκεται  στην  καρδιά  της  πολιτικής,  ως 

δραστηριότητας που ενδιαφέρεται να παρέμβει στις δημόσιες υποθέσεις με υπεύθυνο 

και  συγκροτημένο  τρόπο.  Στα  πλαίσια  της  σκέψης  του  Καστοριάδη  και  των 

αντιλήψεών του για τη φύση του νόμου και της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και την 
1 Κ. Καστοριάδης, «Το φύλο συκής της ηθικής», ό. π., σ. 249.
2 Βλ. π.χ. την περίφημη μπροσούρα «Ακόμα μια προσπάθεια, Γάλλοι, για να γίνετε Δημοκράτες!» στο 
Μαρκήσιος Ντε Σαντ,  Η φιλοσοφία στο μπουντουάρ,  μτφρ. Β. Καλλιπολίτης,  Αθήνα,  Εξάντας, 1979, 
σσ.143-198.
3 S.  Latouche,  «Castoriadis penseur de la décroissance:  megamachine,  développement et société 
autonome»  [«Ο  Καστοριάδης  στοχαστής  της  από-ανάπτυξης:  μεγαμηχανή,  ανάπτυξη  και  αυτόνομη 
κοινωνία»],  B.  Bachofen,  S.  Elbaz,  N.  Poirier,  Cornelius Castoriadis.  Réinventer l’autonomie 
[Κορνήλιος Καστοριάδης. Επανεφευρίσκοντας την αυτονομία], Παρίσι, Éd. du Sandre, 2008, σ. 85.
4 Την οποία βρίσκουμε και στην περίφημη διάλεξη του Μαξ Βέμπερ, Η πολιτική ως επάγγελμα, μτφρ.-
εισαγωγή Μ. Κυπραίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 1987, σ. 152 κ. ε.
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ηθική συνιστά έναν τρόπο απάντησης στο πρόβλημα που θέτει ο Μπούκτσιν και, εν 

προκειμένω, αναπαράγει ο ΤΦ. Μας κάνει, ως εκ τούτου, εντύπωση το γεγονός ότι ο 

δεύτερος την παραβλέπει, στα πλαίσια της άποψής του ότι οι περί ηθικής θέσεις του 

Καστοριάδη δεν προσφέρουν τίποτε ιδιαίτερο, αφήνοντάς μας, μάλιστα, έκθετους στον 

σχετικισμό (ηθικό και πολιτιστικό) αλλά και σε πλήθος κινδύνων που θα προέκυπταν 

από την αποχαλίνωση της φαντασίας μας. 

Οι «απαράδεκτες πολιτικές θέσεις του Καστοριάδη» 

α) Η στάση του απέναντι στη Ρωσία

Ο Καστοριάδης δε χρησιμοποιούσε τον όρο «Σοβιετική Ένωση», όπως ο ΤΦ (ό. 

π., σ. 12 κ. ε.), αλλά συνήθιζε να μιλά περί «Ρωσίας». Θεωρούσε ότι η ονομασία ΕΣΣΔ 

(Ένωση  Σοσιαλιστικών  Σοβιετικών  Δημοκρατιών)  περιείχε  τέσσερα  ψέματα  καθώς 

ούτε ένωση ήταν, αφού όλα τα έθνη ήταν υποταγμένα στη Ρωσία, αλλά ούτε τα κράτη 

που τη συνιστούσαν ήταν σοσιαλιστικά, σοβιετικά και δημοκρατίες, αλλά καθεστώτα 

«γραφειοκρατικού  καπιταλισμού  ολοκληρωτικού  τύπου».  Οι  συγγραφείς  μας  τον 

κατηγορούν για τρεις λόγους: πρώτον, επειδή στο βιβλίο του  Μπροστά στον πόλεμο 

(1981)  θεωρούσε  πως  η  Ρωσία  ήταν  καλύτερα  εξοπλισμένη  και  οργανωμένη 

στρατιωτικά και ότι, έχοντας μετατραπεί σε στρατοκρατία, αποτελούσε «μεγαλύτερο 

κίνδυνο  και  από  τον  Αμερικάνικο  καπιταλιστικό  μιλιταρισμό»  (ΠΚ,  ό.  π.,  σ.  31)∙ 

δεύτερον, επειδή, εξαιτίας της «γενικής του απέχθειας για το Μαρξ και κάθε ιδέας που 

εκπορεύεται  από  το  Μαρξισμό»,  έφτασε  «μέχρι  σημείου  να  πανηγυρίζει  για  την 

κατάρρευση  του  “υπαρκτού”  σοσιαλισμού»  (ό.  π.)∙  τρίτον,  επειδή  «αγνόησε»  το 

γεγονός ότι στη Ρωσία είχε επιτευχθεί μια ελάχιστη κάλυψη των βασικών αναγκών των 

πολιτών (ΤΦ, ό. π., σ. 14). 

Ο ΤΦ θεωρεί ότι οι αναλύσεις του Καστοριάδη στο Μπροστά στον πόλεμο για τη 

μετατροπή  της  Ρωσίας  σε  στρατοκρατικό  καθεστώς  τον  οδήγησαν  σε  μια  «πολύ 

αμφιλεγόμενη (με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό) στάση» (ΤΦ, ό. π., σ. 13), η οποία 

συντάχθηκε εκ των πραγμάτων με την προσπάθεια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού 

εκείνης  της  περιόδου  να  αποδυναμώσει  τη  Ρωσία  και  να  την  οδηγήσει  στην 

κατάρρευση.  Προφανώς  ο  συγγραφέας  υπονοεί  ότι  ο  Καστοριάδης,  έχοντας  γίνει 

«ρεφορμιστής»  και  υποστηρικτής  –έστω  και  εμμέσως-  του  καπιταλισμού  και  των 

φιλελεύθερων  ολιγαρχιών  (βλ.  παραπάνω),  πήρε  το  μέρος  των  Δυτικών  στον 

ανταγωνισμό τους με το ανατολικό μπλοκ (όπως είχαν κάνει, για παράδειγμα, πρώην 

τροτσκιστές σαν τον Τζέιμς Μπέρναμ [James Burnham], που έφτασαν να τιμώνται από 
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τον  Ρίγκαν).  Πρόκειται  φυσικά  για  ψέμα,  καθώς  κανένας  άνθρωπος  που,  όπως  ο 

Καστοριάδης,  είναι  υπέρ  του  προτάγματος  της  αυτονομίας  και  του  αγώνα  για  μια 

δημοκρατική  και  αυτοδιευθυνόμενη  κοινωνία,  δε  μπορεί  ποτέ  να  υποστηρίξει,  σε 

επίπεδο αρχής, έναν ιμπεριαλιστικό συνασπισμό (όπως το ΝΑΤΟ). Όπως έλεγε κι ο 

ίδιος  επί  του  θέματος,  «δεδομένου  ότι  σε  αυτές  τις  φιλελεύθερες  ολιγαρχίες  τα 

καθεστώτα που υπάρχουν είναι αυτά τα οποία είναι, δεδομένης της πολιτικής την οποία 

ακολουθούν, δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να πει “εγώ προτείνω να αντισταθούμε στο 

ρωσικό ιμπεριαλισμό, στη ρωσική στρατοκρατία, συμμαχώντας με τον Ρίγκαν”»1.

Κάθε  άνθρωπος,  επίσης,  που  πίστευε  –πολύ  σωστά-  ότι  τα  «σοβιετικά» 

καθεστώτα ήταν καθεστώτα «γραφειοκρατικού καπιταλισμού ολοκληρωτικού τύπου»2 

δε  θα  μπορούσε  παρά  να  πανηγυρίζει  για  την  κατάρρευσή  τους.  Όχι  βέβαια,  επειδή 

επέστρεψε ο καπιταλισμός, αλλά γιατί «η εξαφάνιση του σταλινικού, κομμουνιστικού 

βραχνά  μπορεί  ενδεχομένως  να  ανοίξει  τον  ορίζοντα  ενός  ριζοσπαστικού 

δημοκρατικού αντικαπιταλιστικού κινήματος»3.

Σε ό,τι αφορά τώρα στην άποψη του ΤΦ ότι το ρωσικό καθεστώς είχε επιτύχει να 

καλύπτει, «έστω και σε πολύ χαμηλό επίπεδο, τις βασικές ανάγκες όλων των πολιτών 

του (απασχόληση, υγεία, εκπαίδευση, στέγαση, επισιτισμός)» (ό. π., σ. 14), οφείλουμε 

να ρωτήσουμε το συγγραφέα σε ποια περίοδο του καθεστώτος αυτού αναφέρεται: στην 

περίοδο Λένιν,  στην περίοδο Στάλιν, στην περίοδο Χρουστσόφ ή στην περίοδο του 

Μπρέζνιεφ και των επιγόνων; Διότι είναι προφανές ότι μέχρι και το θάνατο του Στάλιν 

και τα διατάγματα με τα οποία, αρχικά ο Λ. Μπέρια (Μάρτιος 1953) και στη συνέχεια 

ο Χρουστσόφ (1956-57), έδωσαν ευρεία αμνηστία στους εγκλείστους των γκουλάγκ, 

ένα  μεγάλο  μέρος  του  σοβιετικού  πληθυσμού  βρισκόταν  είτε  έγκλειστο  στο 

αρχιπέλαγος αυτών των στρατοπέδων είτε εκτοπισμένο σε διάφορες απομακρυσμένες 

περιοχές. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν άθλιες, ειδικά 

στα  γκουλάγκ,  όπου  οι  άνθρωποι  πραγματικά  λιμοκτονούσαν.  Εδώ το  ζήτημα  της 

καταστολής  (πολιτικό)  δε  μπορεί  να  διαχωριστεί  από το  ζήτημα  της  κάλυψης  των 

βασικών αναγκών (οικονομικό), καθώς οι έγκλειστοι των γκουλάγκ αλλά και πλήθους 

άλλων, «ηπιότερων» φυλακών,  ζούσαν υπό συνθήκες εξαιρετικά άθλιες.  Δεδομένου 

1 Κομμάτι της γνωστής συνέντευξης του Καστοριάδη στην εκπομπή  Παρασκήνιο (καλοκαίρι 1984). Ο 
Καστοριάδης διευκρινίζει τη θέση του επί των «παρεξηγήσεων» που προκάλεσαν μερικοί με αφορμή την 
ανάλυσή  του  στο  Μπροστά  στον  πόλεμο,  μετά  από  σχετική  ερώτηση  της  δημοσιογράφου 
(http://www.youtube.com/watch?v=JVt4mk9gicM&NR=1).
2 Κ.  Καστοριάδης,  «Στην  καλύτερη  περίπτωση  ο  Γκορμπατσώφ  είναι  ένας  Μεγάλος  Πέτρος»,  Τ.  
Παπαδοπούλου, ό. π., σ. 14.
3 Κ. Καστοριάδης, «Ανατολικά της “Εδέμ”» (1990), Τ. Παπαδοπούλου, ό. π., σ. 103. 
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μάλιστα  ότι  το  επιχείρημα  του  ΤΦ  βασίζεται  σε  μια  γενικότερη  σύγκριση  του 

«δυτικού»  με  το  «ανατολικό»  μοντέλο1,  θα  μπορούσαμε  να  αναφερθούμε  και  στο 

παράδειγμα της Κίνας, όπου υποτίθεται ότι, παρ’ όλα τα στραβά του, το καθεστώς είχε 

καταφέρει να δώσει σε κάθε κινέζο «μια κούπα ρύζι». Και εδώ πρόκειται για κατάφορο 

ψεύδος:  όχι  μόνο  οι  άθλιες  συνθήκες  στα  λαογκάι,  τα  κινεζικά  γκουλάγκ,  όπου οι 

έγκλειστοι  υποσιτίζονταν  συστηματικά,  αλλά  και  τα  30  εκατομμύρια  θύματα  του 

Μεγάλου  Άλματος  προς  τα  Εμπρός  (1958-1961)  –του  μεγαλύτερου  λιμού  της 

ανθρώπινης ιστορίας!- θα έπρεπε να αποθαρρύνουν κάθε σύγκριση αυτού του είδους, 

για να μην αναφερθούμε καν σε περιπτώσεις όπως αυτή της Καμπότζης του Πολ Ποτ2. 

Εξάλλου, το ρωσικό καθεστώς δεν προήλθε από μια «σοσιαλιστική επανάσταση» 

(ΤΦ,  ό.  π.,  σ.  14)  αλλά  από  το  πραξικόπημα του  κόμματος  των  Μπολσεβίκων.  Η 

εδραίωση της εξουσίας του Λένιν και η δημιουργία της ΕΣΣΔ, δηλαδή του ρωσικού 

καθεστώτος,  πέρασε ακριβώς  μέσα από το τσάκισμα της σοσιαλιστικής  επανάστασης  

που προσπάθησε να αναπτυχθεί στη Ρωσία ανάμεσα στο Φεβρουάριο του 1917 και το  

Μάρτιο του 19213. Το επιχείρημα του Τρότσκι για τις δήθεν «σοσιαλιστικές βάσεις» 

του ρωσικού καθεστώτος έχει καταρριφθεί τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’40 (κι 

όχι βέβαια μόνο από τον Καστοριάδη)4 κι έτσι μας κάνει εντύπωση που το επαναφέρει 

60 χρόνια αργότερα ένας ελευθεριακός συγγραφέας σαν τον ΤΦ.

Να πούμε τέλος ότι ο Καστοριάδης ουδέποτε επέδειξε «γενική απέχθεια για το 

Μαρξ και κάθε ιδέα που εκπορεύεται από το Μαρξισμό» (ΠΚ, ό. π., σ. 31). Πάντοτε 

εξέφραζε  το  θαυμασμό  του  για  το  Μαρξ,  ενώ ήδη από  το  1959 διευκρίνιζε  ότι  ο 

«παραδοσιακός μαρξισμός» στον οποίο ασκούσε κριτική «δεν είναι η συστηματική και 

καθαρή διδασκαλία που θα μπορούσε κανείς να βγάλει από το έργο του Καρλ Μαρξ, 

μα εκείνο που υπήρξε η θεωρία κι η ιδεολογία του έμπρακτου μαρξιστικού κινήματος 

στην ιστορική του πραγματικότητα»5, υπονοώντας ότι η προσπάθεια που έκανε ο ίδιος 

1 Βλ.  αναλυτικά  Τ.  Φωτόπουλος,  Περιεκτική  δημοκρατία,  κεφ.  2,  «Η  οικονομία  ανάπτυξης  και  ο 
“σοσιαλιστικός”  κρατισμός»  (ό.  π.,  σσ.  128-200)  όπου  η  βασική  διάκριση  είναι  μεταξύ 
«“καπιταλιστικής” και “σοσιαλιστικής” μορφής οικονομίας ανάπτυξης», δίχως να εντοπίζονται διαφορές 
ανάμεσα στις διάφορες «σοσιαλιστικές» χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι όπου ο συγγραφέας μιλά περί 
«υπαρκτού  σοσιαλισμού»  δεν  αναφέρεται  μόνο  στις  «σοβιετικές»  χώρες  αλλά  και  στα  ασιατικά  
κομουνιστικά συστήματα (Κίνα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Β. Κορέα κ.λπ.).
2 Βλ.  σχετικά  Ν.  Παπαδόπουλος,  «Όταν  το σπασμένο  γυαλί  επιπλέει.  Η ζωή υπό την  εξουσία  των 
Ερυθρών Χμερ», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 18, Φεβρουάριος 2009.
3 Βλ.  σχετικά  και  το  αφιέρωμά μας  στην  Εργατική  Αντιπολίτευση,  με  τίτλο  «Μπολσεβικισμός  και 
επανάσταση», Μάγμα, τ. 4, ό. π., σσ. 105-122.
4 Βλ. σχετικά το έργο του Τρότσκι,  Στην υπεράσπιση του μαρξισμού (1939-1940), που αναφέρεται σε 
αυτό ακριβώς το ζήτημα, «ανασκευάζοντας» τους κριτικούς του.
5 Κ.  Καστοριάδης,  «Το  επαναστατικό  κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό»,  ό.  π.,  σ.  284,  υπ.  13,  οι 
υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
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να  επαναδιατυπώσει  το  απελευθερωτικό  πρόταγμα  ήταν  μια  συνέχιση  του 

«επαναστατικού  στοιχείου  του  μαρξισμού».  Ακόμα  παραπέρα,  αυτό  που  πράγματι 

απεχθανόταν ήταν η χρησιμοποίηση του μαρξισμού από τους διάφορους δημαγωγούς 

με σκοπό τη δικαίωση των σταλινικών και μαοϊκών καθεστώτων. Η σφοδρή, εξάλλου, 

κριτική  του  στο  μαρξισμό-λενινισμό  και  τον  κομουνισμό  είχε  να  κάνει  με  τη 

διαπίστωσή  του  ότι  «το  καθαρό  αποτέλεσμα  εβδομήντα  χρόνων  λενινισμού, 

σταλινισμού και τροτσκισμού ήταν να καταρρακωθεί η ιδέα του σοσιαλισμού και να 

μας βγει, συγκριτικά, ο καπιταλισμός …παράδεισος!»1.

β) Η θέση του για το χάσμα Βορρά-Νότου

Η παρουσίαση των σχετικών θέσεων του Καστοριάδη από τον ΤΦ (ό. π., σ. 13) 

είναι,  ως  συνήθως,  απλουστευτική,  αν  όχι  εσκεμμένα  διαστρεβλωτική.  Το  ότι, 

κοινωνιολογικά,  ο  Καστοριάδης  υποστηρίζει  πως  ο  καπιταλισμός  δε  μπόρεσε  να 

αναπτυχθεί  στον  Τρίτο  Κόσμο,  εξαιτίας  της  διαφορετικής  ανθρωπολογικής 

συγκρότησης των εκεί κοινωνιών2, δε σημαίνει ότι πολιτικά είναι υπέρ της διατήρησης 

του  Τρίτου  Κόσμου σε  κατάσταση υπανάπτυξης  και  εξαθλίωσης.  Αυτό που  έλεγε,  

αντιθέτως, ήταν πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του καπιταλισμού είναι ότι 

δεν έχει ως τώρα καταφέρει να λύσει το πρόβλημα της ανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου, 

καταδικάζοντάς τον, με αυτό τον τρόπο, στη μόνιμη εξαθλίωση3. 

Σε ό,τι αφορά στη θέση του για την ευθύνη του δυτικού ιμπεριαλισμού και της 

αποικιοκρατίας,  μακράν  του  να  «απαλλάσσει  των  ευθυνών  του  το  σύστημα  της 

οικονομίας της αγοράς» (ΤΦ, ό. π.), ο Καστοριάδης ακολουθεί μια ανάλυση παρόμοια 

με αυτή του Κ. Παπαϊωάννου στη Γένεση του ολοκληρωτισμού : η εισβολή του δυτικού 

ιμπεριαλισμού  οδηγεί  τις  τοπικές  κοινωνίες  σε  αναταραχή  και  αποσύνθεση  με 

αποτέλεσμα  να  επιτρέπει  στις  γραφειοκρατίες  (κομουνιστικού  ή 

«εθνικοαπελευθερωτικού» τύπου) να παίρνουν την εξουσία προκειμένου να βγάλουν 

τις χώρες τους από την κρίση4. Εξάλλου, τεράστια ευθύνη για την υπανάπτυξη και την 

αθλιότητα  στην  οποία  βρίσκονται  οι  χώρες  του  Νότου  φέρουν  οι  καταναλωτικές 

1 Κ. Καστοριάδης, «Είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας» (1994), Του Κορνήλιου Καστοριάδη, ό. π., 
σ. 16.
2 Βλ. σχετικά Κ. Καστοριάδης, «Η Δύση και ο Τρίτος Κόσμος» (1991), Ο θρυμματισμένος κόσμος, ό. π., 
σ. 88 κ.ε., Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, ό. π., σ. 36 μεταξύ άλλων.
3 Κ.  Καστοριάδης,  «Η  Δύση  και  ο  Τρίτος  Κόσμος»,  ό.  π.,  σ.  95,  «Η  ανθρωπολογική  κρίση  του 
καπιταλισμού», ό. π., σ. 14.
4 Κ. Καστοριάδης, «Σκέψεις πάνω στην “ανάπτυξη” και την “ορθολογικότητα”», ό. π., σσ. 53-55, «Η 
Δύση  και  ο  Τρίτος  Κόσμος»,  ό.  π.,  σ.  88,  «Ο  ρόλος  μπολσεβίκικης  ιδεολογίας  στη  γέννηση  της 
γραφειοκρατίας» (1964), Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, ό. π., σ. 277.
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κοινωνίες της Δύσης: «αυτό το πρόβλημα του Τρίτου Κόσμου, το σημερινό σύστημα 

του φιλελεύθερου  καπιταλισμού  όχι  μόνο δε  μπορεί  να  το  λύσει  αλλά,  σε  ένα  πιο 

γενικό  επίπεδο,  το εντείνει  συνεχώς με  τη διάδοση καταναλωτικών συνηθειών στις 

οποίες  οι  χώρες  αυτές  δεν  μπορούν να ανταποκριθούν,  με  το  γεγονός  ότι  το  μόνο 

δυτικό προϊόν που μπόρεσε να μεταφυτέψει ο φιλελεύθερος καπιταλισμός δεν είναι 

καν αυτές οι φιλελεύθερες αρχές αλλά τα μυδραλιοβόλα, τα τζιπ και τα μέσα μαζικής 

χειραγώγησης»1.

Σε ό,τι αφορά στην πιθανή ανατροπή αυτής της κατάστασης, είναι σαφές ότι ο 

Καστοριάδης,  ακολουθώντας  τη  θεωρία  του  για  την  ιδιαιτερότητα  της  Δυτικής 

κουλτούρας, της αποδίδει βαρύνοντα ρόλο σε ένα μελλοντικό απελευθερωτικό κίνημα. 

Κι αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή οι δυτικοί λαοί, αμφισβητώντας τις ελίτ και 

τις  ηγεσίες  τους,  μπορούν  να  ανατρέψουν  την  πολιτική  που  αυτές  οι  ηγεσίες 

εφαρμόζουν, μέσω των διεθνών οργανισμών που ουσιαστικά διευθύνουν (ΔΝΤ, ΠΟΕ 

κ.λπ.), πολιτική η οποία συντηρεί και διαιωνίζει το χάσμα Βορρά-Νότου. Δεύτερον, 

επειδή οι δυτικοί λαοί, χάρις στην πολιτική κληρονομιά της οποίας είναι φορείς, είναι 

αυτοί που μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες της δημοκρατίας, της ισότητας και 

του αντικαπιταλισμού. 

Αυτό  βέβαια  δε  σημαίνει  ότι  ο  Καστοριάδης  υποστηρίζει  κάποιο  είδος 

«πολιτιστικού ιμπεριαλισμού» της Δύσης σε βάρος των χωρών του Τρίτου Κόσμου. 

Μάλλον  μια  μείξη των  θετικών  στοιχείων  και  των  δύο  παραδόσεων  υποστηρίζει: 

«Αυτό που είναι για εμένα […] το ουσιώδες στο ζήτημα της “ανάπτυξης” είναι ότι οι 

χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου  περιείχαν,  και  ίσως  εξακολουθούν  να  περιέχουν  τη  

δυνατότητα  πρωτότυπης  θετικής  συμβολής  στον  αναγκαίο  μετασχηματισμό  της  

παγκόσμιας  κοινωνίας.  Μιλώντας  σχηματικά,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  στις 

περισσότερες  από  τις  χώρες  αυτές  οι  παραδοσιακές  μορφές  κουλτούρας  δεν  ήσαν 

ακόμη, ούτε είναι σήμερα, πλήρως διαλυμένες, ούτε ο παραδοσιακός τύπος ανθρώπου 

είχε πλήρως καταστραφεί. Εννοείται ότι οι παραδοσιακές αυτές μορφές συμβάδιζαν, 

τις περισσότερες φορές, με την αθλιότητα, την εκμετάλλευση και μια σειρά αρνητικών 

παραγόντων∙  διέσωζαν,  όμως,  κάτι  που  είχε  συντριβεί  με  την  –και  από  την- 

καπιταλιστική  ανάπτυξη  στη  Δύση:  έναν  ορισμένο  τύπο  κοινωνικότητας  και 

κοινωνικοποίησης και έναν ορισμένο τύπο ανθρώπινου όντος. Από καιρό πιστεύω πως 

1 Κ. Καστοριάδης, «Η πολιτική σήμερα…», ό. π., σσ. 155-156.
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η επίλυση των τωρινών προβλημάτων της ανθρωπότητας πρέπει να περάσει μέσα από 

τη σύζευξη του στοιχείου αυτού με ό,τι μπορεί να κομίσει η Δύση»1. 

 γ) Η θέση του για τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και η στάση του απέναντι  

στον πόλεμο του Κόλπου

Από την εποχή που ΤΦ έγραψε τον επικήδειό του για τον Καστοριάδη, λίγες 

μέρες μετά το θάνατο του φιλοσόφου2,  άρχισε να διαδίδεται το λασπολογικής υφής 

«επιχείρημα» ότι ο Καστοριάδης υποστήριξε τον πόλεμο του Κόλπου. Πρόκειται για 

χοντρό ψέμα και είναι κρίμα που ο ΤΦ συνεχίζει να το υποστηρίζει, καθώς το μόνο που 

εξυπηρετεί αυτή η στάση είναι να βρίσκουν «επιχειρήματα» οι διάφοροι σταλινικοί, 

τροτσκιστές (Σ. Μιχαήλ, Π. Βήχος), τερζακικοί (Φ. Τερζάκης) κ.λπ. συκοφάντες του 

Καστοριάδη. Δε θα επεκταθούμε επί του θέματος,  καθώς εδώ και  κάποιο καιρό το 

«επίμαχο» κείμενο του Καστοριάδη («Αποκαλύπτοντας  τον Πόλεμο του Κόλπου»3) 

υπάρχει σε ελληνική μετάφραση, από την ομάδα Terminal 119 –για την κοινωνική και  

την  ατομική  αυτονομία,  διαθέσιμο  σε  όλους4.  Ο  καθένας  μπορεί  να  βγάλει  τα 

συμπεράσματά του, διαβάζοντάς το. 

Ως προς τη θέση τώρα του Καστοριάδη για το νεοφιλελευθερισμό, οφείλουμε –

για μια ακόμη φορά- να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς τα παρουσιάζει 

ο ΤΦ. Σκοπός της κριτικής του τελευταίου είναι να δείξει ότι ο Καστοριάδης είναι 

«ρεφορμιστής», επειδή πιστεύει ότι ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση δεν 

αποτελούν  «δομικές»  εξελίξεις  του  σύγχρονου  καπιταλισμού,  αλλά  το  αποτέλεσμα 

απλώς ορισμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες μπορούν να ανατραπούν στα πλαίσια 

μιας  επιστροφής  σε  έναν  σοσιαλδημοκρατικό  ή  κεϊνσιανό  καπιταλισμό.  Φυσικά  ο 

Καστοριάδης, όπως νομίζουμε ότι δείξαμε, δεν υποστήριξε ποτέ το «ρεφορμισμό» ως 

πολιτική επιλογή –ακόμα κι αν, μέχρις ενός χρονικού σημείου τον θεωρούσε απολύτως 

1 Κ. Καστοριάδης, «Σκέψεις πάνω στην “ανάπτυξη” και την “ορθολογικότητα”», ό. π., σ. 56. Δικές μας  
οι υπογραμμίσεις.
2 Τ. Φωτόπουλος, «Ο Καστοριάδης και η δημοκρατική παράδοση» 
(http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre1998/1_3.htm). Και ένα ωραίο δείγμα του 
που οδηγούν τέτοιου είδους δημοσιεύματα: http://athens.indymedia.org/front.php3?
lang=el&article_id=106082.
3 C. Castoriadis, «La Guerre du Golfe mise à plat» (1991),  Une société à la dérive [Μια κοινωνία σε 
αποπροσανατολισμό], Παρίσι, Seuil, 2007.
4 Βλ. http://www.terminal119.gr/show.php?id=342 με τα απαραίτητα και κατατοπιστικά μεταφραστικά 
σχόλια.
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εφαρμόσιμο5-,  καθώς  μέχρι  τέλους  υποστήριζε  το  πρόταγμα  της  επαναστατικής 

αλλαγής των σημερινών κοινωνιών.

Ως προς το νεοφιλελευθερισμό, πράγματι, σε ένα από τα τελευταία του κείμενα, ο 

Καστοριάδης  δείχνει  να  υπονοεί  ότι  ένας  διαφορετικός  χειρισμός  του 

στασιμοπληθωρισμού της  δεκαετίας  του  ’70  από την πλευρά  των οικονομικών  και 

πολιτικών ολιγαρχιών, θα μπορούσε να είχε λύσει το πρόβλημα, δίχως την προσφυγή 

στην  υιοθέτηση  νεοφιλελεύθερων  πολιτικών,  καθώς  αυτές  υπήρξαν  προϊόν 

συγκεκριμένων  πολιτικών  επιλογών,  μιας  «συντηρητικής  αντεπανάστασης»,  κι  όχι 

τόσο το αποτέλεσμα οικονομικών αναγκαιοτήτων1. Σε άλλες συνεντεύξεις του όριζε το 

νεοφιλελευθερισμό  ως  «μια  αντεπίθεση  των  δεξιών  στρωμάτων  και  των  μεγάλων 

κύκλων της business τα τελευταία δέκα χρόνια. Η επίθεση αυτή πασπαλίζεται με όλες 

τις σχετικές ρητορείες περί φιλελευθερισμού, ατομικισμού κτλ»2. Σε άλλα κείμενά του 

όμως  διευκρινίζει  ότι  το  οικονομικό  μοντέλο  της  πλήρους  απασχόλησης,  που 

υιοθετήθηκε  μεταπολεμικά,  ήταν  καταδικασμένο,  από  ένα  σημείο  κι  έπειτα,  να 

οδηγήσει σε αδιέξοδα, καθώς η πλήρης απασχόληση οδηγούσε αναπόφευκτα σε άνοδο 

των τιμών3. Σε μεταγενέστερο επίλογο ενός από αυτά τα κείμενα, τέλος, στεκόταν στο 

γεγονός πως «η όλο και περισσότερο εξαπλούμενη παγκοσμιοποίηση της παραγωγής 

και  των  συναλλαγών  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  απώλεια  του  ελέγχου  των  εθνικών 

οικονομιών  από  τα  αντίστοιχα  κράτη»,  καταλήγοντας  ότι  «σε  αυτές  τις  συνθήκες, 

ακόμα και μια επιστροφή σε κεϊνσιανές πολιτικές, που προϋποθέτουν τον έλεγχο τους 

κράτους στις εξωτερικές συναλλαγές και στις νομισματικές και πιστωτικές πολιτικές, 

δεν θα έφερνε μεγάλα αποτελέσματα»4.

Είναι  εμφανές  ότι  ο  Καστοριάδης  δεν  έχει  μια  σαφώς  και  μέχρι  κεραίας 

επεξεργασμένη  θεωρία  για  το  νεοφιλελευθερισμό.  Η  θέση  του  θα  μπορούσε  να 

συνοψιστεί  στο  ότι  οι  κεϊνσιανές  πολιτικές  οδηγούν  αναπόφευκτα  σε  αντιφάσεις 

(δημιουργία μιας «χρόνιας και συνεχούς πληθωριστικής τάσης»5 κ.λπ.), αλλά αυτό που 

ουσιαστικά  επέτρεψε  την  «συντηρητική  αντεπανάσταση»  του  νεοφιλελευθερισμού 

5 Στο  «Επαναστατικό  κίνημα  στο  σύγχρονο  καπιταλισμό»  έλεγε  μάλιστα  ότι  «είναι  ο  ίδιος  ο 
καπιταλισμός  που  είναι  ρεφορμιστής»,  καθώς  κατά  την  περίοδο  της  «χρυσής  τριακονταετίας»  το 
σύστημα ακολουθούσε  ανοιχτά κεϊνσιανές πολιτικές.
1 Κ. Καστοριάδης, Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, ό. π., σ. 62.
2 Κ. Καστοριάδης, «Στην καλύτερη περίπτωση ο Γκορμπατσώφ είναι ένας Μεγάλος Πέτρος» (1987), ό. 
π., σ. 26. 
3 Κ. Καστοριάδης, «Η κρίση των δυτικών κοινωνιών», ό. π., σ. 15.
4 Ό. π., σ. 33. Βλ. επίσης Κ. Καστοριάδης, «Η αποσάθρωση της Δύσης» (1991), Η άνοδος..., ό. π., σσ. 
108-109.
5 Κ. Καστοριάδης, «Ομιλία μπρος στους Έλληνες σπουδαστές του Παρισιού» (1976), Το επαναστατικό  
πρόβλημα σήμερα, ό. π., σ. 79.
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ήταν η πολιτική απάθεια των πληθυσμών: «Δεν είναι η επίθεση της Δεξιάς αυτή που 

μπορεί να εξηγήσει τη σημερινή πολιτική και κοινωνική απάθεια, αλλά, αντίθετα, είναι 

η δεύτερη αυτή που επέτρεψε το θρίαμβο της πρώτης.  Ο Ρίτσαρντ Νίξον δεν ήταν 

λιγότερο “αντιδραστικός” από τον Ρίγκαν, αλλά δε μπορούσε παρά να συνεχίσει την 

“κοινωνική”  πολιτική  των  Κένεντι  και  Λίντον  Τζόνσον.  Οι  Συντηρητικοί  στη 

Βρετανία, κατά τη δεκαετία του ’50, του ’60 και του ’70, δεν ήταν σε καμία περίπτωση 

“προοδευτικοί”, ωστόσο δε θα μπορούσαμε να τους φανταστούμε να επιτίθενται στην 

κοινωνική και φορολογική νομοθεσία με την αγριότητα της Θάτσερ∙ πάνω από όλα δε 

θα  μπορούσαμε να φανταστούμε ότι  ο  πληθυσμός δε θα αντιδρούσε σε μια τέτοια 

περίπτωση»1.  Ενδεχόμενη πολιτική απειθαρχία από την πλευρά των πληθυσμών, θα 

ανάγκαζε  τις  γραφειοκρατίες  να  αντιμετωπίσουν  με  άλλους  όρους  τα  προβλήματα, 

πράγμα  που  δεν  αναιρεί  το  γεγονός  ότι  από  τη  στιγμή  που  η  διαδικασία  της 

«φιλελευθεροποίησης» της οικονομίας πήρε το δρόμο της, οδηγεί σε καταστάσεις μη 

αναστρέψιμες  βάσει  των παραδοσιακών κεϊνσιανών πολιτικών,  καθώς οι τελευταίες 

έχουν  νόημα  μόνο  στα  πλαίσια  μιας  εθνικής  οικονομίας.  Το  πνεύμα  αυτής  της 

ανάλυσης  μπορεί  να  γίνει  πιο  εύκολα  κατανοητό,  αν  σκεφτούμε  ότι  για  τον 

Καστοριάδη η οικονομική εξέλιξη δεν είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνική 

ζωή,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  η  οικονομία  επηρεάζεται  άμεσα  από  μη  οικονομικούς 

παράγοντες,  όπως  π.χ.  οι  κοινωνικοί  αγώνες  (ή  η  απουσία  τους),  που  αποτελούν 

«βασική ορίζουσα της οικονομικής εξέλιξης»2.

Η  έλλειψη  μιας  απολύτως  σαφούς  θεωρίας  σχετικά  με  το  νεοφιλελευθερισμό 

οφείλεται, ενδεχομένως, στο γεγονός ότι ο Καστοριάδης δεν ανέλυε τον καπιταλισμό 

με  στενά  οικονομικούς  όρους,  αλλά,  αντίθετα,  τον  αντιλαμβανόταν  ως  μια 

συνολικότερη  κοινωνική  θέσμιση.  Βάσει  αυτής  της   μεθοδολογικής  οπτικής  δε 

θεωρούσε ότι η ανάλυσή του για το «σύγχρονο καπιταλισμό» (παθητικοποίηση και 

«ιδιωτικοποίηση» του πληθυσμού, καταναλωτισμός, ανευθυνότητα των διευθυντικών 

κύκλων κ.λπ.) χρειαζόταν να αλλάξει, σε ό,τι αφορά στο γενικό της πνεύμα, εξαιτίας 

της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού. Σε ερώτηση για το αν θεωρεί «ότι προσκομίζει 

1 C. Castoriadis, “The Coordinations in France” (1996), The Rising Tide of Insignificancy [Η άνοδος της 
ασημαντότητας],  σ.  169 (http://www.costis.org/x/castoriadis/Castoriadis-rising_tide.pdf). Πρόκειται  για 
τον  πρόλογο  του  Καστοριάδη  στο  έργο  του  Jean-Michel Denis,  Les Coordinations.  Recherche 
désespérée d'une citoyenneté  [Οι συντονιστικές  επιτροπές.  Μια  απέλπιδα  αναζήτηση  πολιτικής  ζωής] 
(Παρίσι, Éditions Syllepse, 1996).
2 Κ.  Καστοριάδης,  «Εισαγωγή  στην  αγγλική  έκδοση  του  1974»,  Σύγχρονος  καπιταλισμός  και  
επανάσταση, ό. π., σ. 330.
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κάτι καινούργιο ο νεοφιλελευθερισμός», απαντούσε «ασφαλώς όχι. Τίποτα καινούργιο 

δεν φέρνει»1. 

Ο ΤΦ δε μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, καθώς, όπως είδαμε παραπάνω, είναι  

οικονομιστής:  δεδομένου  ότι  αρνείται,  ουσιαστικά,  την  ύπαρξη  του  φαντασιακού  

στοιχείου, το μόνο που του απομένει να κάνει, σε επίπεδο κοινωνιολογικής ανάλυσης, 

είναι  να  ρέπει  διαρκώς  προς  ένα  ντροπαλό  οικονομισμό,  ο  οποίος  φοβάται  να  πει 

ανοιχτά το όνομά του. Ο Καστοριάδης, αντίθετα, ως μη οικονομιστής, δε νοιώθει την 

ανάγκη να  βάλει  στο  κέντρο  της  ανάλυσής  του  αυτή  την αλλαγή της  οικονομικής 

πολιτικής του καπιταλισμού, παρ’ όλο που πάντοτε αναφερόταν στις πολύ σημαντικές 

συνέπειές της (αυξανόμενη αναρχία της παγκόσμιας οικονομίας, απώλεια του ελέγχου, 

άνοδος της ανευθυνότητας, αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας μέσα στον Πρώτο 

Κόσμο,  γενίκευση  της  διαφθοράς  κ.λπ.),  ως  εξελίξεις  που  εντείνουν  ακόμη 

περισσότερο τον κυνισμό και την απο-πολιτικοποίηση των πληθυσμών. Αρκείται να 

μιλά  ενάντια  στον  καπιταλισμό  γενικώς,  είτε  αυτός  είναι  κεϊνσιανός  είτε 

νεοφιλελεύθερος. Για τον Καστοριάδη η κρίση των σύγχρονων κοινωνικών δεν είναι 

απλώς οικονομική αλλά ανθρωπολογική. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν 

υπάρχει  κάποιου  είδους  «ανθρωπολογικός  ρεφορμισμός»:  «παραμένω  πάντοτε, 

περισσότερο μάλιστα από ποτέ, βαθειά πεπεισμένος ότι η σημερινή κοινωνία δε θα 

βγει από την κρίση της παρά μόνο αν επιτελέσει ένα ριζικό αυτο-μετασχηματισμό. Και 

υπό αυτή την έννοια παραμένω πάντοτε επαναστάτης»2.

1 Κ. Καστοριάδης, «Στην καλύτερη περίπτωση ο Γκορμπατσώφ είναι ένας Μεγάλος Πέτρος», ό. π.
2 C. Castroriadis, «Dire à voix haute à la société ce qu’ils pensent, même s’ils sont peu entendus» [«Να 
λένε, με δυνατή φωνή, στην κοινωνία αυτό που πιστεύουν, ακόμα κι αν δεν τους ακούει πολύς κόσμος»] 
(1987), σ. 23 (http://www.magmaweb.fr/spip/IMG/pdf_Entretiens73-96_Castoriadis_.pdf).
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Η ψυχανάλυση στην πυρά;

α) Η ψυχανάλυση ως «κλειστό σύστημα»
«Ο φροϋδισμός δεν έχει καμιά επιστημονική  

σημασία. Η δημοτικότητά του πρέπει ν’ αναζητηθεί  
στην ιδεολογική σημασία του: είναι επωφελής για το  
καπιταλιστικό  σύστημα.  Μόνον  οι  άνθρωποι  που  
έχουν  μια  επιπόλαια  κατανόηση  της  κλινικής  
ιατρικής τον αποδέχονται»1

Οι  ΤΦ  και  ΠΚ  ερμηνεύουν  τις  προβληματικές  κατ’  αυτούς  θέσεις  του 

Καστοριάδη,  πολιτικές  και  φιλοσοφικές,  με  βάση την προσχώρηση του τελευταίου 

στον ψυχαναλυτικό τρόπο σκέψης. Για αυτό το λόγο επιτίθενται στην ψυχανάλυση, ως 

θεωρία ερμηνείας του ανθρώπινου όντος, προκειμένου να ενισχύσουν την άποψή τους 

ότι  οι  θέσεις  του  Καστοριάδη  που  προκύπτουν  από  αυτή  τη  θεωρία  είναι  εξίσου 

αβάσιμες  με  αυτήν.  Αν  παραβλέψουμε  τους  μυκηθμούς  του  ΠΚ  ενάντια  στην 

ψυχανάλυση,  το  βασικό  εναντίον  της  επιχείρημα  την  κατηγορεί  για  θεωρητική 

κλειστότητα (βλ. ΤΦ, ό. π., σσ. 15-17).

Πρόκειται για επιχείρημα που εύκολα ανατρέπεται, αν κανείς διαβάσει τα βασικά 

έργα του Φρόιντ, για παράδειγμα. Θα διαπιστώσει τότε ότι το «σύστημα» του Φρόιντ 

αφήνει ένα σωρό ζητήματα ανοιχτά, πράγμα που εξηγεί και το γεγονός ότι μετά το 

θάνατο του δημιουργού της η ψυχαναλυτική θεωρία μπόρεσε να πάρει κατευθύνσεις 

τόσο  διαφορετικές  μεταξύ  τους  όσο,  π.χ.,  η  Μέλανι  Κλάιν  (Melanie Klein)  με  το 

Λακάν  (Lacan) ή ο Γουίνικοτ (Winnicott) με το Βίλχελμ Ράιχ. Είδαμε προηγουμένως 

ότι η συμβολή του Καστοριάδη στην ψυχαναλυτική σκέψη έγκειται στη θεωρία του για 

τη  μετουσίωση.  Η  μετουσίωση  αποτελεί  κεντρικό  και  σημαντικότατο  κομμάτι  της 

ψυχαναλυτικής  θεωρίας,  καθώς  ερμηνεύει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  υποκείμενο 

διαχειρίζεται  τις  ορμές  του  απέναντι  στα  όρια  που  του  θέτει  η  αρχή  της 

πραγματικότητας. Ωστόσο, όπως παρατηρούσε ο ψυχαναλυτής Ζαν Λαπλάνς (εκ των 

κύριων μεταφραστών του Φρόιντ στα γαλλικά), «στην πραγματικότητα η μετουσίωση 

δεν έχει κανενός είδους θεωρία στο φροϊδισμό»2. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό 

1 Από «πραγματεία σοβιετικής ψυχιατρικής» της δεκαετίας του ’60, όπως την παραθέτει ο Καστοριάδης, 
«Η σεξουαλική αγωγή στην Ε.Σ.Σ.Δ.», ό. π., σ. 285, υπ. 3. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει και 
στα σταλινικά λεξικά φιλοσοφίας των εκδόσεων Αναγνωστίδη για παρόμοιους «ορισμούς» όπως επίσης 
και στις διάφορες «Σοβιετικές Εγκυκλοπαίδειες».
2 J. Laplanche,  Problématiques III.  La sublimation  [Η μετουσίωση],  Παρίσι,  PUF, 1998,  σ.  119.  Βλ. 
επίσης J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης, μτφρ. Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α. 
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παράδειγμα του βαθμού «ανοιχτότητας» όχι μόνο της ψυχαναλυτικής θεωρίας γενικά 

αλλά  ακόμα  και  του  ίδιου  του  φροϊδικού  έργου.  Αυτό  συμβαίνει,  επειδή  η 

ψυχαναλυτική  θεωρία  δεν  είναι  τόσο ένα  σύνολο αρχών  και  αξιωμάτων,  όσο ένας 

τρόπος σκέψης, μια θεωρητική κατεύθυνση, στα πλαίσια των οποίων μπορεί να γίνεται 

κριτική,  αλλαγές,  προσθήκες,  τροποποιήσεις  κ.λπ.  Φυσικά  υπάρχουν  ορισμένες 

θεμελιώδεις διαπιστώσεις, δίχως τις οποίες δεν υφίσταται ψυχανάλυση (όπως η ύπαρξη 

του ασυνειδήτου κ.λπ.). Άλλο πράγμα όμως είναι αυτό και άλλο πράγμα ένα «κλειστό 

θεωρητικό σύστημα». Ειδ’ άλλως, θα πρέπει να πούμε ότι κάθε θεωρητικό ρεύμα είναι 

«κλειστό  σύστημα»,  εφόσον  βασίζεται  σε  κάποιες  παραδοχές  (αυτό  κάνουν  οι 

μεταμοντερνιστές).

Εξάλλου,  ακόμα  και  αν  ο  Φρόιντ  ή  οποιοσδήποτε  άλλος  ψυχαναλυτής  ή 

ψυχαναλύτρια εκφράζουν απόψεις ή επιθυμίες που τείνουν να οδηγούν τη θεωρία προς 

την «κλειστότητα» και  την ετερονομία,  η ίδια η ψυχαναλυτική θεωρία,  ως μέθοδος 

αυτή τη φορά προσέγγισης, μας επιτρέπει να απομυθοποιούμε και να καταπολεμούμε 

αυτές  τις  τάσεις.  Είναι  γνωστό,  για  παράδειγμα,  ότι  ο  μισογυνισμός  του  Φρόιντ 

(αρκετά διαδεδομένος στη Βιέννη της εποχής) έχει επηρεάσει αρνητικά τις απόψεις του 

για  τη  γυναικεία  σεξουαλικότητα  αλλά  και  για  τη  σεξουαλικότητα  γενικώς 

(«υποστασιοποίηση»  της  κατανομής  των  ενεργητικών  και  παθητικών  σεξουαλικών 

ρόλων  κ.λπ.).  Ωστόσο,  όπως  υποστηρίζουν  ορισμένες  φεμινίστριες  υπέρμαχες  της 

ψυχανάλυσης, αυτό το γεγονός δεν ακυρώνει την ψυχανάλυση ως μέθοδο, καθώς η ίδια 

μας επιτρέπει να κάνουμε κριτική στο Φρόιντ για τις εν λόγω απαράδεκτες θέσεις του 

(όπως και στην πατριαρχική ιδεολογία γενικότερα)1.

β) Η ψυχανάλυση και ο θετικισμός της σύγχρονης ιδεολογίας

Στα πλαίσια της κριτικής του στην ψυχαναλυτική θεωρία, ο ΤΦ αναφέρεται και 

στις  νευροεπιστήμες,  λέγοντας  πως τα ευρήματά τους  καθιστούν τα πορίσματα της 

πρώτης  ξεπερασμένα.  Επίσης  τονίζει  ότι  αυτά  τα  πορίσματα  δε  μπορούν  να 

αποδειχθούν  επιστημονικά  ή  πειραματικά,  ενώ  δεν  παραλείπει  να  τονίσει 

Σκουλίκα, Π. Αλούπης, Αθήνα, Κέδρος, 2004, σ. 323.
1 Βλέπε  π.χ.  την επιχειρηματολογία  της Τζ.  Μίτσελ.  Η εποχή της γυναίκας.  Το Κίνημα: ιστορία και  
προοπτικές, μτφρ. Μ. Αδαμάκη, Αθήνα, Πύλη, 1975, σσ. 195-202. Όπως παρατηρεί και ο Κρίστοφερ 
Λας, «Η ψυχανάλυση φέρει σε μεγάλο μέρος την ευθύνη για το “θρίαμβο του θεραπευτικού”, αλλά 
περιλαμβάνει επίσης βαθιές ενοράσεις […] με βάση τις οποίες μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στην 
ίδια τη θεραπευτική κουλτούρα» (Κρ. Λας, Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας, μτφρ. 
Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ. χ., σ. 198, ελαφρώς τροποποιημένη μετάφραση). 
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(παραθέτοντας μέχρι και Φουκό!) ότι η ψυχανάλυση έχει γίνει πλέον κατεστημένο και 

απολαμβάνει την αποδοχή των ελίτ. 

Ξεκινώντας από το τέλος, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

ένας πραγματικός πόλεμος ενάντια στην ψυχανάλυση, ειδικά στις ΗΠΑ, προϊόν του 

οποίου είναι η ανάπτυξη και διάδοση των θεωριών που υποστηρίζει ο ΤΦ. Τόσο σε 

επίπεδο  εκλαΐκευσης  (με  την  κυκλοφορία  βιβλίων  σαν  τη  Μαύρη  βίβλο  της  

ψυχανάλυσης1)  όσο  και  σε  επίπεδο  επιστημονικής  φιλολογίας,  παρατηρείται  μια 

στροφή προς αντιψυχαναλυτικές ιδεολογίες θετικιστικού τύπου, που έχουν ως κοινή 

τους  συνισταμένη  την  άρνηση  της  ύπαρξης  της  ανθρώπινης  ψυχής  ως  οντολογικού  

επιπέδου  διαφορετικού  από τη  βιολογική  υπόσταση  του  ανθρώπινου  όντος.  Από την 

ιδεολογία  της  τεχνητής  νοημοσύνης και  τη  μανία  να εξηγούμε  την προσωπικότητα 

κάθε  ατόμου  με  όρους  γονιδίων  μέχρι  τις  προσπάθειες  εύρεσης  των  μαθηματικών 

εξισώσεων που θα μας δώσουν το κλειδί της λειτουργίας των νευρώνων του εγκεφάλου 

και  από  εκεί  μέχρι  τους  «ψυχολόγους»  που  προσπαθούν  να  «εξηγήσουν»  βάσει 

χημικών αντιδράσεων τις ερωτικές μας προτιμήσεις2,  παντού γίνεται προσπάθεια να 

διαγραφεί από τη λειτουργία του ανθρώπινου όντος ο παράγων ψυχή και να εξηγηθούν 

τα πάντα με  βιολογικούς (ή μαθηματικο-χημικούς) όρους. Όπως διαβάζουμε, π.χ., σε 

ένα άρθρο του Economist, «οι ορμόνες και όχι ο σεξισμός εξηγούν γιατί στις τράπεζες 

δουλεύουν  λιγότερες  γυναίκες  από  ό,τι  άνδρες»3:  οι  κοινωνικο-ιστορικοί  και 

ψυχικοί/παράγοντες  (σεξιστικές  νόρμες,  πρότυπο  του  «γαμάω-και-δέρνω»  γιάπι, 

κρούσματα  σεξουαλικής  παρενόχλησης  στους  εργασιακούς  χώρους  κ.λπ.) 

διαγράφονται  χάριν  των  διαφορών  στα  επίπεδα  της  τεστοστερόνης.  Λες  και  η 

παραγωγή τεστοστερόνης είναι ανεξάρτητη από την ψυχική ζωή του υποκειμένου (από 

τους φόβους και τις επιθυμίες του, από τα συναισθήματα και τις εμμονές του, από την 

κοκαΐνη και τα χάπια που καταναλώνει κ.λπ.).

γ) Η ψυχανάλυση ως κομμάτι του συστήματος;

Το επιχείρημα του ΤΦ ότι η ψυχανάλυση έχει ενσωματωθεί στον κυρίαρχο λόγο 

και ότι, ως εκ τούτου, έχουμε έναν ακόμα λόγο για να την απορρίψουμε, είναι διπλά 

λανθασμένο. Στο θεωρητικό επίπεδο προέρχεται από τη φιλοσοφία του Μισέλ Φουκό, 

σύμφωνα με την οποία η ψυχαναλυτική θεωρία δεν είναι παρά ένα ακόμα «γνωστικό 

1 C. Meyer, Η μαύρη βίβλος της ψυχανάλυσης, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.
2 Βλ.  π.χ.  το  χαρακτηριστικό  ιατρικό  άρθρο  των  Νέων με  τίτλο  «Τα  μαθήματα  σεξ  του  2009» 
(27.12.2009): http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=8528&la=1 .
3 “Risky business. Women, testosterone and finance”, The Economist, 29.8.2009, σ. 67.
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παράδειγμα» ή μια «επιστήμη» (épistémè), που απλώς αντικατέστησε την ηθική του 

σεξουαλικού πουριτανισμού1. Για το Φουκό τα «παραδείγματα» συνοδεύονται πάντοτε 

από μηχανισμούς πειθάρχησης στους οποίους ενσαρκώνονται. Ως εκ τούτου δε μπορεί 

να  υπάρξει  διάκριση  μεταξύ  απελευθερωτικών/  αυτόνομων/  «δημοκρατικών»  και 

κυριαρχικών/  ετερόνομων/  «αντιδημοκρατικών»  παραδειγμάτων:  κάθε  παράδειγμα, 

από τη φύση του, είναι καταπιεστικό, εφόσον δεν είναι παρά μια μορφή ιδεολογίας που 

συνοδεύει  τους εκάστοτε μηχανισμούς πειθάρχησης και κυριαρχίας. Κατά συνέπεια, 

διαφορά ανάμεσα στην πουριτανική ηθική της αστικής τάξης και στη νέα προσέγγιση 

της  σεξουαλικότητας  που  θεμελίωσε  η  ψυχανάλυση  ουσιαστικά  δεν  υπάρχει. 

Πρόκειται  απλώς  για  δύο  διαφορετικές  εκδοχές  σεξουαλικής  «πειθάρχησης»  και 

«πλαισίωσης». Ο ΤΦ αναφέρει τον Φουκό (ό. π., σ. 16) απλά για ρητορικούς λόγους κι 

έτσι  δεν  ενδιαφέρεται  να  εξετάσει  τις  αντιφάσεις  στις  οποίες  τον  οδηγεί  η 

προσυπογραφή των φουκοϊκών αναλύσεων, που δε διακρίνουν, εκτός των άλλων, και 

μεταξύ ετερόνομων και αυτόνομων θεσμίσεων (όπως κατά τα άλλα κάνει ο ίδιος). 

Στο  κοινωνιολογικό  και  ιστορικό  επίπεδο,  αντίθετα,  το  επιχείρημα  για  την 

«ενσωμάτωση» της ψυχανάλυσης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αληθοφάνειας. Είναι 

γνωστό  ότι  πολλές  ψυχαναλυτικές  ιδέες  έχουν  εισχωρήσει  τη  μαζική  κουλτούρα, 

επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ψυχική μας ζωή2. Ωστόσο, 

αν κοιτάξει κανείς προσεκτικότερα αυτό το φαινόμενο, θα δει ότι στην πραγματικότητα 

πρόκειται για έναν ευτελισμό της ψυχανάλυσης, τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και σε 

επίπεδο  πρακτικής.  Αυτό  που  σήμερα  έχει  γενικευτεί  είναι  μια  πληθώρα 

«ψυχαναλυτικών» θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες όμως δεν έχουν και πολλή σχέση 

με αυτό που πράγματι είναι μια ψυχαναλυτική θεραπεία. Αντίστοιχα, στο επίπεδο των 

ιδεών, αυτό που έχει διαδοθεί είναι μάλλον μια εκλαϊκευμένη εκδοχή της ορολογίας 

και  ορισμένων  βασικών  εννοιών  όπως  η  λίμπιντο  ή  το  οιδιπόδειο  σύμπλεγμα  («ο 

άντρας σκέφτεται συνέχεια το σεξ» κ.λπ.), ένας «ψυχαναλυτικός ρεβιζιονισμός», για να 

χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Κρ. Λας, παρά μια πραγματική κουλτούρα που θα 

εμπνεόταν  από  την  ψυχαναλυτική  προσέγγιση  του  ανθρώπινου  όντος:  «Αν  η 

ψυχανάλυση  εμφανίστηκε  λίγο  πριν  από  τον  Πρώτο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  για  να 

ασχοληθεί με τις απωθήσεις του πουριτανισμού, η ηδονιστική εποχή έχει το αντίστοιχό 

1 Βλ. σχετικά το έργο του Φουκώ, Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 1, Η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γκλόρυ 
Ροζάκη, Αθήνα, Ράππας, 1978.
2 Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση μπορεί κανείς να ανατρέξει στις αναπτύξεις του Ζιλ Λιποβετσκί για  
την «κουλτούρα του “ψυ”» (Η εποχή του κενού. Δοκίμια για το σύγχρονο ατομικισμό, μτφρ. Β. Τομανάς, 
Νησίδες,  Θεσ/νίκη,  χ.χ.)  και  του Κρίστοφερ Λας για τον «ψυχολογικό  άνθρωπο» (Η κουλτούρα του  
ναρκισσισμού, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Θεσ/νίκη, χ.χ.).
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της στην εκγύμναση της ευαισθησίας, στις ομάδες συνάντησης, στην “διά της χαράς 

θεραπεία” και στις παρόμοιες τεχνικές [...]  Εκεί  όπου η προγενέστερη πρόθεση της 

ψυχανάλυσης  ήταν  να  καταστήσει  τον  πάσχοντα  ικανό  να  κατορθώσει  να 

αυτοενδοσκοπηθεί  και,  δι’ αυτού του τρόπου, να κατευθύνει  εκ νέου τη ζωή του –

σκοπός αδιαχώριστος από τα ηθικά του συμφραζόμενα-, οι νεώτερες θεραπείες είναι 

τελείως εργαλειακές και ψυχολογιστικές»1.

δ) Ψυχανάλυση και νευροεπιστήμες

Όταν, τέλος, ο ΤΦ συγκρίνει την ψυχαναλυτική θεωρία με τις νευροεπιστήμες 

παραβλέπει κάτι βασικό: οι δύο αυτοί κλάδοι αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα του 

ανθρώπινου  όντος.  Η  ψυχαναλυτική  θεωρία  μελετά  την  ψυχή/φαντασία,  ενώ  οι 

νευροεπιστήμες μελετούν τον εγκέφαλο. Η ψυχή ανήκει στη φαντασιακή διάσταση του 

ανθρωπίνου όντος, ενώ ο εγκέφαλος στη βιολογική (χωρίς φυσικά αυτή η διάκριση να 

υπονοεί κάποια τομή ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα). Η ψυχή έχει βέβαια ανάγκη 

ένα βιολογικό υπόστρωμα, αλλά  δε μπορεί να αναχθεί σε αυτό. Η σχέση της με τον 

εγκέφαλο είναι παρόμοια με τη σχέση του άβακα ή του υπολογιστή με τις μαθηματικές 

πράξεις που επιτελούν: αποτελούν τον «φορέα» αυτών των πράξεων, αλλά διατηρούν 

μόνο  «εξωτερική»  σχέση  με  το  νοηματικό περιεχόμενο  αυτών  των  πράξεων. 

Αντίστοιχη είναι η σχέση των εγκεφαλικών κυκλωμάτων «που βρίσκονται κάτω από τα 

συναισθήματα» (ΤΦ, ό.π., σ. 16) με αυτά τα συναισθήματα.

Η ψυχανάλυση μάλιστα μελετά την καθαρά φαντασιακή πλευρά της ανθρώπινης 

ψυχής  και  αυτό  τη  διαφοροποιεί  από  άλλα  ρεύματα  της  ψυχολογίας  όπως  ο 

συμπεριφορισμός (behaviourism) ή η γνωστική ψυχολογία (cognitive psychology). Η 

γνωστική  ψυχολογία,  π.χ.,  μελετά  τη  «λειτουργική»  πλευρά  της  ψυχής  (το  πώς 

εντυπώνεται μια πληροφορία στη μνήμη μας, τη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης μνήμης, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα νοήματα κατά 

την  πρόσληψη  των  πληροφοριών  ενός  κειμένου  που  διαβάζουμε  κ.λπ.)  και  δεν 

ασχολείται καθόλου με το επίπεδο του νοήματος και της σημασίας : με το όνειρο, την 

επιθυμία,  το  αίσθημα,  την  ηδονή,  το  πένθος,  την  αγάπη,  το  μίσος,  τη  σχέση  του 

υποκειμένου  με  τους  γύρω  του,  την  ερωτική  του  ζωή,  τα  συμπλέγματά  του  κ.λπ. 

1 Ντ. Μπελ,  Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, ό. π., σ. 105. Ανάλογη είναι και η άποψη του 
Καστοριάδη,  στο  κείμενό  του  «Ψυχανάλυση:  πρόταγμα  και  διαύγαση»,  Τα  σταυροδρόμια  του 
λαβύρινθου,  μετφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1991, σσ. 150-151. Με όλα αυτά συνδέεται και «η  
στροφή της ψυχανάλυσης προς το Εγώ και τη σχέση του με τον έξω κόσμο» σε βάρος της ενασχόλησης 
με τις  εσωτερικές  ψυχικές συγκρούσεις του ατόμου, για την  οποία μιλούσε και  ο  Κρ.  Λας στο 11 ο 

κεφάλαιο της Εξέγερσης των ελίτ («Η κατάργηση της ντροπής», ό. π., σ. 148 ).
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Αντίστοιχα,  οι  νευροεπιστήμες  δε  μελετάνε  το  «συναίσθημα»  τόσο  ως  νόημα,  ως 

παράσταση  κι  ως  φαντασιακό  περιεχόμενο  –δηλ.  ως  σημασία-,  όσο  ως  φορέα  ή 

βιολογικό  (δηλ.  νευρωνικό  και  χημικό)  υπόστρωμα  αυτού  του  παραστασιακού 

περιεχομένου. Δε μπορούν, με άλλα λόγια, να μας πουν κάτι για τη σημασία που έχει 

το τάδε συναίσθημα στη σχέση του δείνα υποκειμένου με τη μητέρα ή τον ερωμένο 

του,  ενώ  αντίθετα  μπορούν  να  περιγράψουν  τις  νευρωνικές  διαδικασίες  που 

υποβαστάζουν αυτό το συναίσθημα. Αυτό όμως είναι αδιάφορο για την ψυχική ζωή 

του ατόμου, καθώς αναφέρεται στη βιολογική/ζωική πλευρά του.

Ακόμα  όμως  και  μετά  από  αυτές  τις  διευκρινίσεις,  η  ιδέα  του  ΤΦ  για  την 

ασυμβατότητα της ψυχανάλυσης με τις νευροεπιστήμες παραμένει λανθασμένη. Όπως 

υποστηρίζουν ορισμένοι  ψυχαναλυτές,  τα πορίσματα των νευροεπιστημών όχι  μόνο 

δεν είναι ανταγωνιστικά προς τα ευρήματα της ψυχαναλυτικής θεωρίας, αλλά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και  προς επίρρωσιν των τελευταίων1.  Αυτό που είναι,  φυσικά, 

αντίθετο  προς  την  ψυχαναλυτική  μέθοδο  σκέψης  είναι  η  ιδεολογία των 

νευροεπιστημών: η οίησή τους δηλαδή, που τις κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να 

έχουν λόγο για το σύνολο του ανθρώπινου όντος. Κατά τα άλλα υπάρχει μια ολόκληρη 

σειρά  έργων  που  υποστηρίζουν  ότι  η  ψυχανάλυση  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  ένα 

δημιουργικό διάλογο με τις νευροεπιστήμες, καθώς κάτι τέτοιο θα είναι προς όφελος 

αμφότερων των γνωστικών πεδίων. Η μεν πρώτη θα μπορέσει να δει ότι σε φαινόμενα 

όπως οι εγκεφαλικές βλάβες και τα τραύματα διακυβεύεται όχι μόνο κάτι το βιολογικό, 

αλλά και μεγάλο μέρος της συναισθηματικής ζωής του ατόμου, ενώ, από την άλλη, οι 

δεύτερες θα μπορέσουν να δουν ότι η θεραπεία των νευροπαθολογικών συμπτωμάτων 

οφείλει να εξανθρωπιστεί, ακολουθώντας ψυχαναλυτικού τύπου μεθόδους ανάλυσης2. 

Όπως  μας  υπενθυμίζει  η  Ε.  Βλαχάκη,  «Η  ψυχανάλυση  αναγνωρίζεται  πια  από 

σημαντικούς νευροεπιστήμονες (E. Kandel, J. Panksepp, κ.ά.) ότι εκπροσωπεί την πιο 

συνεκτική και διανοητικά ικανοποιητική θεώρηση του νου, όπου τα ποικίλα επιμέρους 

και αποσπασματικά πειραματικά ευρήματα των νευροεπιστημών μπορούν να αναχθούν 

και  να βρουν συνοχή και  ουσιαστική  θεωρητική  υπόσταση,  αν και  συμπληρώνει  ο 

νομπελίστας Kandel ότι η θεωρία έχει μακρύ δρόμο μπροστά της για να τεκμηριωθεί 

ερευνητικά  [...]  Επίσης,  οι  σύγχρονες  νευροβιολογικές  θέσεις  επιβεβαιώνουν 

1 Βλ. π.χ. το βιβλίο του G. Pommier,  Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse [Πώς οι  
νευροεπιστήμες αποδεικνύουν την ψυχανάλυση], Παρίσι, Flammarion, coll. «Champs», 2004.
2 Βλ.  ενδεικτικά  το κείμενο  του  M.  Solms,  “Preliminaries for an integration of psychoanalysis and 
neuroscience” (http://www.psychomedia.it/pm/science/psybyo/solms.htm) όπως επίσης και τα βιβλία της 
C. Malabou.
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διευρύνουν και παρέχουν το βιολογικό υπόστρωμα σε αυτό που γνωρίζουμε από την 

ψυχαναλυτική πρακτική και τις πρωτοπόρες εργασίες ψυχαναλυτών (όπως οι A. Freud, 

J.  Bowlby,  M.  Mahler,  D.  Winnicott  κ.ά.):  ότι  οι  πρώιμες  σχέσεις  συνιστούν  τον 

κεντρικό διαμορφωτικό άξονα της ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης»1.

ε) Η πολιτική σημασία της ψυχανάλυσης

Σε  κάθε  περίπτωση,  αντίθετα  με  την  άποψη  της  ΠΔ,  εμείς  θεωρούμε  την 

ψυχαναλυτική  θεωρία  βασικό  εργαλείο  για  την  κατανόηση  του  ανθρώπινου  όντος. 

Εξάλλου, ακόμα και ως μορφή θεραπείας, η ψυχανάλυση εκφράζει την προσπάθεια να 

θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις προλήψεις και τις εμμονές μας, με σκοπό τη δημιουργία 

μιας περισσότερο ορθολογικής σχέσης με τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας. Για τον 

Καστοριάδη,  μάλιστα,  η  ψυχανάλυση  έχει  τον  ίδιο  στόχο με  την  πολιτική  και  την 

(ουσιαστική) παιδαγωγική: τη δημιουργία αυτόνομων υποκειμένων, που θα έχουν την 

ικανότητα  κριτικής  διαύγασης  των  ίδιων  τους  των  ιδεών  και  των  επιθυμιών  όπως 

επίσης, φυσικά, και των κατεστημένων αξιών και συλλογικών παραστάσεων. Υπό αυτή 

την έννοια συνδέεται  άμεσα με το γενικότερο πρόταγμα της αυτονομίας,  καθώς «η 

προσπάθεια να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε τις δυνατότητες της αυτονομίας και 

της αυτόνομης δράσης όπως επίσης και η προσπάθεια να βοηθήσουμε τη διαμόρφωση 

ατόμων  που  επιθυμούν  την  αυτονομία  αλλά  και  να  αυξήσουμε  τον  αριθμό  τους, 

αποτελεί ήδη μια πολιτική πράξη, της οποίας τα αποτελέσματα είναι μάλιστα πολύ πιο 

σημαντικά  και  διαρκή  από  ό,τι  ορισμένες  μορφές  επιφανειακής  και  στείρας 

κινητοποίησης»2. Σύμφωνα με τον περίφημο ορισμό του Καντ, ο Διαφωτισμός είναι το 

πρόταγμα της απελευθέρωσης της ανθρώπινης διάνοιας, του ανθρώπινου λόγου, από τα 

δεσμά της αυθεντίας. Είναι η ενηλικίωση της ανθρώπινης σκέψης, το πέρασμα στην 

εποχή της ανεξαρτησίας της, κατά την οποία δεν έχουμε πια ανάγκη από τις παλιές 

αυθεντίες προκειμένου να εξασκούμε τη σκέψη μας3. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η 

ψυχαναλυτική μέθοδος αποτελεί κομμάτι της νεότερης παράδοσης του Διαφωτισμού 

και  της  αυτονομίας,  καθώς ενσαρκώνει  αυτή τη βλέψη ανεξαρτητοποίησης από τις 

αυθεντίες: ακόμη κι αν πρόκειται για τις ίδιες μας τις φαντασιώσεις και τις εμμονές, η 

προσπάθεια δημιουργίας ενός υποκειμένου με κριτική ικανότητα και σκέψη –αυτού 

1 Ε. Βλαχάκη, «Η ανάπτυξη των νευροεπιστημών και η επικαιρότητα της Ψυχανάλυσης», εφ.  Εξπρές, 
10.2.2009 
(http://www.express.gr/afieroma/healthyoz_wayoz_2009_1/130695oz_20090210130695.php3).
2 C. Castoriadis, «Institution première de la société et institutions secondes», ό. π., σ. 126. 
3 I.  Kant, «Απάντηση στο ερώτημα: τι είναι Διαφωτισμός;»,  Δοκίμια, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ε. 
Π. Παπανούτσου, Αθήνα, Δωδώνη, 1971.
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που  ο  Καστοριάδης  αποκαλεί  «αυτοανακλαστική»  ή  «αυτοστοχαστική 

υποκειμενικότητα»- είναι κοινή (χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι όποιος ασπάζεται 

το πρόταγμα της αυτονομίας πρέπει να πάει να ψυχαναλυθεί)4.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην πολιτική ή κοινωνιολογική σημασία της ψυχανάλυσης, 

ως ρεύματος σκέψης, θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτή αμφισβητεί την 

εικόνα  περί  του  ανθρώπου  που  είναι  σήμερα  της  μόδας.  Αμφισβητεί  τη 

«ρομποτοποιημένη» εικόνα για τον άνθρωπο που προωθεί ο καπιταλισμός και έρχεται 

σε  ανοιχτή  αντίθεση  με  τον  υποβιβασμό  του  ανθρώπινου  όντος  σε  ένα  είδος 

οικονομικού αυτόματου που φέρει και επεξεργάζεται  πληροφορίες. Ίσως γι’ αυτό η 

ψυχαναλυτική θεωρία να υποστηρίχθηκε από επαναστατικά και προοδευτικά κινήματα 

του 20ού αιώνα όπως ο σουρεαλισμός, ο φροϊδομαρξισμός κ.λπ. Ο πόλεμος που δέχεται 

τα  τελευταία  χρόνια  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  μας  φέρνει  αντιμέτωπους  με 

πράγματα που θα θέλαμε να ξεχάσουμε (ο θάνατος, η ματαίωση της επιθυμίας κ.λπ.), 

ιδιαίτερα υπό τις σημερινές εξαιρετικά αγχογόνες συνθήκες που γεννά η κοινωνία της 

κατανάλωσης και το «νέο πνεύμα του καπιταλισμού». Γι’ αυτό και ο Κρίστοφερ Λας 

συνέδεε την κοινοτοποποίηση της ψυχανάλυσης και την έκλειψη της «φιλοσοφικής της 

διάστασης» με μια ανάγκη υπαρξιακής συγκάλυψης1. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  απόρριψη  μιας  ψυχαναλυτικού  τύπου  οπτικής  μας 

εμποδίζει  να  κατανοήσουμε  το  ανθρωπολογικό  βάθος οποιασδήποτε  κοινωνικής 

αλλαγής προς  την υπέρβαση του  καπιταλισμού.  Μας  εμποδίζει,  με  άλλα λόγια,  να 

αντιληφθούμε ότι δε μπορεί να υπάρξει  αυτόνομη και δημοκρατική κοινωνία δίχως 

έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο συγκρότησης του ανθρώπινου υποκειμένου. Όταν το 

ανθρώπινο υποκείμενο δε νοείται στην ολότητά του, επανερχόμαστε στις φιλελεύθερου 

τύπου ή εκχυδαϊσμένα μαρξιστικές αναλύσεις που υποστηρίζουν την προτεραιότητα 

του πολιτικού και του οικονομικού: αρκεί να καταργηθεί το Κράτος και να αλλάξει η 

οικονομική δομή της κοινωνίας. Λες και μια δημοκρατική κοινωνία δεν έχει ανάγκη 

από μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα και ένα νέο ανθρωπολογικό τύπο. Για τον 

Καστοριάδη αυτό το σημείο ήταν ουσιώδες. Η δημιουργία μιας αυτόνομης κοινωνίας 

δεν περιορίζεται στην εγκαθίδρυση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά 

έχει  ως  σκοπό  της  την  άρση  της  πνευματικής  αλλοτρίωσης  του  ανθρώπου,  την 

κατάργηση της ετερονομίας, που επιβάλλει ανυπέρβλητους ψυχικούς περιορισμούς στη 

σκέψη  και  τη  δράση  των  ανθρώπων.  Όπως  έλεγε  σε  μια  συνέντευξή  του:  «είμαι 
4 Βλ. σχετικά και Κ. Καστοριάδης, «Η ψυχανάλυση και το πρόταγμα της αυτονομίας»,  Οι ομιλίες στην  
Ελλάδα, ό. π., σσ. 85-108.
1 Κρ. Λας, Η εξέγερση των ελίτ, ό. π., σσ. 150-151.
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πεπεισμένος ότι το ανθρώπινο ον έχει τεράστιο δυναμικό, που έχει μείνει μέχρι τώρα 

τερατωδώς περιορισμένο [...]  Είμαι  σίγουρος ότι,  απ’ αυτή τη σκοπιά,  μπορούν να 

αναζητηθούν  και  να  πραγματοποιηθούν  πολύ  σημαντικές  τροποποιήσεις.  Είναι 

δυνατόν  να  φτάσουμε  σε  απείρως  περισσότερο  αυθορμητισμό  και  σε  απείρως 

περισσότερη  διαύγεια  απ’  όσο  είμαστε  ικανοί  σήμερα  να  φτάσουμε  [...] 

Εντυπωσιάζομαι απέραντα όταν βλέπω πόσο λίγο κάνουμε απ’ αυτό που είμαστε»1. 

Αυτό  το  πρόταγμα  της  επανοικειοποίησης  των  δημιουργικών  δυνατοτήτων  της  

ανθρωπότητας δε μπορούμε να το κατανοήσουμε, αν δε λάβουμε υπόψη μας και τις 

θεμελιώδεις ανακαλύψεις της ψυχαναλυτικής έρευνας και θεωρίας. Και αν έχει κάποιο 

νόημα  να  διαβάζουμε  τον  Καστοριάδη,  είναι  γιατί  μας  βοηθά  να  κατανοήσουμε 

καλύτερα  αυτό  που  πραγματικά  διακυβεύεται,  όταν  αποφασίζουμε  να  αγωνιστούμε 

προς  την  κατεύθυνση  ενός  ριζικού  κοινωνικού  αυτο-μετασχηματισμού,  προς  την 

κατεύθυνση της αυτονομίας.

1 Κ. Καστοριάδης, «Μια ερώτηση δίχως τέλος» (1979), Χώροι του ανθρώπου, ό. π., σσ. 156-157.
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