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   Editorial

Οι τελευταίοι μήνες συμπυκνώνουν ιστορικά εξελίξεις και ρωγμές 
που δεν τις είχαμε ζήσει για δεκαετίες: αμεσοδημοκρατικό κίνημα πλα-
τειών, πλήθη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους, ακύρωση 
στρατιωτικών παρελάσεων, κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας». Μια κοινωνία 
που με μοναδικό τρόπο συνδυάζει την κατάθλιψη με την κατάληψη μπορεί 
πλέον να γεννά δημοκρατικές συνελεύσεις στις πλατείες όλης της χώρας 
και μετά να κουρνιάζει στην αγκαλιά του τραπεζίτη με τα ακροδεξιά δά-
χτυλα. Ως γνωστόν, η (δια)τήρηση αυτού του συστήματος επαφίεται στον 
κυνισμό των ανθρώπων. 

Αυτό που αναμφισβήτητα, όμως, μας προσφέρει η πείρα των πο-
λιτικών γεγονότων είναι ότι στην παρούσα ιστορική φάση καθίσταται 
απελπιστικά ανεπαρκές να μιλάμε για τους κοινωνικούς αγώνες με όρους 
αιτημάτων και διεκδικήσεων από τις ολιγαρχίες. Την ώρα που ο καπιτα-
λισμός κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει το δρόμο προς τη βαρβαρότητα που 
χα-ράσσουν τα αδιέξοδά του, η κοινωνία καλείται να διαλύσει όλους τους 
μύθους με τους οποίους ζούσε, να οραματιστεί ένα εντελώς διαφορετικό 
περιεχόμενο για την πολιτική, να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή του 
τρόπου θέσμισης. Πάνω στα συντρίμια της κατάρρευσης των παραμυθιών 
του καταναλωτισμού είναι στο χέρι της να χτίσει η ίδια καινούριες αξίες 
και θεσμούς. Στις μέρες που έρχονται, ό,τι επαναστατικό προκύψει δε θα 
γίνει στο όνομα των ανθρώπων αλλά θα είναι προϊόν και δημιουργία των 
ίδιων των ανθρώπων. 
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λαμπος Μαγουλάς, «Σύνταγμα 2011: εντός, εκτός και επί τα αυτά» και 
Νίκος Κασφίκης, «Μικρές παρεκκλίσεις στο τουριστικό τοπίο της Κέρκυ-
ρας»). 

 Το κίνημα των Λαϊκών Συνελεύσεων πραγματοποίησε ένα ποιοτικό 
άλμα σε σχέση με την πολιτικοποίηση της γενικευμένης, αλλά εγκλωβισμέ-
νης στο θυμικό, αγανάκτησης ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας και 
τράβηξε κοντά του κάποιον κόσμο που δεν έβρισκε μέχρι τότε τρόπους 
πολιτικής έκφρασης. Αν και εν πολλοίς αυθόρμητο κίνημα, ξεδίπλωσε μια 
πρωτοφανή πολιτική συνείδηση, κάτι που δυστυχώς δεν κατάφεραν να 
κατανοήσουν ή να ακολουθήσουν οι περισσότεροι πολιτικοί χώροι. Από 
την άλλη, ακριβώς επειδή δεν ξεπήδησε -ούτε επηρεάστηκε άμεσα- από 
άλλους παράλληλους κοινωνικούς αγώνες, παγιδεύτηκε τελικά στα ίδια 
του τα όρια. Η αποτυχία ακύρωσης της ψηφοφορίας του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος στο απεργιακό διήμερο του Ιούνη στάθηκε το χρονικό ση-
μείο καμπής του. Όλη αυτή την εμπειρία, τα ποιοτικά στοιχεία και τις 
αντιφάσεις του κινήματος, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται από 
εδώ και μπρος, προσπαθεί να σκιαγραφήσει και να αναλύσει το κείμενό 
μας «Το Κίνημα των Πλατειών και η δυσκολία της πορείας προς την άμεση 
δημοκρατία». 

 Η κρίση και η αστάθεια ως μόνιμο καθεστώς

 Οι προσπάθειες αντίδρασης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
μετά το καλοκαίρι συσπειρώθηκαν γύρω από την αντίσταση στους πολ-
λαπλούς επιβαλλόμενους φόρους και τις απεργιακές δράσεις ενάντια στην 
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τα εργασιακά. Δυστυχώς, η απεργιακή 
κλιμάκωση κυρίως στο δημόσιο τομέα με τις επαναλαμβανόμενες κατα-
λήψεις υπουργείων οδήγησε μεν στις μεγαλειώδεις συγκέντρωσεις στις 19 
και 20/10 αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει έμπνευση για κάτι καινούριο. 
Η κοινωνία που κατέβηκε στο δρόμο στάθηκε αδύναμη να σκεφτεί και 
να πράξει, να οργανωθεί αυτόνομα. Μπορεί η συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις να ήταν εντυπωσιακή και πολύ ενθαρρυντική, ωστόσο αυτό ισχύει 
μόνο για το «ποσοτικό» κομμάτι κι επουδενί για το «ποιοτικό», δηλαδή 
για το κομμάτι που έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τη μορφή αυτών 
των κινητοποιήσεων. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μια απεργία, ακόμα και με τη μεγα-
λύτερη δυνατή συμμετοχή, δεν μπορεί να θεωρείται ότι θα αποτελέσει τον 
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Η εμφάνιση του κινήματος των Πλατειών

 Ωστόσο, απέναντι στην επιταχυνόμενη καπιταλιστική επίθεση των 
πολιτικών και οικονομικών ολιγαρχιών η αντίσταση των «από κάτω» στά-
θηκε κάθε άλλο παρά συγκροτημένη και αποφασιστική. Η ελληνική κοινω-
νία, αμήχανη και κοκκαλωμένη, δείχνει να περιορίζεται σε σπασμωδικές 
αντιδράσεις και να ταλαντεύεται ανάμεσα στην υπόκωφη αγανάκτηση και 
σε ξεσπάσματα οργισμένης διαμαρτυρίας, εφόσον για μεγάλο μέρος του 
κόσμου αυτή η αγανάκτηση περιορίζεται στο γεγονός ότι το σύστημα δεί-
χνει να μη μπορεί πλέον να του προσφέρει τις καταναλωτικές ανέσεις και 
τις παροχές, όπως έκανε μέχρι πρόσφατα. Έτσι, το γεγονός που αναμφί-
βολα έβαλε τη σφραγίδα του στις κινητοποιήσεις το τελευταίο χρονικό 
διάστημα ήταν η εμφάνιση του κινήματος των πλατειών. 

 Οι πλατείες προσπάθησαν να αναζητήσουν -και σε μεγάλο βαθμό 
κατάφεραν να βρουν- αυτό ακριβώς που έλειπε από όλους τους προηγού-
μενους αγώνες, δηλαδή μια αυτόνομη κινηματική συγκρότηση, ένα πολιτι-
κό περιεχόμενο, μια εναλλακτική καθημερινή διέξοδο κινητοποιήσεων αλλά 
και ένα -έστω και δειλά διατυπωμένο- νέο πολιτικό πρόταγμα. Οι μαζικές 
συγκεντρώσεις και οι αυτοοργανωμένες, δημοκρατικές λαϊκές συνελεύσεις 
ξηπήδησαν ως μια ανάγκη και μια επιθυμία των ανθρώπων να παραμερί-
σουν τα κομματικά, συνδικαλιστικά και γραφειοκρατικά αδιέξοδα και να 
δοκιμάσουν να πάρουν οι ίδιοι και οι ίδιες τις ζωές στα χέρια τους. Πρό-
κειται ασφαλώς για μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα πολιτική 
εξέλιξη και διαδικασία, αν αναλογιστούμε την έλλειψη σχεδόν οποιασδή-
ποτε παράδοσης χειραφετητικών και αυτόνομων κινημάτων σε αυτή την 
περιφέρεια της Δύσης. Πέρα από τις συνθήκες αυτοοργάνωσης, που οι ίδιοι 
οι άνθρωποι δημιούργησαν, αναδύθηκε και ένα αίτημα για υπέρβαση της 
πολιτικής κουλτούρας της αντιπροσώπευσης ως συνολικό πολιτικό όραμα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η διατύπωση των ψηφισμάτων για άμεση δημοκρατία 
στάθηκε αρκούντως γοητευτική ώστε να εξαπλωθεί σχεδόν αστραπιαία σε 
πολλούς δήμους και πόλεις ανά τη χώρα. Άνθρωποι με διαφορετικές ιδεο-
λογικές αναφορές και κοινωνικές εμπειρίες συνδιαμόρφωσαν τις συνθήκες 
αγώνα, απέκτησαν εμπειρίες μέσω της συμμετοχής τους στη δημιουργία 
μιας πραγματικής δημόσιας σφαίρας, ήρθαν όμως και αντιμέτωποι με τις 
τεράστιες δυσκολίες και ευθύνες που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα, 
όπως δείχνουν ωραία τα δύο κείμενα που εντάσσουμε στο αφιέρωμά μας 
στις πλατείες, εν είδει πρωτογενών μαρτυριών από τη συμμετοχή σε δύο 
Λαϊκές Συνελεύσεις, στο Σύνταγμα και στην Κέρκυρα, αντίστοιχα (Χαρά-
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ματικό βαθμό των κοινωνικών ανισοτήτων. Από την άλλη, η επιταχυνόμενη 
απονομιμοποίηση των ολιγαρχιών συναντά ένα όριο, καθώς και οι ίδιοι 
οι ιθύνοντες γνωρίζουν ότι μόνο ασταθής μπορεί να είναι μια ισορροπία 
με τον κόσμο σε εντεινόμενο αναβρασμό (υπό τέτοιους νεοφιλελεύθερους 
όρους), τουλάχιστον με το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, όπως αυτό 
λειτουργούσε τις τελευταίες δεκαετίες. 

Έτσι, θα πρέπει να δούμε τις σπασμωδικές κομματικές (και επι-
χειρηματικές) κινήσεις που κατέληξαν στην κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» 
ως προϊόν αυτών των δύο παραγόντων: της επιτακτικής -υπό το βάρος των 
καπιταλιστικών αλλαγών- ανάγκης για περαιτέρω αυταρχικότητα, σκλη-
ρότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και του φόβου για την απώλεια 
της εύθραυστης όσο ποτέ ισορροπίας για το σύστημα. Προφανώς δε συμ-
μεριζόμαστε την αφελή άποψη που βαφτίζει ως λαϊκή νίκη(!) την αλλαγή 
της κυβέρνησης Παπανδρέου με αυτήν του Παπαδήμου. Η αλλαγή του 
κυβερνητικού επιτελείου αποτελεί κατά βάση ελιγμό για να ανανεώσει ή 
να περισώσει (έστω και βραχυπρόθεσμα) ένα είδος σταθερότητας, ώστε 
να ολοκληρωθούν οι βασικές οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες μεταξύ 
των κυρίαρχων. 

Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η σκληρή τε-
χνοκρατική γραμμή συνιστά πλέον τον βασικό τρόπο άσκησης πολιτικής 
μέσα σε συνθήκες κρίσης: τα κοινοβούλια παρακάμπτονται, και οι πολιτι-
κές τάξεις που κρίνονται ανίκανες να διαχειριστούν τις καταστάσεις κρί-
σης, αντικαθίστανται από μέλη που προέρχονται απευθείας από το οικονο-
μικό σκέλος των σύγχρονων ολιγαρχιών (Μόντι, Παπαδήμος κ.λπ.). Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια η Ε. Ε. παίζει έναν πρωτοποριακό ρόλο, εφόσον, στα 
πλαίσια της τεχνοκρατικής της ρητορικής προωθεί ένα νέο μοντέλο διακυ-
βέρνησης, όπου η πολιτική, έστω και στην κοινοβουλευτική και γραφειο-
κρατική της εκδοχή, τίθεται όλο και περισσότερο στο περιθώριο χάριν μιας 
δήθεν πολιτικά ουδέτερης οικονομικής διαχείρισης, η οποία χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά δημοσιονομικού τύπου επιχειρήματα. Αυτή η εξέλιξη, που 
συνιστά μια χυδαία επισημοποίηση της πλήρους κατίσχυσης του οικονο-
μικού επί κάθε άλλης σφαίρας του κοινωνικού, συνεχίζει να αποκαλείται 
«δημοκρατία» από διάφορους αφελείς και ηλίθιους, όταν είναι προφανές 
ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης καταργεί θεμελιώδεις αρχέςακόμα και 
των ίδιων των φιλελεύθερων ολιγαρχιών, σε συνταγματικό και πολιτειακό 
επίπεδο1.

1. Ειδικά το επιχείρημα ότι όποιος αντιστέκεται ή ασκεί κριτική στην Ε.Ε. είναι απαραίτητα 
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κούκο που θα φέρει την επαναστατική άνοιξη. Όπως το έδειξε καθαρά η 
εμπειρία του Συντάγματος το καλοκαίρι, η τακτική και το περιεχόμενο των 
σποραδικών μεγάλων αγωνιστικών ραντεβού των λίγων ωρών στο κέντρο 
της πόλης, όχι μόνο δεν είναι πολιτικά αποτελεσματική, αλλά αναπαράγει 
τη νοοτροπία του «κατά περίπτωση» και «περαστικού από τις κοινω-
νικές διεργασίες» πολίτη, διαψεύδοντας παράλληλα τις προσδοκίες για 
κάτι βαθύτερο. Το απλό κάλεσμα στο λαό να διαμαρτυρηθεί, είναι στις 
σημερινές συνθήκες ανεπαρκές και διοχετεύει εκ των προτέρων την όποια 
αγωνιστική διάθεση σε έτοιμα και ακίνδυνα για τη θεσμισμένη πολιτική 
τάξη καλούπια. Γίνεται πλέον ολοφάνερο ότι η δυναμική της πάλης και η 
ανάδυση νέων πολιτικών περιεχομένων περνούν από το δρόμο της ρητής 
και συνειδητής αυτοοργάνωσης των ανθρώπων και από τη συνακόλου-
θη προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου πλαισίου θεσμών και κοινωνικών 
σχέσεων. 

Η υποχώρηση του κινήματος των πλατειών φαίνεται να παρέδω-
σε την κινηματική σκυτάλη σε πιο αποκεντρωμένες δράσεις σε γειτονιές 
και εργασιακούς χώρους, παρά τα προβλήματα συντονισμού των τελευ-
ταίων. Η συμβολική κορύφωση των κοινωνικών αντιδράσεων, η ματαίωση 
της παρέλασης στις 28/10 αλλά και η αντίσταση στο «χαράτσι» της ΔΕΗ, 
είναι μεν σημαντικά γεγονότα αλλά στην ουσία αποτελούν αμυντικές εκ-
δηλώσεις, ξεσπάσματα της αγανάκτησης απέναντι στην πολιτική τάξη και 
όχι εκφράσεις κάποιας τάσης προς την αυτοοργάνωση και την ουσιαστική 
απόρριψη του υπάρχοντος τρόπου ζωής και του κοινωνικο-οικονομικού συ-
στήματος που τον αναπαράγει. Στο βαθμό που όλες αυτές οι εκδηλώσεις 
δε ριζοσπαστικοποιούνται αλλά παραμένουν απλές εκφάνσεις της κοινωνι-
κής οργής, αποτελούν έκφραση της πολιτικής αστάθειας που θα χαρακτη-
ρίζει πλέον την κοινωνία. Διότι, κακά τα ψέμματα, μπορεί οι άνθρωποι να 
ξέρουν τι τους έχει απογοητεύσει και τι μάχονται, αλλά την ίδια στιγμή δεν 
είναι σε θέση να σκεφτούν σοβαρά τι θέλουν, τι καινούριο επιθυμούν –ή 
ακόμα και αν όντως επιθυμούν πραγματικά κάτι καινούριο και όχι απλώς 
την επιστροφή στην προ κρίσης ασφάλεια. 

 Ανάλογα ρευστές δείχνουν και οι εξελίξεις και οι πολιτικοί μετα-
σχηματισμοί των κυρίαρχων ολιγαρχιών. Από τη μια, βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μια εν εξελίξει διαδικασία αυταρχικοποίησης και ολιγαρχικοποί-
ησης των καθεστώτων σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και σε εντονότερο 
βαθμό στην Ελλάδα. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα εκδηλώνεται με τη 
σκληρή αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και την όξυνση σε δρα-
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οικονομικές, πολιτικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις του καπιταλισμού 
και των σημερινών αδιεξόδων του, θίγοντας παράλληλα και ορισμένα ζητή-
ματα για την έξοδο από αυτά και τη ριζική αμφισβήτηση του συστήματος 
συνολικά. 

Η δημοκρατία ενάντια στο φιλελευθερισμό… 

Το ότι ο τάδε πολίτης, μπλεγμένος στο φαύλο κύ-
κλο δουλειά-γκάτζετ-τηλεόραση, κου-τσοβολεύεται με την 
παρούσα κατάσταση είναι ήδη σοβαρό. Αυτό όμως που σου 
προκαλεί κρύο ιδρώτα είναι να βλέπεις ανθρώπους πραγ-
ματικά έξυπνους και πολύ ενημερωμένους να μιλάνε λες κι 
έχουμε φτάσει στο τέλος της Ιστορίας, λες κι είναι πλέον 
απρεπές ή ακόμα κι εγκληματικό να έχεις ένα πολιτικό πρό-
ταγμα […]. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δε μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Η ρητορική 
που βασίζεται είτε σε αυτά είτε στη «δημοκρατία», που 
υποτίθεται ότι έχει πραγματοποιηθεί εδώ και σήμερα, συ-
γκαλύπτει τη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στην καρδιά της 
κοινωνίας μας, την κρίση που ποτέ δεν κατονομάζεται, τα 
δέκα ηφαίστεια πάνω στα οποία ζούμε, την εξαφάνιση της 
πολιτικής φαντασίας.

Κ. Καστοριάδης
(1988)  

Σε ό,τι αφορά στη θεματική που αφιερώνουμε στην άμεση δη-
μοκρατία, αυτή αποτελείται από τρία κείμενα. Καταρχάς το κείμενο της 
ομάδας μας «Το Κίνημα των Πλατειών και η δυσκολία της πορείας προς 
την άμεση δημοκρατία», όπου επιχειρείται μια ανάλυση και αποτίμηση 
των κινητοποιήσεων του καλοκαιριού, όπως τις βιώσαμε μέσα από τη συμ-
μετοχή μας στη Λαϊκή Συνέλευση και τις Θεματικές Ομάδες της πλα-
τείας Συντάγματος. Σε αυτό το κείμενο προσπαθούμε να καταδείξουμε 
όχι μόνο τα θετικά του εγχειρήματος αυτού, αλλά και τα αρνητικά του: 
προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα όρια και τις αδυναμίες του, να βρούμε 
τα στοιχεία που δεν επέτρεψαν στο κίνημα να επεκταθεί και να αποκτή-
σει ερείσματα στην κοινωνία. Όπως λέγαμε και σε ένα άλλο κείμενό μας 
σχετικά με τα γεγονότα, το οποίο και αναδημοσιεύουμε εδώ («Κάτω οι 
γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες Vol 2»), η προσπάθεια κριτικής ανάλυ-
σης των κινηματικών διαδικασιών συνιστά βασικό κομμάτι μιας πολιτικής 
πρακτικής που προσπαθεί να είναι διαυγής και να μην αυταπατάται 
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Αν κατάφεραν κάτι οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος 
(με αποκορύφωμα το κίνημα των συνελεύσεων στις πλατείες), αυτό είναι 
να καταδείξουν τη χρεοκοπία και την ανεπάρκεια της διαμεσολάβησης και 
της χειραγώγησης από τα κόμματα και τα γραφειοκρατικά συνδικάτα. 
Ασφαλώς και μπήκαν κάποια θεμέλια -κυρίως ως κοινωνική εμπειρία- για 
το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο και δημοκρατικό κίνημα με 
οριζόντιες δομές. Ωστόσο, ο δρόμος είναι μακρύς, ενώ δεν πρέπει να πα-
ραβλέπουμε και το θεμελιώδες γεγονός της μειοψηφικότητας αυτών των 
κινήσεων. Μέχρι σήμερα, οι μικροί πυρήνες των τοπικών συνελεύσεων δεν 
καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα καινούριο πεδίο συνολικής πάλης και 
συνεύρεσης των στρωμάτων που πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας. Η 
βασική τους αδυναμία είναι ότι λειτουργούν περισσότερο ως πόλοι αντί-
στασης στις εκάστοτε επιθέσεις ενώ δεν μπορούν -και στην παραγματι-
κότητα μάλλον δεν το επιθυμούν (ακόμα)- να προχωρήσουν σε μια φάση 
στοχασμού για το ρόλο τους και ίσως συγκρότησης μιας εναλλακτικής 
κοινωνικής οργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και στον εργασιακό τομέα, όπου τα 
πρωτοβάθμια σωματεία δείχνουν κάπως εγκλωβισμένα σε μια απλά πιο 
δυναμική και από τα κάτω πάλη διεκδικήσεων και αντιστάσεων, χωρίς να 
προβάλλουν μια κοινωνική εξωστρέφεια και ένα νέο παράδειγμα για την 
οργάνωση της παραγωγής, της διακίνησης αγαθών, της εργασιακής ζωής, 
του ελεύθερου χρόνου κ.λπ. Το άμεσο μέλλον θα δείξει τι μπορούν να μας 
δώσουν αυτές οι δομές και τι άλλο θα προκύψει από την συλλογική δρα-
στηριότητα των ανθρώπων. 

Σε ό,τι αφορά στην ύλη του τεύχους που κρατάτε, αυτή διαρ-
θρώνεται γύρω από τις εξής τρεις βασικές θεματικές ενότητες: πρώτα 
πρώτα κάποια κείμενα αφιερωμένα στην άμεση δημοκρατία, παίρνοντας 
αφορμή από το Κίνημα των Πλατειών του περασμένου καλοκαιριού· εν 
συνεχεία δύο κείμενα που αναφέρονται στο ζήτημα της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης μέσα στο δυτικό κόσμο σήμερα, αφορμή των οποίων είναι οι 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Α. Διαμαντοπούλου, με τον περίφημο νόμο 
της, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τέλος ένα κείμενο που αναλύει τις 

και «ευρωσκεπτικιστής» ή εθνικιστής, συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα σοφίσματα των τε-
λευταίων ετών. Αν κάποιος διαδίδει και κολακεύει σήμερα τον λαϊκιστικό εθνικισμό, αυτοί 
είναι πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι αρχηγοί των κρατών μελών του Βορρά (Γερμανία, Αυστρία 
κ.λπ.) που συντηρούν όλη αυτή τη ρατσίζουσα παραφιλολογία για τους «τεμπέληδες» του 
Νότου κ.λπ. Αυτή είναι τελικά η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», η οποία ρίχνει τους ανθρώπους 
στην αγκαλιά των εθνικιστών και ακροδεξιών λαϊκιστών, εφόσον διαστρέφει και ελεεινολογεί 
μια απόλυτα σωστή ιδέα -τη ομοσπονδιακή ένωση των ευρωπαϊκών λαών-, την οποία υποστή-
ριζαν και επιφανείς σοσιαλιστές όπως ο Μπακούνιν, ήδη από τον 19ο αιώνα. 
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Δικαίου από την κοινωνία (πρόκειται για ένα κείμενο που είχε δημοσιευ-
θεί παλιότερα, αλλά είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετο). Ο Ιβάν Ίλιτς έχει 
ασκήσει με το έργο του σκληρή κριτική στη βιομηχανική κοινωνία και τους 
θεσμούς της, οι οποίοι εξυπηρετούν μια συνεχή οικονομική «ανάπτυξη» 
που καταστρέφει το περιβάλλον και διαστρέφει τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Πιστεύει ακόμα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να εξοικειωθούν με τις δομές 
αυτού του συστήματος και να τους χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι με στόχο μια 
συμφιλιωτική κοινωνική συμβίωση που έρχεται σε ρήξη με τις σημερινές 
ανταγωνιστικές σχέσεις της απεριόριστης μεγιστοποίησης σε όλους τους 
τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί την ανάκτηση του Δικαίου από την κοι-
νωνία, βασικό συντελεστή για την αντιστροφή της σημερινής κοινωνίας που 
αποξενώνει τους ανθρώπους από τις δομές της και εναποθέτει την άσκησή 
τους στους ειδικούς.

Κατά τα άλλα, είναι γνωστό ότι η είσοδος της χώρας σε καθεστώς 
οικονομικής επιτήρησης έχει προκαλέσει μια ολόκληρη συζήτηση σχετικά 
με τα αίτια αυτής της κατάστασης, τους ενόχους και τους φταίχτες που 
μας οδήγησαν στη δημοσιονομική κρίση. Αυτή η διαμάχη επέτρεψε στα 
πρωτοπαλίκαρα του αγώνα ενάντια στον «ολοκληρωτισμό» της εξέγερσης 
του Δεκεμβρίου του 2008 να βρουν τη χαμένη τους νεότητα και να επα-
νέλθουν στα χαρακώματα με ακόμα μεγαλύτερο στόμφο, έχοντας πλέον 
απτές αποδείξεις ότι τους δικαιώνει η Ιστορία. Ζούμε καιρούς πρωτοφα-
νούς αυτοεξευτελισμού των διανοούμενων, μέσα στα πλαίσια των οποίων 
μπορεί κανείς να λέει ό,τι του κατεβαίνει και να το περνά ως σοβαρή 
άποψη (εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια διάδοσης της κυρίαρχης 
ιδεολογίας που θα προωθήσουν και θα στηρίξουν αυτό το ό,τι-να-‘ναι). Το 
τι έχουμε διαβάσει και ακούσει αυτά τα δύο χρόνια ένας θεός το ξέρει. 
Είναι δυνατόν ο δημόσιος διάλογος μιας κοινωνίας να διαμορφώνεται από 
τον Πρετεντέρη, το Μανδραβέλη, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, τον Καλύβα, 
τον Βούλγαρη; Πόσο πιο χαμηλά να φτάσουμε;

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της τραγελαφικής κατάστασης, ξε-
χωρίσαμε ένα πραγματικά σουρεαλιστικό κείμενο, γραμμένο την περίοδο 
της εμφάνισης του κινήματος των πλατειών. Ούτε λίγο ούτε πολύ πρόκει-
ται για το άρθρο ενός δικηγόρου που ταυτίζει την άμεση δημοκρατία με 
τον ολοκληρωτισμό, επειδή, λέει, αυτή δε βασίζεται στην προάσπιση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων2. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, 

2. Πρόκειται για το μεγαλειώδες κείμενο του Β. Σωτηρόπουλου, «Η άμεση δημοκρατία είναι 
ολοκληρωτισμός» (http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=7154). Κρίμα που ο συ-
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με φανφαρονισμούς και ρητορείες δίχως περιεχόμενο. Φυσικά, η κριτική 
ανάλυση και η προσπάθεια εντοπισμού των λαθών και των άστοχων επι-
λογών πρέπει πάντοτε να διακρίνεται από τη ναρκισσιστικού τύπου και 
πολιτικά αυτοκαταστροφική αυτό-ενοχοποίηση, που τόσο συχνά ακολουθεί 
ορισμένα πολιτικά εγχειρήματα που κρίνονται αποτυχημένα: σε αντίθεση 
με κάθε μοιρολατρία και τάση παραίτησης, εμείς πιστεύουμε ότι αν έχει 
νόημα να εντοπίζει ένα κίνημα και να αναλύει τα λάθη του, αυτό είναι για 
να προσπαθήσει την επόμενη φορά να τα αποφύγει και να πάει ακόμα 
παρακάτω. Πρόκειται γι’ αυτό που τη δεκαετία του ’60 αποκαλούνταν 
«συσσώρευση της πείρας» των κινημάτων.

Το τρίτο κείμενο αυτής της ενότητας έχει περισσότερο θεωρητικό 
χαρακτήρα. Είναι η μετάφραση μιας συζήτησης του Καστοριάδη με μια 
ομάδα Γάλλων διανοούμενων πάνω στο ζήτημα της δημοκρατίας (Κ. Κα-
στοριάδης, «Για την άμεση δημοκρατία και την αυτονομία»). Ουσιαστι-
κά πρόκειται για μια υπεράσπιση της άμεσης δημοκρατίας από πλευράς 
Καστοριάδη, απέναντι στα επιχειρήματα των συνομιλητών του, οι οποίοι 
συνοψίζουν πολύ ωραία τους κοινούς τόπους της σύγχρονης φιλελεύθερης 
ιδεολογίας, που είναι ουσιωδώς αντίθετη προς τη δημοκρατία. Σε αυτή τη 
συζήτηση ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί κάποια πολύ εύστοχα επιχειρήμα-
τα, τα οποία εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικά για κάθε προσπάθεια επε-
ξεργασίας μιας θεωρίας της (άμεσης) δημοκρατίας, δεδομένου ότι τέτοιου 
είδους αντιδημοκρατικές θεωρίες, που επιτίθενται στην ιδέα της άμεσης 
δημοκρατίας στο όνομα της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
είναι πολύ της μόδας σήμερα. Πολύ χαρακτηριστικά, αναπτύσσει τη σκέψη 
του γύρω από το θέμα της άμεσης δημοκρατίας την οποία δε βλέπει ως μια 
διαδικασία αλλά ως ένα καθεστώς που διαμορφώνεται από τους ανθρώ-
πους αλλά και τους διαμορφώνει ακόμα και μέσα από τα τείχη της πόλης 
όπως λέει (αναφερόμενος στον Πλάτωνα). Απαντώντας στις ερωτήσεις των 
συνομιλητών του, αποδίδει μεγάλη σημασία, εκτός των άλλων, και στην 
καθοριστική σημασία που έχουν οι νόμοι μέσα σε μια πραγματική δημο-
κρατία. Φέρνει το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, όπου οι νόμοι της ήταν 
εκτεθειμένοι στην πόλη ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να τους γνωρίζει, 
σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, όπου επικρατεί ένα τεράστιο νομικό 
χάος, κάθε άλλο παρά προσβάσιμο στον απλό πολίτη που αναγκάζεται 
να χρησιμοποιήσει τους ειδικούς ακόμα και για μια και ελάχιστα σύνθετη 
νομική του υπόθεση.

Στο πνεύμα αυτό, δημοσιεύουμε και ένα κείμενο του Ιβάν Ίλιτς 
(«Η ανάκτηση του δικαίου»), το οποίο αναφέρεται στην ανάκτηση του 
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ωραία οι αφελείς τοποθετήσεις της Σαντάλ Μουφ στη συζήτηση που μετα-
φράζουμε, προέρχονται από την αντιολοκληρωτική κατεύθυνση που προ-
σπάθησε να θεμελιώσει θεωρητικά ο Κλοντ Λεφόρ και άλλοι κριτικοί του 
σταλινισμού, οι οποίοι, κατά τη δεκαετία του ’70 στράφηκαν σε θέσεις 
εντελώς φιλελεύθερες (τουλάχιστον στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας), 
υπό την έννοια ότι έθεταν στο κέντρο της σκέψης τους την κριτική σε κάθε 
έννοια, όχι μόνο ενός συνολικού πολιτικού προτάγματος, αλλά και κάθε 
κανονιστικότητας γενικότερα. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή της αποπολι-
τικοποίησης και του μηδενισμού, αυτές οι επικλήσεις της «ακαθοριστίας» 
και του «πλουραλισμού» απλώς αναπαράγουν το κυρίαρχο κενό, όπως 
φυσικά συμβαίνει και με την απροθυμία αυτών των φιλοσοφιών να υπο-
στηρίξουν κάποιο συνολικό πρόταγμα ή ένα σύνολο βασικών αξιολογικών 
αρχών: διόλου τυχαία, αυτή τους η στάση τους οδηγεί να αφομοιώνονται 
από τον κυρίαρχο μεταμοντερνισμό, του η οποίου βασική ιδέα είναι πάντο-
τε η αντιπαράταξη του σχετικισμού σε κάθε είδος κριτηρίου ή νόρμας (τα 
οποία κρίνονται ως «αυταρχικά», «συντηρητικά», «φασιστικά» κ.λπ.)4.4 

Διότι, αν η υπεράσπιση της «πολιτιστικής ιδιαιτερότητας» και του 
«πλουραλισμού» μετατραπεί σε μοναδική νόρμα της πολιτικής μας συμπε-
ριφοράς και κρίσης, τότε, πέραν του γενικού σχετικισμού στον οποίο θα 
οδηγηθούμε, μπορεί να πέσουμε και σε ακόμα πιο διασκεδαστικές παγί-
δες: διότι τι είναι αυτό που θα αντιτάξουμε σε έναν οπαδό του καπιταλι-
σμού, που θα υποστηρίξει, ακολουθώντας, π.χ., την αναρχοκαπιταλίστρια 
Ayn Rand5, ότι πρέπει να σεβαστούμε την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των 
καπιταλιστών υπερανθρώπων, που δε μπορούν να περιορίζονται από νό-
μους και συμβάσεις, και να τους αφήσουμε να εκμεταλλεύονται τον κόσμο; 
Ή, για να πάρουμε ένα πολύ πιο ρεαλιστικό -και πιο ενδιαφέρον για τους 
οπαδούς αυτών των απόψεων, που δεν κόπτονται ιδιαίτερα για τις οικονο-
μικές και πολιτικές ανισότητες- παράδειγμα, πώς μπορεί μια τέτοια θεω-
ρία να απαντήσει σε έναν ισλαμιστή, ο οποίος επιμένει να υπερασπίζεται 
το δικαίωμά του στις κλειτοριδεκτομές, χρησιμοποιώντας, ακριβώς, μια 
επιχειρηματολογία που βασίζεται στο σεβασμό της πολιτιστικής ιδιαιτερό-
τητας; Πώς μπορεί να απαντήσει σε έναν τέτοιο απατεώνα μια θεωρία που 
αρνείται κάθε μορφή τελικών αξιολογικών γνωμόνων; 

4. Βλ. σχετικά και την εξαιρετική ανάλυση της Μάρθα Νούσμπαουμ, «Η καθηγήτρια της πα-
ρωδίας. Η μοδάτη ηττοπάθεια της Τζούντιθ Μπάτλερ», Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011, σ. 115 
κ. ε. Σχετικά με την επιρροή που ασκεί αυτή η τάση και μέσα στους «κινηματικούς» χώρους, 
βλ. το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, «Στην υπεράσπιση της πολιτικής» (Πρόταγμα 2, ό. π.).
5. Πνευματική μητέρα του (διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά την κρίση του 
2007-2008) Άλαν Γκρίνσπαν, της οποίας το βασικό έργο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελλη-
νικά: Άυν Ραντ, Ο Άτλας επαναστάτησε, τ. 1, 2 και 3, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2011.
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καθώς, μέσα στη χαζομάρα του, συμπυκνώνει ωραία τους κοινούς τόπους 
της τρέχουσας ιδεολογίας. Φτάνοντας στα όριά τους αυτές τις ιδέες, ο 
συγγραφέας του μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σύγχυση που επικρατεί 
μέσα στα κρανία των σημερινών φιλελεύθερων επικριτών της δημοκρατίας. 
Άλλωστε έχει γούστο να βλέπεις όλους αυτούς τους αντι-ολοκληρωτικούς 
διανοούμενους να συμφωνούν με άλλες μεγάλες αντι-ολοκληρωτικές δυνά-
μεις όπως, π.χ., το ΜΛ-ΚΚΕ, που κατηγορούσε κι αυτό τη Λαϊκή Συνέλευ-
ση του Συντάγματος για «ολοκληρωτικού τύπου πρακτικές».

…και τον πολιτιστικό σχετικισμό

Τέτοιες υπεκφυγές, που προσπαθούν να αντιπαραθέσουν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στη δημοκρατία, τις είχαμε αντιμετωπίσει κι εμείς, 
μέσα στα πλαίσια των διαφωνιών που οδήγησαν στη διάλυση της ομάδας 
Αυτονομία ή Βαρβαρότητα3. Και τότε ακούγαμε κάτι περίεργες θεωρί-
ες σύμφωνα με τις οποίες το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας είναι 
«φορμαλιστικό», επειδή αναφέρεται μόνο στις δομές και τους θεσμούς κι 
όχι στο «περιεχόμενο» μιας κοινωνικής θέσμισης (λες και οι θεσμοί δεν 
αποτελούν ενσαρκώσεις κάποιου φαντασιακού, λες και δε διαμορφώνουν 
μια κουλτούρα κι έναν τύπο ανθρώπου!), το οποίο, ως τέτοιο, θα έπρεπε 
να στηριχτεί στην έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε τέτοιο βαθμό, 
φυσικά, που μέχρι και η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή, η αρχή της πλει-
οψηφίας, άρχισε να παρουσιάζεται ως μορφή κυριαρχίας της πλειοψηφίας 
επί των μειοψηφιών, ως ολοκληρωτικού τύπου μέθοδος «εκκαθάρισης» 
των «διαφωνούντων» κ.λπ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ιδεολογική παντιέ-
ρα αυτών των απόψεων είχε γίνει η επίκληση του «πλουραλισμού» (ως κα-
τάστασης που εγγυάται, μέσα σε μια «ανοιχτή κοινωνία», το θεμελιώδες 
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της συνείδησης), η οποία στρε-
φόταν ενάντια σε κάθε δημοκρατικό πρόταγμα, εφόσον αυτό το τελευταίο 
χαρακτηριζόταν ως δείγμα κλειστότητας κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι ιδέες, τις οποίες συμπυκνώνουν πολύ 

γκεκριμένος αρθρογράφος δεν έζησε τις μέρες δόξας του Άουσβιτς, των γκουλάγκ και των 
λαογκάι, για να δει τι όντως είναι ο ολοκληρωτισμός. Του πληρώνουμε εμείς τα εισιτήρια για 
Βόρειο Κορέα, ωστόσο, αν ενδιαφέρεται να επανορθώσει, τώρα που ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ 
Ιλ ανοίγει δειλά δειλά τη χώρα στον τουρισμό. Να πάει να εκφράσει τις αντιρρήσεις του στη 
Λαϊκή Συνέλευση της πλατείας Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγκγιάνγκ.
3. Βλ. σχετικά το κείμενό μας «Ποιοι είμαστε και τι έχουμε να πούμε» και ειδικά την υπο-
ενότητα «Η δημοκρατία απέναντι στο φιλελευθερισμό», Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010, 
σ. 37 κ. ε.
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κοινωνίες και στις ανθρωπολογικές συνέπειες που αυτές προκάλεσαν. Τέ-
λος, τοποθετούμαστε πάνω στις σημερινές εξελίξεις και την αντιμετώπισή 
τους μέσα στον δημόσιο λόγο όσο και στις προτεινόμενες λύσεις.

 Όπως τονίζουμε στο κείμενο, μια πραγματικά ριζοσπαστική το-
ποθέτηση απέναντι στη σύγχρονη κατάσταση δεν μπορεί παρά να θέτει το 
ζήτημα μιας συνολικής και, ως εκ τούτου, ανθρωπολογικής κριτικής των 
σύγχρονων κοινωνιών: οφείλει, με άλλα λόγια, να χτυπάει στη ρίζα τους 
όχι μόνο την ιδεολογία του καπιταλισμού και της κοινωνίας της κατα-
νάλωσης, αλλά και τον τύπο ανθρώπου που διαμορφώνουν και το είδος 
κουλτούρας που προωθούν. Διότι, σε αντίθεση με διάφορες απλοϊκές θεω-
ρίες περί «ιδεολογικών μηχανισμών του Κράτους», η κουλτούρα δεν είναι 
ένα δευτερεύον επίπεδο, οντολογικά παράγωγο, που θεμελιώνεται στην 
πρωταρχική σφαίρα της παραγωγής και της οικονομίας. Η κουλτούρα μιας 
κοινωνίας, με την ευρεία έννοια του όρου, συνιστά την παροντοποίηση και 
την πιο καθαρή έκφραση των θεμελιωδών σημασιών της, του βαθύτερου 
φαντασιακού της, το οποίο, ως τέτοιο, διαμορφώνει και διαπερνά ολόκληρο 
το κοινωνικό οικοδόμημα, από την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία, ως τις 
καθημερινές συμπεριφορές και τις βλέψεις των ατόμων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η κριτική της καπιταλιστικής ιδεολο-
γίας και της καταναλωτικής κουλτούρας προϋποθέτουν μια βλέψη συνο-
λικού και ριζικού μετασχηματισμού των σημερινών κοινωνιών προς μια 
κατεύθυνση εξόδου από τη δικτατορία του Οικονομικού, προς μια εντελώς 
διαφορετική διάρθρωση των κοινωνικών σφαιρών, όπου η οικονομία θα 
έχει μπει στη θέση της, δίχως να αποτελεί πλέον κεντρική μορφοποιητική 
αρχή των κοινωνιών μας. Μόνο υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να ασκηθεί 
πραγματική κριτική στις ανισότητες και την εκμετάλλευση στις οποίες 
βασίζεται και τις οποίες αναπαράγει ο καπιταλισμός. Αν δε γίνει αυτή 
η συνολική κριτική, δε θα βγούμε ποτέ από το καπιταλιστικό και οικονο-
μίστικο σύμπαν, παλινδρομώντας συνεχώς προς λιγότερο ή περισσότερο 
«ριζοσπαστικές» εκδοχές της σοσιαλδημοκρατίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις βιβλιοκριτικές του τεύχους, εκεί, όπως και 
τα δύο προηγούμενα τέυχη, παρουσιάζουμε δύο βιβλία που σχετίζονται, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με την επικαιρότητα των τελευταίων μηνών. Ως 
συνήθως παίρνουμε αφορμή για μια εξέταση του εκάστοτε θέματος, δίχως 
να επικεντρωνόμαστε απαραίτητα στο ίδιο το βιβλίο. Έτσι, στην πρώτη πε-
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Η εκπαίδευση της αμάθειας

 Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη θεματική ενότητα του τεύχους, αυτή 
στρέφεται γύρω από το ζήτημα του ρόλου της γνώσης και της παιδείας 
μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και 
της κοινωνίας της κατανάλωσης, όπως αυτός σκιαγραφείται μέσα από τις 
αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί την τελευταία δεκαετία στο ευρωπαϊ-
κό –αλλά και δυτικό, γενικότερα- πανεπιστήμιο. Τόσο το κείμενο του Λ. 
Ζουπιρολί («Η πανεπιστημιακή φούσκα. Σύντομη κριτική του παγκόσμιου 
πανεπιστημιακού και σχολικού συστήματος») όσο και αυτό του Ν. Μάλ-
λιαρη («Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η ανθρωπολογική κρίση του 
καπιταλισμού») προσπαθούν να προτείνουν μια ανθρωπολογική ανάλυση 
του φαινομένου και γι’ αυτό δεν ενδιαφέρονται αποκλειστικά -ή τόσο- για 
το ίδιο το ζήτημα του πανεπιστημίου, όσο για τα ζητήματα της γενικής 
κουλτούρας, της γνώσης ή της έρευνας.

Μέσα από αυτά τα κείμενα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι φωτίζεται 
μία ακόμα πτυχή της γενικότερης ανθρωπολογικής κρίσης του καπιταλι-
σμού, η οποία φαίνεται να οδηγεί σταδιακά στην πλήρη αποσύνθεση όλων 
των πολιτιστικών στοιχείων στα οποία βασίστηκαν για αιώνες οι νεωτε-
ρικές (και όχι μόνο, ορισμένες φορές) κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η 
ουμανιστική υπεράσπιση της γενικής κουλτούρας και η διαφωτιστική αρχή 
διάδοσης της μόρφωσης ως παράγοντα ουσιώδους σημασίας για την πρόο-
δο (ακόμα και με την καπιταλιστική έννοια του όρου) της κοινωνίας. 

Το καπιταλιστικό φαντασιακό και οι ανθρωπολογικές του συ-
νέπειες

Η τρίτη θεματική ενότητα του τεύχους αναφέρεται στο οικονομικό 
ζήτημα, όπου με το κείμενο «Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση 
χρέους και η προοπτική της αυτόνομης κοινωνίας» προσπαθούμε να πιά-
σουμε το ζήτημα των σημερινών αδιεξόδων του καπιταλισμού, αλλά και 
των προοπτικών που μπορούν να ακολουθήσουν οι κοινωνίες. Αναφερό-
μαστε τόσο στις ιστορικές διαστάσεις του καπιταλισμού ως δημιούργημα 
της ίδιας της κοινωνίας, αναλύοντας και το καπιταλιστικό φαντασιακό της 
«απεριόριστης επέκτασης της ορθολογικής κυριαρχίας» που έχει κυριαρ-
χήσει σήμερα σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, καθώς και τις διαστρε-
βλώσεις και τις αυταπάτες που αυτό δημιουργεί. Επίσης επιχειρούμε μια 
σύντομη αναδρομή στις αλλαγές και στις μεταλλάξεις του στις νεωτερικές 
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Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία

Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες της
δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος

Από την κρίση στα νέα κινήματα

 Εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, η επί δεκαετίες «εστεμμένη» οι-
κονομική ευμάρεια και σταθερότητα των ανεπτυγμένων χωρών δείχνει να 
εξατμίζεται μπροστά στην παγκόσμια κρίση. Οι αφηγήσεις περί του «τέ-
λους της ιστορίας» ξεγυμνώνονται από τα σπασμωδικά τραντάγματα των 
επιλογών των πολιτικών ολιγαρχιών και των οικονομικών ελίτ: από την κα-
τάρρευση των χρηματιστηρίων, το ντόμινο των κρατικών δημοσιονομικών 
κραχ και τη χρεοκοπία κολοσσιαίων επιχειρήσεων μέχρι τη διόγκωση της 
ανεργίας, την ανατροπή των κατακτήσεων του εργατικού κινήματος και 
την επισιτιστική κρίση σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Ο καπιταλιστικός 
γίγαντας με τα πήλινα χρηματιστικά πόδια μπροστά στην πρόκληση να 
αντιμετωπίσει τις ίδιες του τις αντιφάσεις δε διστάζει να επιτεθεί με τα 
νεοφιλελεύθερα όπλα του, επιτάσσοντας μια βάρβαρη αναδιάρθρωση των 
κοινωνιών. 

 Σε αυτό το περιβάλλον των οικονομικών αδιεξόδων κάνουν την 
εμφάνισή τους νέες μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας και νέα κοινωνικά 
κινήματα αμφισβήτησης των επιλογών των κυρίαρχων ολιγαρχιών. Οι ση-
μερινές τάσεις αφύπνισης των λαών αναδύονται μέσα από τον κονιορτό 
που αφήνει η κατάρρευση των δυτικών ονείρων και η διάψευση των προσ-
δοκιών για ευημερία και εργασιακή ασφάλεια, καθώς και η υποχώρηση της 
νομιμοποίησης του ολοένα και πιο ολιγαρχικού τρόπου άσκησης πολιτικής 
και ελέγχου της κοινωνίας. Έτσι, η πολιτική απάθεια, που κυριαρχεί στις 
σύγχρονες κοινωνίες, φαίνονται να δίνει -έστω δειλά και αμήχανα- τη θέση 
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ρίπτωση θίγεται το ζήτημα του λεγόμενου «ελληνικού εξαιρετισμού» και 
ασκείται κριτική σε ορισμένα επιχειρήματα της ιδεολογίας που προσπαθεί 
να στηριχθεί σε αυτή την ανάλυση της νεοελληνικής κοινωνίας. Στη δεύ-
τερη περίπτωση σχολιάζεται το θέμα των «τυφλών» εξεγέρσεων της σύγ-
χρονης υποτάξης με αφορμή όσα συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι στις 
πόλεις της Βρετανίας, με αφετηρία τις συνοικίες του Βόρειου Λονδίνου. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις, το νήμα της ανάλυσης είναι η καταναλωτική 
κοινωνία και η ανθρωπολογική κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού. 
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σε δεκάδες πόλεις στην Ισπανία θα ξεσπούσαν πολυπληθείς καταλήψεις 
και λαϊκές συνελεύσεις. Σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και σε 
διάφορα γεωγραφικά σημεία του κόσμου ξεσπούν νέες και -υπόγεια ή και 
σχετικά ρητά- συνδεδεμένες μεταξύ τους, μορφές κινηματικής αυτοοργά-
νωσης. Σε αντίστοιχο κλίμα είδαμε να ξεπηδούν -και όπου ήδη υπήρχαν να 
μαζικοποιούνται- και εδώ στην Ελλάδα οι λαϊκές συνελεύσεις στις πλατεί-
ες, ως μια προσπάθεια συλλογικοποίησης από τα κάτω του ήδη διάχυτου 
κοινωνικού αναβρασμού. 

Ανεξάρτητα από τις κοινωνικές καταβολές και τις πολιτικές ιδιο-
μορφίες κάθε χώρας, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο κόσμος που θέλει να 
αντισταθεί, δεν αρκείται πλέον στις απεργίες, τις πορείες-παρελάσεις και 
γενικά τις παραδοσιακές μορφές αγώνα. Αυτά τα νέα κινήματα προχωρούν 
σε καταλήψεις πλατειών και δημόσιων κτιρίων, οικειοποιούνται δημόσιους 
χώρους, οργανώνονται δημοκρατικά με λαϊκές συνελεύσεις και πιο σπάνια 
προσπαθούν να μπλοκάρουν την οικονομική και πολιτική καθημερινότητα. 
Προσπαθούν να δικτυωθούν οριζόντια μέσω ιστοσελίδων, εκδίδουν δικά 
τους έντυπα, προσπαθούν να αποκτήσουν έναν αυτόνομο πολιτικό λόγο με 
τα ψηφίσματα των συνελεύσεων. Αυτά τα νέα ποιοτικά στοιχεία πολιτικής 
δράσης -που δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν- έρχονται να προσφέρουν μια 
καινούρια πρόταση μπροστά στην ανάγκη για υπέρβαση των ξεψυχισμέ-
νων γραφειοκρατικών μεθόδων αντίστασης μέσω των κομμάτων («ρεφορ-
μιστικών» ή «επαναστατικών») και των κάθε λογής συνδικαλιστικών δια-
μεσολαβητών ή εκφραστών της λαϊκής θέλησης, αλλά και να καλύψουν το 
κενό πολιτικής νομιμοποίησης των σημερινών ολιγαρχιών. Φαίνεται ότι η 
άμεση πολιτική δραστηριότητα και η ενεργή συμμετοχή αποτελεί, έστω και 
για ένα μειοψηφικό κομμάτι, μια διαδικασία πολύ σημαντική, που μπορεί 
να ξεκινήσει μια ευρύτερη αφύπνιση των κοινωνιών και να διαρρήξει τον 
κυνικό τους κομφορμισμό (ο οποίος είναι σύμφυτο με τις κυρίαρχες αξίες 
και τη σημερινή κοινωνική οργάνωση). 

 Θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει εδώ ότι οι κινητοποιήσεις 
αυτές δεν μπόρεσαν να πετύχουν ορισμένες σημαντικές νίκες ή να εδραι-
ωθούν, χτίζοντας νέες κινηματικές εστίες στην καθημερινή κοινωνική ζωή, 
και επομένως λειτούργησαν περισσότερο ως ξεσπάσματα ενός υπόγειου 
προβληματισμού ή μιας υπόκωφης απελπισίας. Ωστόσο μόνο εκ πρώτης 
όψης τα πράγματα είναι έτσι. Και αυτό γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο 
με αντιδράσεις κινηματικού χαρακτήρα που προσπαθούν με κάποιον τρό-
πο να εκφράσουν τα «ρεφορμιστικά» αιτήματά τους και να αποσπάσουν 

της στην κινητοποίηση των ανθρώπων. Φοιτητικές διαμαρτυρίες στην Ιτα-
λία και την Αγγλία, αντι-νεοφιλελεύθερες κινητοποιήσεις την άνοιξη στο 
Ουσκόνσιν, δυναμικά κινήματα πλατειών στην Ισπανία, την Ελλάδα και το 
Ισραήλ, καταλήψεις δρόμων και συμβολικών στόχων και γενικές απεργίες 
σε πόλεις της Αμερικής. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και 
τις αραβικές εξεγέρσεις εναντίον των αυταρχικών δικτατοριών, που αν 
και εντάσσονται σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνιολογικό και πολιτικό 
πλαίσιο, γίνονται αναμφίβολα σημείο αναφοράς και σύμβολο έμπνευσης 
για τους υπόλοιπους αγώνες ανά τον κόσμο. 

 Αυτό που έχει σημασία είναι να εξετάσουμε κατά πόσο αυτά τα 
κινήματα είναι απλά ξεσπάσματα ή έχουν την τάση να ριζώσουν και να 
αναδείξουν μια νέα κοινωνική καθημερινότητα και κυρίως κατά πόσο εί-
ναι σε θέση να δημιουργήσουν νέα χαρακτηριστικά στη μορφή πάλης και 
στο περιεχόμενό της. Αν από τη μία αναγνωρίζουμε ότι αυτοί οι αγώνες 
αφορούν ένα μειοψηφικό μόνο κομμάτι των πληθυσμών και ότι κουβαλούν 
μια αμηχανία και την έντονη αδυναμία να αναπτύξουν βαθιά κριτική στο 
υπάρχον σύστημα, από την άλλη παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι αρχίζουν 
σιγά σιγά να αντιδρούν στα αδιέξοδα που «προσφέρει αφειδώς» ο καπι-
ταλισμός και να ξεπερνούν την ίδια τους την απάθεια, προτάσσοντας έπει-
τα από πολύ καιρό το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης. 
Το ζήτημα λοιπόν είναι να δούμε αν αυτά τα κινήματα συνιστούν απλώς 
αιτήματα προστασίας απέναντι στις υπερβολές του νεοφιλελευθερισμού 
(όπως στην Ισπανία και στο Ισραήλ) ή αν εκφράζουν κάποια πραγμα-
τικά ριζοσπαστική πολιτική βλέψη. Ή, έστω, να προσπαθήσουμε να δια-
κρίνουμε ποια από τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, ακόμα και μέσα σε 
ένα «συντηρητικό» γενικό πλαίσιο (συντηρητικό με την έννοια ότι θέλουν 
να συντηρήσουν έναν κόσμο που χάνεται, αυτόν του σοσιαλδημοκρατικού/
κεϊνσιανού καπιταλισμού), προσφέρουν κάποια δημοκρατική διέξοδο.

Τα νέα ποιοτικά στοιχεία των κινητοποιήσεων

Πράγματι, στην έρημο που λέγεται «σύγχρονες δυτικές κοινωνίες», 
τα κινήματα των τελευταίων μηνών έρχονται να ταρακουνήσουν τις βεβαι-
ότητες της κοινωνίας της απάθειας και να προβάλλουν μια νέα ματιά πο-
λιτικοποίησης και κοινωνικής πάλης. Κανείς δε θα πίστευε μέχρι πριν λίγο 
καιρό ότι διαδηλωτές θα κατασκήνωναν σε απόσταση αναπνοής από το 
καπιταλιστικό σύμβολο της Wall Street, ότι θα είχαμε επαναλαμβανόμενες 
μαζικές συγκεντρώσεις εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων στο Ισραήλ ή ότι 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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τάξεων, καθώς και σημαντικών κομματιών των πληθυσμών που εξαιτίας 
της σκληρότητας και της αυταρχικοποίησης των ολιγαρχικών καθεστώτων 
(ειδικά στην Ελλάδα) βιώνουν είτε τον κοινωνικό αποκλεισμό είτε την απο-
ξένωση από τις πολιτικές αποφάσεις των κέντρων εξουσίας. 

Εάν η κρίση απονομιμοποίησε στα μάτια του κόσμου την ανεξέλε-
γκτη χρηματιστική οικονομία και ανέδειξε ταυτόχρονα τη φαυλότητα των 
επαγγελματιών πολιτικών, αυτό δε σημαίνει ότι από τη μια στιγμή στην 
άλλη έχει αναδυθεί μια ριζική κριτική του ολιγαρχικού τρόπου διακυβέρνη-
σης ή του καπιταλιστικού τρόπου ζωής ούτε και ότι βρισκόμαστε μπροστά 
στη δημιουργία νέων συνολικών προταγμάτων που θα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν απελευθερωτικά για τον κόσμο. Φαίνεται πολύ δύσκολο ακόμα 
να διαδοθεί μια ανάλυση που να αναδεικνύει τις δομικές αντιφάσεις του 
καπιταλισμού, τις εγγενείς του τάσεις για γιγάντωση των ανισοτήτων, την 
κυριαρχία του καταναλωτισμού, τον παραλογισμό της διαρκούς ανάπτυ-
ξης και της καταστροφής της φύσης. Σημαντικό μέρος από αυτούς που 
αντιδρούν θα φλέρταραν με μια επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση 
της σταθερότητας και της οικονομικής ασφάλειας (προ του ξεσπάσματος 
της κρίσης). Σε αυτό το πλαίσιο, η γενική εικόνα από τα κινήματα των 
τελευταίων μηνών είναι ότι εγκλωβίστηκαν (στην πλειοψηφία τους) στη 
γοητεία μιας επιστροφής σε μια πιο ήπια και βελτιωμένη εκδοχή του κα-
πιταλισμού, με αναφορές στην αναδιανομή πλούτου μέσω του κοινωνικού 
κράτους, και σε ένα σοσιαλδημοκρατικό ορίζοντα διαχείρισης των οικονο-
μικών αδιεξόδων1. 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτέλεσε η ελληνική περίπτωση, όπου 
οι συνελεύσεις των πλατειών χάραξαν –παρά τα όποια προβλήματά τους, 
όπως θα δούμε παρακάτω- μια πολύ πιο ριζική κριτική στην ολιγαρχική δι-
άρθρωση των σύγχρονων κοινωνιών. Ξεπερνώντας το πλαίσιο ενός στενού 
οικονομικού αγώνα, προχώρησαν σε ένα πολιτικό αυτοκαθορισμό και άνοι-

1. Για παράδειγμα, σε μια τέτοια προοπτική εντάσσονται οι διάφορες πλατφόρμες αιτημάτων 
που διατυπώθηκαν κομμάτια του κινήματος 15-Μ στις πόλεις της Ισπανίας. Η κινηματικού 
επιπέδου αυτονομία δε μετουσιώθηκε σε αντίστοιχου βάθους πολιτικό λόγο και όραμα και 
οι όποιες προτάσεις περιορίστηκαν κυρίως σε μια βελτίωση του αντιπροσωπευτικού συστή-
ματος και των εκλογικών νόμων, την πάταξη πολιτικής και δικαστικής διαφθοράς και την 
προστασία των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. Θα ήταν βέβαια κάπως 
αστείο να περιμένει κάποιος οι επαναστατικές προτάσεις να διατυπώνονται ως αιτήματα 
προς την εξουσία, ωστόσο οι πρωτόγνωρες κινηματικές διαδικασίες δεν συνοδεύτηκαν από 
καινούρια προτάγματα ή από μια πιο βαθιά αμφισβήτηση του συστήματος, όπως θα ελπίζα-
με, παραμένοντας εγκλωβισμένες στην αντίληψη της πολιτικής ως διαπραγμάτευσης με το 
Κράτος και όχι ως αμφισβήτησής του. 

παραχωρήσεις από τις κυβερνήσεις (όπως συμβαίνει, π.χ., με τον εντελώς 
σοσιαλδημοκρατικό πολιτικό λόγο του ισπανικού κινήματος). Οι αγώνες 
δείχνουν να κάνουν κάποια βήματα παραπέρα, παρά τα όποια αγωνιστι-
κά σκαμπανεβάσματα. Η δυναμική τους έγκειται στην ανάπτυξη -έστω 
και εμβρυακά- νέων μικροδομών, που θα μπορούν να γεννήσουν και να 
ανατροφοδοτήσουν ένα πιο συγκροτημένο και συνειδητοποιημένο, πολιτικό 
κίνημα, σαν «συνέχεια» αγώνων προηγούμενων περιόδων, των οποίων την 
αξία είχαμε αποσιωπήσει. Με την εμφάνιση των κινητοποιήσεων στο δη-
μόσιο χώρο εκφράζεται μια νέα πολιτικοποίηση, της οποίας όμως η μορφή 
και το περιεχόμενο περνούν σε ένα βαθμό στα χέρια των ίδιων των ανθρώ-
πων, μια εξέλιξη που έρχεται σε ρήξη με την πολυδιάστατη ετερονομία των 
σύγχρονων θεσμών. 

Οι δυσκολίες στην πορεία συγκρότησης ενός κινήματος

Το θέμα βέβαια δεν είναι όλα αυτά να μας καθιστούν τυφλούς 
απέναντι στις αδυναμίες των κινημάτων να αντιπαρατεθούν με τους πο-
λιτικούς και οικονομικούς μηχανισμούς, αλλά να εμπλουτίσουν τον τρόπο 
με τον οποίο κοιτάζουμε τη δυνατότητα για ανάδυση μιας νέας δυναμικής 
προς τη συγκρότηση ενός νέου, αυτόνομου και δημοκρατικού κοινωνικού 
κινήματος. Σίγουρα μιλάμε για κοινωνικές διεργασίες που σηματοδοτούν 
ένα σημείο ρήξης με τον καθιερωμένο τύπο ανθρώπου, του βολεμένου, του 
ανεύθυνου, του απαθή, του καλοπερασάκια. Θα ήταν αφελές να υποστηρί-
ξουμε ότι μαζί με τις ομάδες ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν θα αρχίσουν 
να ξεσηκώνονται και οι μεγάλες πλειοψηφίες των πληθυσμών. Ούτε επίσης 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αναπτυχθεί μια σοβαρή και σε βάθος 
ιδεολογική αντιπαράθεση με την κυρίαρχη καπιταλιστική ιδεολογία και τις 
αξίες που αυτή πρεσβεύει. Εάν προσπαθούσαμε να απομονώσουμε μια συ-
νισταμένη από τις κριτικές που ακούγονται, τα αιτήματα που εκφράζονται 
και τα ψηφίσματα που διαδίδονται, αυτή θα ακολουθούσε μια κατεύθυνση 
αντι-νεοφιλελεύθερη, απορριπτική του νέου μοντέλου κοινωνικής βαρβα-
ρότητας που επιβάλλουν οι ελίτ, καθώς και επικριτική της διαφθοράς των 
πολιτικών ολιγαρχιών, των χρηματιστών και των τραπεζιτών, χωρίς όμως 
να εισχωρεί σε δύσβατα μονοπάτια μιας εις βάθος και συνολικής κριτικής 
του καπιταλισμού. Ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης έχει 
οξυνθεί η δυσαρέσκεια απέναντι στην ανευθυνότητα ή την ανικανότητα 
των ιθυνόντων ακόμα και από ανθρώπους που δεν είχαν κανένα πρόβλημα 
με τον καπιταλισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοτικό «άνοιγμα» των αντι-
δράσεων οφείλεται στη συμμετοχή των πιεζόμενων οικονομικά μεσαίων 
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ταμοντέρνα τάση ομογενοποίησης των κοινωνικών προτύπων και αξιών, 
ακολουθώντας πιστά το δυτικό μοντέλο της κοινωνίας της κατανάλωσης. 

 Αν και η καπιταλιστική κρίση και η επακόλουθη στροφή προς την 
κατεύθυνση μιας συνολικής, νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης των πολιτι-
κών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων προσέφερε τις καλύτερες αφορ-
μές για το ξέσπασμα κινημάτων και αγώνων, θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι στην Ελλάδα είχαν ήδη δημιουργηθεί ρωγμές κοινωνικής δυσαρέσκειας 
και αμφισβήτησης. Κατά κάποιον τρόπο, η πολιτική κρίση -έστω και με 
ένα πιο ήπιο και ανώδυνο τρόπο- προηγήθηκε της οικονομικής. Η συσ-
σώρευση των οικονομικών σκανδάλων, η διαφθορά και η ατιμωρησία των 
υπευθύνων αποτέλεσαν πλήγμα στην εικόνα των κομμάτων εξουσίας. Η 
σύγκλιση των περισσότερων κομματικών σχηματισμών στον ουδέτερο και 
ιδεολογικά αποστειρωμένο κεντρώο χώρο ουσιαστικά αποδυνάμωσε την 
ίδια τους τη ρητορική ικανότητα. Στην έλλειψη αφήγησης2 για τον ψη-
φοφόρο «πολίτη» δεν μπόρεσε να απαντήσουν ούτε οι γραφειοκρατικές 
και μουχλιασμένες δυνάμεις της Αριστεράς. Η δυσαρέσκεια μιας μερίδας 
του κόσμου παρέμενε υπόκωφη, εγκλωβισμένη στην απάθεια του καναπέ, 
στην ιδιώτευση και την παθητική αποχή από τα κοινά, στην αμηχανία που 
προκύπτει από την απογοήτευση και την ξαφνική κατάρρευση του μύθου 
της αποτελεσματικής αντιπροσώπευσής του. Έτσι, το ξέσπασμα της κρίσης 
βρήκε ένα μέρος του κόσμου μέσα στην αβεβαιότητα, την απογοήτευση, 
την επιφυλακτικότητα προς κάθε διαμεσολαβητή που υποσχόταν το καλό 
του. 

 Είχε προηγηθεί βέβαια και η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Ο 
μήνας που τράνταξε πραγματικά την ελληνική κοινωνία ανέδειξε τόσο μια 
σειρά ζητημάτων κριτικής στην υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση, όσο και 
νέους τρόπους συλλογικής συνεύρεσης και εμπειρίες αγώνα. Η εξέγερση 
κατήγγειλε την πολιτική υποκρισία και φαυλότητα, εξέφρασε έναν υπόγειο 
αναβρασμό με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια προσωρινή ρωγμή στην πα-
γιωμένη κανονικότητα. Αν και πολεμήθηκε σφοδρά από την προπαγάνδα 
του Κράτους, των ΜΜΕ και των διάφορων «διανοούμενων», μπόρεσε να 
ακουστεί στην κοινωνία ως μια υπαρξιακή κραυγή αγωνίας και να αρθρώ-

2. Η κυρίαρχη και πιο διαδεδομένη αφήγηση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα ήταν ακρι-
βώς η υπέρβαση των όποιων πολιτικών αφηγήσεων. Η πολιτική οριζόταν κατά βάση -πέρα 
από τον ωφελιμιστικό κομματισμό- ως η τεχνική της διαχείρησης και η αποτελεσματικότητα 
αξιολογικά ουδέτερων και ιδεολογικά αχρωμάτιστων, πολιτικών επιλογών. Κατά έναν «συ-
νωμοτικό» τρόπο, αυτό το «τέλος των αφηγήσεων» αποτελεί και τον πολιτικό και φιλοσοφικό 
μανδύα που καλύπτει ιδεολογικά τη σημερινή οικονομική βαρβαρότητα. 
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ξαν μια ευρύτερη συζήτηση για το πολιτειακό ζήτημα, αποκηρύσσοντας τη 
διαμεσολάβηση και την αντιπροσώπευση και προτάσσοντας την ιδέα της 
άμεσης δημοκρατίας. Μια κριτική ματιά θα πρέπει να αναδείξει πώς φτά-
σαμε στο ξέσπασμα του κινήματος, ποιο ήταν το ποιοτικό του άλμα και η 
συνεισφορά του στους σημερινούς ή τους μελλοντικούς πολιτικούς αγώνες, 
καθώς και ποιες ήταν οι αδυναμίες και τα όρια που το ίδιο το κίνημα δεν 
μπόρεσε να ξεπεράσει. 

Από τον Δεκέμβρη στις αποσπασματικές γενικές απεργίες 

 Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αρ-
χής γενομένης από την υπογραφή του Μνημονίου, παρουσιάζει από μόνη 
της πληθώρα ιδιαιτεροτήτων: βαθιά οικονομική κρίση, απότομη όξυνση 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, μετατροπή της χώρας σε ιατρικό 
εργαστήριο χονδροειδούς νεοφιλελεύθερου πειραματισμού, απαξίωση κάθε 
έννοιας εργασιακών δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει 
σε έναν πρωτοφανή τεμαχισμός του κοινωνικού ιστού. Το αναπόφευκτο 
των κοινωνικών εκρήξεων και συγκρούσεων δεν εξασφαλίζει απαραίτητα 
και τη δημιουργία ενός συνειδητού και συγκροτημένου πολιτικού κινήμα-
τος. Ειδικά τώρα που μαζί με τα μνημόνια, προπαγανδίζονται οι κάθε εί-
δους «διαχωρισμοί» και καλλιεργούνται οι τάσεις συλλογικής, κοινωνικής 
αυτοενοχοποίησης. Το κίνημα των πλατειών, έτσι όπως αναπτύχθηκε στην 
Αθήνα και τις υπόλοιπες πόλεις, αποτέλεσε, ωστόσο, ένα ιδιαίτερο και 
πολύ ελπιδοφόρο γεγονός στη σειρά όλων των κοινωνικών αντιδράσεων τα 
τελευταία δύο χρόνια. 

 Οι κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα των μνημονίων περικλείουν 
στοιχεία που αποτελούν υπέρβαση, ή τουλάχιστον αμφισβήτηση, του έως 
τώρα συμπαγούς κοινωνικού μοντέλου και ενός αντίστοιχου ανθρωπολογι-
κού τύπου. Η ελληνική κοινωνία δε χρειάστηκε παρά λίγες δεκαετίες για 
να αγκαλιάσει και να ενστερνιστεί όλες τις βασικές πτυχές του σύγχρονου 
δυτικού τρόπου ζωής: ατομική και συλλογική αποχαύνωση, συνεχές κυνή-
γι μιας προσωρινής υλικής ευμάρειας, εσωτερίκευση της καθημερινότητας 
της εικόνας και του θεάματος, προσκόλληση στον καταναλωτισμό, πολιτι-
κή απάθεια και ανευθυνότητα. Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 
καλύπτονταν από την κυριαρχία και τη σταθερότητα της μεσαίας τάξης. 
Η γενικευμένη μαζική κουλτούρα ωρίμαζε παράλληλα με τη πολιτική διό-
γκωση του μεσαίου χώρου, βυθισμένη στη θαλπωρή του (δι)κομματισμού. 
Παρά τις όποιες μας ιδιαιτερότητες, ακολουθήσαμε αρκετά πιστά τη με-
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ούτε καν στο επίπεδο του στοιχειώδους ρεφορμισμού. Σε αυτό το πλαίσιο 
ξέσπασε η οικονομική κρίση με όλα τα επακόλουθα. Στην απότομη αλλαγή 
του πολιτικού σκηνικού με τα απανωτά μέτρα της πρόσφατα τότε εκλο-
γικά νομιμοποιημένης κυβέρνησης, την υπογραφή του μνημονίου και την 
επιτήρηση από την Τρόικα, δε δόθηκαν αντίστοιχες απαντήσεις μέσω των 
κοινωνικών αντιδράσεων. Η δυσαρέσκεια εκφράστηκε κυρίως μέσα από 
τις αποσπασματικές γενικές απεργίες που κήρυττε η ΓΣΕΕ, αποκορύφω-
μα των οποίων στάθηκε η απεργία της 5ης Μάη, όπου το μεγάλο πλήθος, 
οι οδομαχίες των οργισμένων διαδηλωτών και η προσπάθεια εισβολής στη 
βουλή έδειξαν μια μαχητική -έστω και αντανακλαστική εκείνη την περίο-
δο- αντίσταση ενός κομματιού της κοινωνίας απέναντι στη διαφαινόμενη 
βαρβαρότητα. 

 Σε αυτήν την περίοδο, όσο και τους επόμενους μήνες έλαμψε δια 
της απουσίας του ένα πραγματικά μαχητικό και αυτοοργανωμένο κίνημα 
που θα μπορέσει με τα δικά του μέσα να αγωνιστεί ενάντια στις επιβαλλό-
μενες πολιτικές. Η αδυναμία ανάπτυξης ενός ισχυρού δικτύου πρωτοβάθ-
μιων σωματείων παρέδωσε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις απεργίες 
-πυροτεχνήματα- των συνομοσπονδιών, στο γνωστό μοτίβο των άχρωμων 
και χωρίς φαντασία παρελάσεων προς τη Βουλή. Η όποια μαχητικότητα ή 
απεργιακή επιμονή εκφραζόταν ασυντόνιστα και σε κάθε εργασιακό κλάδο 
χωριστά κάθε φορά, πέφτοντας στην παγίδα του ΠΑΣΟΚικού σχεδιασμού. 
Είναι ξεκάθαρο ότι λείπουν σήμερα οι δομές, τα δίκτυα και οι θεσμοί 
που φτιάχνονται από τα κάτω, από τους ίδιους του ανθρώπους ώστε να 
επικοινωνούν οριζόντια, να ζυμώνονται πολιτικά, να πράττουν συλογικά. 
Τη θλιβερή αυτή έλλειψη την ανέδειξε και προσπάθησε να την καλύψει 
η πλατεία Συντάγματος το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως θα δούμε και στη 
συνέχεια, το πρόβλημα δεν είναι απλώς πρόβλημα έλλειψης δομών· είναι 
πρόβλημα έλλειψης πολιτικής βούλησης, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα 
του πληθυσμού παραμένει πολιτικά απαθής, ψάχνοντας απλώς ατομι-
κά ή «κλαδικά» μέσα προστασίας απέναντι στις συνέπειες της κρίσης, 
χωρίς να επιθυμεί κάποια αλλαγή στον τρόπο ζωής του (αλλοτριωμένη 
εργασία, καταναλωτισμός, κυνήγι της κοινωνικής ανόδου κ.λπ.). Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το κίνημα των πλατειών έμεινε μειοψηφικό.

 Δεδομένου ότι ότι η καπιταλιστική επίθεση στην κοινωνία και η 
όξυνση των ανισοτήτων δεν πυροδότησε μια αντίστοιχη όξυνση των κοινω-
νικών αγώνων, ο πρώτος μνημονιακός χρόνος κύλησε απλά με την ανάδυση 
μιας λαϊκής οργής, εξαπλώμενης μεν, αλλά αμήχανης και ακίνδυνης δε. 
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σει μια πολιτιστική κριτική στα καθιερωμένα πρότυπα και τις κυρίαρχες 
αξίες, παρά το σαφέστατα μειοψηφικό της χαρακτήρα. Αυτή η συνεύρεση 
των ανθρώπων στους δρόμους προσπάθησε να στραφεί σε καταλήψεις δη-
μόσιων κτιρίων και κάποιες τοπικές συνελεύσεις, ωστόσο δε μετουσιώθηκε 
ανοιχτά σε ένα νέο παράδειγμα κοινωνικής οργάνωσης, μια νέα πρόταση 
πολιτικής διεξόδου από τα αδιέξοδα του πολιτικού συστήματος.

 Με αυτή την έννοια -και για λόγους που θα αναλύσουμε παρακά-
τω-, ο Δεκέμβρης αντιπροσωπεύει και ένα κίνημα αρκετά διαφορετικό από 
αυτό των πλατειών: κατά τη διάρκεια του πρώτου άνοιξε μια συζήτηση 
γύρω από βασικά «ανθρωπολογικά» ή «πολιτιστικά» ερωτήματα, όπως ο 
ρόλος των νέων ή του σχολικού συστήματος μέσα στην κοινωνία, η μοίρα 
της νεοελληνικής κοινωνίας και τα πρότυπα που διαμορφώνουν τη ζωή των 
ατόμων κ.λπ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλη αυτή η ψευτο-εθνολογική 
προσέγγιση του εκσυγχρονιστικού μπλοκ των διανοούμενων σχετικά με τα 
αίτια της εγχώριας εκδοχής της οικονομικής χρήσης (ανομία και τεμπελιά 
του Έλληνα, έλλειψη εκσυγχρονισμού και δυτικών αξιών κ.λπ.), πρωτοδια-
τυπώθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης που προκλήθηκε από την εξέγερση 
του Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε δυνατό, επειδή ο Δεκέμβρης είχε ακριβώς αυτή 
τη μορφή υπαρξιακού ξεσπάσματος, του οποίου ο πολιτικός «ανορθολο-
γισμός» τράνταξε την κοινωνία, αναγκάζοντάς τη να αναρωτηθεί από πού 
προέκυψε αυτό το ξέσπασμα.

Στην περίπτωση του κινήματος των πλατειών, αντίθετα, έλλειψε 
αυτή η πολιτιστική ή ανθρωπολογική διάσταση της κριτικής. Αφενός το 
οικονομικό ζήτημα έκανε τη συζήτηση να περιστραφεί γύρω από το ερώτη-
μα σχετικά με την εξεύρεση «λύσεων εξόδου από την κρίση»· αφετέρου, η 
χονδροειδής χρήση μιας ψευτο-πολιτιστικής κριτικής από την πλευρά των 
φιλομνημονιακών διανοούμενων -αλλά και των ίδιων των πολιτικών, με 
αποκορύφωμα το περίφημο «μαζί τα φάγαμε»-, έκανε συχνά τον κόσμο 
να στραφεί στο άλλο άκρο: η προσπάθεια κριτικής της καθημερινής ζωής 
συχνά κατακρίθηκε ως ένα είδος προσπάθειας να αθωωθεί το πολιτικό 
σύστημα και να πέσουν οι ευθύνες για την κρίση αποκλειστικά στην πλάτη 
της κοινωνίας.

 Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά την όποια -κοινωνικά 
μειοψηφική- απαξίωση του πολιτικού συστήματος, οι από καιρό παρηκ-
μασμένες και τελματωμένες συνδικαλιστικές και κοινωνικές δομές δεν θα 
μπορούσαν με τίποτα να δημιουργήσουν ένα σοβαρό κίνημα διεκδικήσεων, 
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πολιτική ανευθυνότητα και φαυλότητα, ενώ αποφεύγει να μιλήσει για τις 
ευθύνες της ευρύτερης κοινωνίας στη διάδοση του σύγχρονου καπιταλιστι-
κού μοντέλου ζωής και των μεσαίων (και όχι μόνο) τάξεων, που ενστερνί-
ζονται τις κυρίαρχες αξίες του καταναλωτισμού, του κυνηγιού των ανέσε-
ων και της κοινωνικής ανόδου, της κατασίγασης των πολιτικών παθών5. Με 
τον τρόπο αυτό, η απογοήτευση από τη λειτουργία των κομμάτων λόγω της 
απονομιμοποίησης του πολιτικού κατεστημένου που αναφέραμε παραπά-
νω, που ενισχύθηκε και από τις αντιλαϊκές τις αποφάσεις του κοινοβουλί-
ου, δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε βαθιά κριτική για τον ίδιο το ρόλο των 
κομμάτων και την έννοια της επαγγελματικής πολιτικής, περιορίζοντας τις 
δυνατότητες ανάδυσης νέων πολιτικών δομών.   

Κοντά στα παραπάνω προσθέτουμε και ένα δεύτερο, πιο «κινημα-
τικό» παράγοντα που έδωσε τον τόνο σε όλες τις κινητοποιήσεις μέχρι την 
εμφάνιση του κινήματος των πλατειών, τον Ιούνη. Πέρα από τη νοοτροπία 
της ανάθεσης της διαχείρισης των κοινών στους «ειδικούς», την οποία 
ασπάζεται η πλειοψηφία της κοινωνίας, μια ανάλογης υφής προβλημα-
τική αντιμετώπιση της πολιτικής αναπτύσσεται και από ανθρώπους που 
δραστηριοποιούνται διαχρονικά και είναι πολιτικά ενεργοί. Ακόμα και το 
κομμάτι αυτό του πιο «σκεπτόμενου» και «υποψιασμένου» κόσμου είχε 
γαλουχηθεί και συνηθίσει στην επιλεκτική δράση και ατην κυριαρχία των 
κάθε είδους αγωνιστικών πρωτοποριών: συνδικαλιστικές ηγεσίες, κομματι-
κοί μηχανισμοί, εργατικές ή φοιτητικές γραφειοκρατίες. Οι άνθρωποι είχαν 
μπει στο παιχνίδι της ανάθεσης των πρωτοβουλιών στους ειδικούς του 
αγώνα. Μπορεί να στήριζαν συχνά τα μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού και να 
έπαιρναν μέρος σε μαζικές διαδηλώσεις, ωστόσο κατά κανόνα δεν εκδή-
λωναν την παραμικρή αυτενέργεια, καμία διάθεση για αυτοοργάνωση έξω 
από τις ιεραρχικές και γραφειοκρατικές δομές. Σε αυτό το ρυθμό χορεύει 
ασταμάτητα (κάνοντας συχνά πυκνά ορισμένες κωμικοτραγικές επανα-
στατικές πιρουέτες) η Αριστερά, της οποίας οι οργανώσεις όχι μόνο δεν 
μπόρεσαν να δουν με κριτική ματιά τις νέες εξελίξεις και να παραγάγουν 
πολιτική σκέψη, αλλά περιχαράκωσαν τη δυναμική των αντιδράσεων σε 
ελεγχόμενα για αυτές μονοπάτια6.

5. Χαρακτηριστικό, υπό αυτή την έννοια, είναι το ντοκιμαντέρ Debtocracy που παρουσιάζει την 
κοινωνία ως εντελώς αμέτοχη σε ό,τι γινόταν τόσα χρόνια στη χώρα.
6. Η πρακτική ανεπάρκεια του αριστερού χώρου ξεπερνά ακόμα και την αντίστοιχη θεωρητι-
κή και ιδεολογική, αφού αντί να προωθεί νέες και αποτελεσματικές μορφές αγώνα, κοιτάζει 
απλά να κατευθύνει τις κοινωνικές διεργασίες προς την εκλογική της αναβάθμιση, στο δρόμο 
της νομιμότητας και του κοινοβουλευτισμού, πράγμα που έγινε σαφές με τραγελαφικό τρόπο 
κατά τη σχεδόν σύσσωμη –και εντελώς γελοία- συστράτευσή της με όλο το κοινοβουλευτικό 
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Ό,τι μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που θα λέγαμε «κοινωνικές αντιστάσεις» 
περιορίστηκε στη διάχυτη γκρίνια, την αγανάκτηση και τις σπασμωδικές 
διαμαρτυρίες, αλλά με τίποτε δεν μπόρεσε να δημιουργήσει έστω και τις 
υποτυπώδεις συνθήκες ή δομές για ένα κοινωνικό κίνημα. Πέρα από την 
κυριαρχία της γενικότερης ανθρωπολογικής συνθήκης που συμπυκνώνεται 
στο τρίπτυχο απάθεια-βόλεμα-καταναλωτισμός αξίζει να δούμε και μια 
σειρά από παράγοντες που δρουν ανασταλτικά προς την ανάδυση σοβα-
ρών πολιτικών αγώνων. 

 Ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας προσδίδει στην 
επελαύνουσα καπιταλιστική βαρβαρότητα κάποιου είδους συγκυριακό ή 
«ύποπτο» χαρακτήρα. Είναι το κομμάτι που αντιστοιχεί πάνω κάτω με 
τον κυρίαρχο μέχρι πρότινος3 τύπο ανθρώπου, που βολεύεται με κάποιες 
κοινωνικές παροχές ή μια μισθολογική ανέλιξη ενώ πολιτικά καλύπτεται 
από την αυταπάτη της αντιπροσώπευσής του από τους κομματικούς μηχα-
νισμούς των ειδικών. Αυτός ο «μεσαίος χώρος» στηρίζει την ανάθεση των 
πρωτοβουλιών στις κομματικές γραφειοκρατίες και απογυμνωμένος από 
κάθε ιδεολογικό ή πολιτικό περιεχόμενο, συσπειρώνεται γύρω από μια 
τεχνοκρατική λογική της πολιτικής. Έτσι, μπροστά στο ξαφνικό γκρέμισμα 
του ονείρου της ευημερίας, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να απαντήσουν 
συγκροτημένα, να προτάξουν μια εναλλακτική πρόταση. Εγκλωβισμένοι 
στις αυταπάτες τους, πιστεύουν ότι με δυο-τρεις μεγάλες απεργίες, με 
τις φωνές και τις προσωπικές επιθέσεις στους βουλευτές θα πετύχουν την 
απόσυρση των μέτρων4.

Βασική πτυχή της επιφανειακής αυτής πολιτικής συγκρότησης εί-
ναι η τάση της να ρίχνει τις ευθύνες σε μια δήθεν οικονομική κακοδιαχείρι-
ση ή κομματική ανικανότητα και να στέκεται σε μια κριτική προσώπων, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν μια «συγκυριακή παρέκκλιση του συστήματος». 
Η ανάλυση αυτή αποσιωπά (ή δεν μπορεί καν να συνειδητοποιήσει) τα 
δομικά στοιχεία του σύγχρονου καπιταλισμού και των κοινοβουλευτικών 
ολιγαρχιών που αναπαράγουν συνεχώς τις οικονομικές ανισότητες και την 

3. Αν κάτι χαρακτηρίζει πλέον τη σημερινή κοινωνία είναι η ρευστότητα του πολιτικού σκηνι-
κού σε συνδυασμό με την αποσταθεροποίηση του έως τώρα δεδομένου κυρίαρχου κοινωνικού 
παραδείγματος και διαδεδομένου τρόπου ζωής. Δε λέμε ότι μετασχηματίστηκε ξαφνικά ο 
ανθρωπολογικός τύπος, αλλά σαφέστατα για πολλούς ανθρώπους η απότομη αλλαγή των 
συνθηκών ζωής μετατόπισε τη συμπεριφορά τους και την κοινωνική τους ταυτότητα. Μένει να 
δούμε στο άμεσο μέλλον την υφή και το βάθος αυτών των αλλαγών στην κοινωνική ζωή. 
4. Αυτό το φαντασιακό είναι που εκφράζεται μέσω των γιαουρτιών και του κραξίματος των 
πολιτικών και των διαμαρτυριών έξω από τα σπίτια τους. 
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μενου, μέχρι τότε από γραφειοκρατικές και κομματικές διαμεσολαβήσεις, 
τρόπου δράσης. Αυτό το καίριο -αν και όχι τόσο βαθιά συνειδητό- χτύπη-
μα στις κάθε είδους πρωτοπορίες ήταν που πείραξε τους οργανωμένους 
πολιτικούς χώρους, που είχαν ως σήμερα τον έλεγχο των όποιων αγώνων. 
Και σε αυτό δεν μπόρεσαν να απαντήσουν οι τελευταίοι παρά αρχικά με 
αμηχανία και στη συνέχεια με καπελωτική προσπάθεια χειραγώγησης και 
ποδηγέτησης του κινήματος των πλατειών8.

 Είναι επίσης βάσιμη η επιφύλαξη για το ετερόκλητο του διαμαρ-
τυρόμενου πλήθους, αλλά είναι σίγουρα πιο αβάσιμο το να περιμένεις ιδε-
ολογική ή πολιτική ομοιογένεια σε μια μερίδα του κόσμου που κατεβαίνει 
μαζικά για πρώτη φορά στους δρόμους. Το πολυσυλλεκτικό πλήθος μπόρε-
σε από τη δεύτερη κιόλας ημέρα να διοχετευθεί σε δύο διαύλους πολιτικής 
έκφρασης και συγκρότησης: το «πάνω» και το «κάτω» μέρος της πλατεί-
ας. Έτσι, η εκτόνωση με τις μούντζες και τα σεξιστικά ή γηπεδικού ύφους 
συνθήματα στο πρώτο κύλισε παράλληλα με τη συγκρότηση της λαϊκής συ-
νέλευσης στο δεύτερο9. Προφανέστατα στο «πάνω» κομμάτι της πλατείας 
εκφράστηκε η απολίτικη συνιστώσα των διαμαρτυριών, η οποία απηχούσε 
κυρίως την κατά βάση συναισθηματική -και λιγότερο ιδεολογική- κριτική 
πολλών ενάντια στο «σάπιο πολιτικό κατεστημένο» σε συνδυασμό με διά-
φορα εθνικιστικά στοιχεία και αισθήματα πατριωτικής ομοψυχίας, που αν 
και δεν κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν πολιτικά, επηρέασαν σημαντι-
κά τον πολιτικό λόγο του κινήματος, όπως θα δούμε παρακάτω. Υπό αυτό 
το πρίσμα, το πολιτικό πρόσημο αποτυπώθηκε κυρίως από το κάτω μέρος 
της πλατείας με τις συνελεύσεις, τα ψηφίσματα και το αμεσοδημοκρατικό 
του στίγμα. 

 Το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας

Η δημιουργία των συνελεύσεων στην πλατεία Συντάγματος και η 
εξάπλωσή τους σε πολλούς δήμους και πολλές πόλεις στάθηκε ένα γεγονός 
ξαφνικό και αναπάντεχο, σε συνθήκες που για πολλούς φάνταζαν εντε-
λώς «ανώριμες». Το γεγονός ότι απουσίαζαν παράλληλοι και πιο μόνιμοι 
κοινωνικοί αγώνες ή δράσεις στις γειτονιές μπορούμε να το δούμε ως την 
8. Βλ. την ανακοίνωση της ομάδας μας «Κάτω οι Γραφειοκρατίες, πάνω οι Πλατείες Vol 2», 
την οποία αναδημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος.
9. Αν και ακούγεται παράδοξο, ο πολιτικός και χωροταξικός διαχωρισμός των βραδινών 
συγκεντρώσεων δεν επέδρασε αρνητικά στη μαζικοποίησή τους. Κατά κάποιον τρόπο αυτή 
η ανταγωνιστικότητα προώθησε και  στήριξε την επίμονη συμμετοχή του κόσμου για πολλές 
ημέρες. 
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Σε όλη την περίοδο μέχρι το κίνημα του Ιούνη, οι εργασιακές κινη-
τοποιήσεις περιορίστηκαν στις κατακερματισμένες, κατά κλάδο απεργίες, 
που δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν ενωτικά σε ένα 
έστω και αντικυβερνητικό - αντιμνημονιακό πλαίσιο και δεν εμφάνισαν 
κάποιο πολιτικό περιεχόμενο, ενώ πολλές φορές στάθηκαν απλά ως αγώ-
νας ενάντια στην απώλεια των κεκτημένων, προτάσσοντας μια επιστροφή 
στα παλιά ή μια πιο ήπια προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Βέβαια, αν και 
το θερινό ξέσπασμα οδήγησε τους κοινωνικούς αγώνες σε ένα σημαντικό 
ποιοτικό άλμα, αμφισβητώντας τη νοοτροπία της εργαλειακής χρήσης των 
κινηματικών διαδικασιών, θα δούμε ότι δεν μπόρεσε να θεμελιώσει σε με-
γάλη κλίμακα μια νέα μορφή και ένα νέο περιεχόμενο στον αγώνα για την 
κοινωνική χειραφέτηση. 

Από την αδράνεια στις Πλατείες 

 Για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τον όρο «κίνημα» σε ορισμέ-
νες κοινωνικές διεργασίες, θα πρέπει αυτές να προτάξουν, εκτός από τον 
ακτιβισμό και την αγωνιστική επιμονή, τη δημιουργία ενός είδους νέας 
πολιτικής συγκρότησης, ενός νέου πολιτικού περιεχομένου. Είναι ακριβώς 
αυτή η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων που καταστούσε αδύναμες και 
αναποτελεσματικές τις σποραδικές κινητοποιήσεις και επέτρεπε στις ολι-
γαρχίες να επιβάλλουν εύκολα τα μέτρα τους. Η εμφάνιση στο πολιτι-
κό σκηνικό του φαινομένου των «Αγανακτισμένων» προκάλεσε αμηχανία 
τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στους επαγγελματίες της επανάστασης. 
Χαρακτηριστική ήταν η δυσπιστία και η επιφυλακτικότητα με την οποία 
αντιμετωπίστηκε το Σύνταγμα από μερίδα των πολιτικών χώρων της Αρι-
στεράς και κυρίως των αναρχικών. Είναι βέβαια σε ένα βαθμό εύλογη η 
κριτική σε ένα νεφελώδες και ασχημάτιστο πλαίσιο έκφρασης της αγανά-
κτησης του κόσμου, το οποίο φάνηκε αρχικά ακίνδυνο, εύκολη λεία για 
τους δημοσιογράφους και τα κομματικά γραφεία που βιάστηκαν να τους 
εντάξουν σε ένα ελεγχόμενο κανάλι7. Από την άλλη, το καινούριο στοιχείο, 
που αποτέλεσε και τον πυρήνα γύρω από τον οποίο συσπειρώθηκαν οι 
καθημερινές συγκεντρώσεις, ήταν η αμφισβήτηση και η άρνηση του ελεγχό-
τόξο –συμπεριλαμβανομένου και του ΛΑΟΣ- στη γραμμή της υπεράσπισης του ΚΚΕ, στις 
20/10.
7. Η κριτική απέναντι στη μόδα των καλεσμάτων μέσω Facebook είναι μάλλον υπερβολική και 
προκατειλημμένη, αφού αυτά στάθηκαν μόνο ως μια αφορμή για την αρχική συνεύρεση χιλιά-
δων ανθρώπων. Μάλιστα χρησίμευσε τελικά ως υπεκφυγή και δικαιολογία για ένα κομμάτι 
των πολιτικών χώρων, ειδικά των αναρχικής και ελευθεριακής προέλευσης, προκειμένου να 
σνομπάρουν, με ήσυχη τη συνείδησή τους, το κίνημα των πλατειών.
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Η διάθεση των ανθρώπων να κάνουν κάτι τώρα, να δημιουργήσουν 
τις δικές τους συνθήκες για αγώνα, να πάρουν τις ζωές στα χέρια τους, 
εκφράστηκε με ένα πρωτόγνωρο πάθος να θεσμίσουν νέες μορφές συνεύ-
ρεσης. Από τη δική τους δημιουργική ικανότητα και φαντασία ξεπήδησαν 
οι ανοιχτές ομάδες εργασίας, οι θεματικές συνελεύσεις, η αυτοοργάνωση 
στη σίτιση και την ιατρική περίθαλψη. Όλο αυτό το δίκτυο σε ένα βαθμό 
κατάφερε να αναπτύξει αλληλεγγύη και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για αυτόνομη συλλογική δράση. Ωστόσο αρκετές φορές βρέθηκε μπροστά 
στο γραφειοκρατικό τοίχο αριστερών οργανώσεων που προσπάθησαν, αρ-
κετές φορές πετυχημένα, να καπελώσουν και να κατευθύνουν τις ομάδες 
και τη συνέλευση. Παράλληλα, εμφανίστηκε μια αδυναμία να κατανοηθεί 
από τον κόσμο η συμμετοχή του στις ομάδες σε ένα πλαίσιο κυκλικότητας 
και εναλλαγής καθηκόντων, πράγμα που οδήγησε ορισμένες φορές σε μια 
«εκ των έσω» γραφειοκρατικοποίηση12.  

Οι επίμονα μαζικές λαϊκές συνελεύσεις ανέδειξαν τη μοναδική 
ομορφιά της ελεύθερης έκφρασης, του ζωντανού και αδιαμεσολάβητου δι-
αλόγου, της δημοκρατικής διαβούλευσης, της ισηγορίας, της κλήρωσης των 
ομιλητών13. Μικρά παιδιά, γέροντες, γυναίκες και άνδρες μίλησαν ισότιμα, 
εκφράστηκαν, γκρίνιαξαν, έβρισαν, γοήτευσαν και γοητεύτηκαν. Η δημι-
ουργικότητα των ανθρώπων μετουσιώθηκε σε ένα ζωντανό πολιτικό σώμα, 
στη θέσμιση μιας νέας μορφής συντροφικότητας και πολιτικής επικοινωνί-
ας, ενός νέου είδους δημοκρατικής πολιτικοποίησης. Ασφαλώς ένα τέτοιο 
ποιοτικό άλμα συνάντησε σημαντικά εμπόδια, αφού αρκετές ήταν οι φορές 
που στις συνελεύσεις επικράτησε άλλοτε μια εργαλειακότητα των διαδι-
κασιών και μια χειραγώγησή τους από πολιτικές οργανώσεις και άλλοτε 
μια τάση ομαδικής ψυχοθεραπείας και αυτοαναφορικότητας14. Επιπλέον 
αναδύθηκε μια δυσκολία για το σώμα να αποδείξει ότι είναι συνεπές με 

12. Χαρακτηριστικό ήταν ότι πολλές ομάδες εργασίας λειτούργησαν για πολύ καιρό με τα 
ίδια μέλη που δεν εναλλάσσονταν. Η παγιωμένη σύνθεση των συλλογικοτήτων δημιουργούσε 
πιο πολύ ένα συν(αίσθημα) πολιτικής παρέας και δυσκολευόταν να καλλιεργήσει την υπευ-
θυνότητα της συμμετοχής σε δημοκρατικούς θεσμούς. 
13. «Στη συνέχεια δόθηκε στις πλατείες ένα χειροπιαστό και ολοζώντανο παράδειγμα στη 
χώρα και έξω από αυτήν για το τι είναι η άμεση δημοκρατία. Χιλιάδες άνθρωποι πήραν το 
λόγο απευθυνόμενοι σε πολλαπλάσιους συμπολίτες τους σε ανοιχτές διαδικασίες, η δημοκρα-
τικότητα των οποίων είναι ασύγκριτα ανώτερη από την αντίστοιχη οποιασδήποτε συνδιάσκε-
ψης ή συνεδρίου της Αριστεράς» (Γ. Λιερός, Σκέψεις…., ό. π.).
14. Προφανώς, δεν έχουμε κάτι με την ομαδική ψυχοθεραπεία, στο βαθμό όμως που αυτή 
είναι ουσιαστική, με κάποιο πολιτικό περιεχόμενο και που δεν περιορίζεται σε μια στείρα 
αναπαραγωγή προσωπικών εμπειριών, μετατρέποντας τη συλλογική πολιτικοποίηση σε έναν 
«βιωματισμό». 
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προβολή της εικόνας της απόρριψης από πολύ κόσμο των υπαρχουσών 
κινηματικών δομών, αλλά και της αδυναμίας του να προτάξει κάτι άλλο. 
Έτσι, οι μαζικές συγκεντρώσεις και οι συνελεύσεις στο κέντρο της πόλης 
αντί να κάνουν την εμφάνισή τους ως κορύφωση πιο αποκεντρωμένων 
αγώνων,  προέκυψαν ακριβώς ως μια ξαφνική απάντηση και υπέρβα-
ση αυτού του κενού. Η όλο και πιο οξύτερη κατάρρευση του πολιτικού 
συστήματος και η γενικευμένη απονομιμοποίηση των «από πάνω» από 
τους «από κάτω» αποτέλεσε το εν δυνάμει πεδίο δράσης για πλειοψη-
φικά πλέον κομμάτια της κοινωνίας. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς κάθε 
συνδικαλιστική ηγεσία και κάθε αριστερή πυραμίδα και η επιταχυνόμενη 
κοινωνική κρίση πυροδότησαν αυτό το ξέσπασμα της άμεσης και αδιαμε-
σολάβητης κινητοποίησης και της μαζικής προσπάθειας για δημιουργία 
νέων συλλογικοτήτων. 

Από τις πρώτες συγκεντρώσεις αναπτύχθηκε μια νέου είδους άμε-
ση επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που κατέβαιναν στην πλατεία. Η 
άρνηση της θεσμισμένης πραγματικότητας μετουσιώθηκε σε θεσμίζουσα 
δημιουργική θετικότητα προς κάτι καινούριο. Αυτή η ανάγκη μετέτρεψε 
σχεδόν άμεσα τα πηγαδάκια στη λαϊκή συνέλευση10, η οποία ανοίχθηκε, 
θεσμίστηκε, προσπάθησε να αναπτύξει πολιτικό λόγο. Η πλατεία Συντάγ-
ματος, αν κάπου ξεπέρασε τις υπόλοιπες ανά τον κόσμο αντίστοιχες κινη-
τοποιήσεις, αν προχώρησε σε κάτι ουσιαστικά καινοφανές, αυτό ήταν ότι 
υιοθέτησε το σύνθημα, το ψήφισμα (ή και σε μικρό βαθμό το όραμα) για 
την άμεση δημοκρατία11. Μπορεί να το έπραξε με προβληματικό τρόπο ή 
σε ελλειπή και επιφανειακή βάση -εξού και ορισμένα όριά της ως κίνημα-, 
αλλά έκανε μια σοβαρή προσπάθεια να το βιώσει, να το δοκιμάσει, να 
το διαδώσει σε όλη τη χώρα. Η πολιτική πράξη (και όχι η απλή εικόνα) 
της κατάληψης της κεντρικής πλατείας και η διακήρυξη της αμφισβήτησης 
του κοινοβουλευτισμού, μπροστά στο ίδιο το κοινοβούλιο, αποτελούν ένα 
συμβολισμό που ξεπερνά κάθε θεωρητικό πλαίσιο και κάθε πλατφόρμα 
λαϊκών αιτημάτων προς την εξουσία. 

10. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη τις 10 μέρες που προηγήθηκαν του ξεσπάσματος της 
25/05 είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται ολιγάριθμες συνελεύσεις στο Θησείο με πρωτο-
βουλία Ισπανών και Ελλήνων, κάτι που ίσως στάθηκε ως η πρώτη ζύμωση της ιδέας για τις 
λαϊκές συνελεύσεις και τις καταλήψεις στις πλατείες. 
11. «Πέραν του τι καταλαβαίνει ο καθένας ως άμεση δημοκρατία, το ότι ένα τέτοιο σύνθη-
μα τέθηκε ως απάντηση στο πολιτειακό ζήτημα που άνοιξαν οι διαδηλώσεις στις πλατείες 
αποτελεί ένα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα και τον κόσμο πολιτικό συμβάν» (Γ. Λιερός, 
Σκέψεις για την άμεση δημοκρατία, Αθήνα, Εκδόσεις των Συναδέλφων 2011, σσ. 7-8). 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



34 35

Άμεση δημοκρατία και οικονομική ισότητα

Το βασικότερο, ωστόσο, μειονέκτημα του κινήματος ήταν πως δεν 
κατάφερε να προωθήσει το αίτημα της δημιουργίας αμεσοδημοκρατικών 
θεσμών πέρα από το καθεαυτό πολιτικό επίπεδο. Ενώ, πολύ σωστά, στο 
πολιτικό πεδίο υπήρξε αντιπαράθεση με τις αριστερές γραφειοκρατίες που 
ήθελαν να περάσουν ως γραμμή το αίτημα για διενέργεια «εκλογών που 
θα βγάλουν μια κυβέρνηση που θα πάρει πίσω το Μνημόνιο», στο οικονο-
μικό πεδίο μόνο ελάχιστες φωνές αντιπαρατέθηκαν στην κυρίαρχη σοσιαλ-
δημοκρατική και πατριωτική ατζέντα της αριστεράς. Αντί να τεθεί ευθύς 
εξ αρχής το ζήτημα της αυτοοργάνωσης μέσα στους χώρους δουλειάς, 
το κίνημα περιορίστηκε σε οικονομικά αιτήματα (διαγραφή του χρέους, 
έξοδος από την κηδεμονία της Τρόικας κ.λπ.) που δεν αμφισβητούσαν 
ούτε στο ελάχιστο τη δομή της σύγχρονης οικονομίας, όπως επίσης, 
βέβαια, και τις θεμελιωδώς ιεραρχικές σχέσεις στις οποίες βασίζεται και 
τις οποίες αναπαράγει. Η μόνη κίνηση που έγινε ως προς αυτή την κα-
τεύθυνση ήταν η καταγγελία των γραφειοκρατικών συνδικάτων, η οποία, 
πολύ σωστά, τα έθεσε στο ίδιο επίπεδο με τα κόμματα: κι όπως αυτά τα 
τελευταία κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα, ως κομμάτι του πολιτικού συστήμα-
τος ενάντια στο οποίο ορθώθηκε το κίνημα, έτσι και τα πρώτα θεωρήθηκαν 
ως μια ακόμα προέκταση αυτού του γραφειοκρατικού οικοδομήματος, η 
οποία θα έθετε σε κίνδυνο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. 

Όσον αφορά ορισμένες απόπειρες είτε κατάληψης των εργασιακών 
χώρων (όπως στη Δωδώνη) είτε αυτοδιαχείρισης κάποιων επιχειρήσεων 
που πτώχευσαν (όπως τα Applebee's στη Θεσσαλονίκη), αυτές λειτούργησαν 
μόνο προσωρινά, και κατ’ επέκταση συμβολικά. Δεν παρατηρήθηκε κανένα 
φαινόμενο παραπλήσιο με αυτό της Αργεντινής, όπου η λαϊκή εξέγερση του 
2001 συνοδεύτηκε από ένα κύμα καταλήψεων σε εργοστάσια και επιχειρή-
σεις, πολλές από τις οποίες συνέχισαν τη λειτουργία αυτών των μονάδων 
για αρκετό καιρό μετά το τέλος των κινητοποιήσεων. Φυσικά εδώ δεν κα-
τηγορούμε το κίνημα των πλατειών ως υπεύθυνο για αυτή την έλλειψη: η 
ίδια η ελληνική κοινωνία δε γέννησε κάτι ανάλογο, οπότε είναι λογικό ένα 
μειοψηφικό κίνημα όπως αυτό των πλατειών να μην καταφέρει να προκα-
λέσει από μόνο του μια τέτοια δυναμική. Ωστόσο -και αυτό είναι το σημείο 
που θέλουμε να τονίσουμε- το κίνημα δεν κατάφερε να προβάλλει, έστω 
ως σύνθημα, τέτοιου είδους διεκδικήσεις. 

Αυτή η έλλειψη αντικατοπτρίζει, φυσικά, τη δομή της ελληνικής οι-
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τις αποφάσεις του15. Ο καταιγισμός ιδεών, απόψεων και προτάσεων δε 
συνοδεύτηκε από μια αντίστοιχης ποιότητας οργανωτικότητα και αποτε-
λεσματικότητα στην κινηματική δράση με αποκορύφωμα το απεργιακό 
διήμερο στις 28 και 29 του Ιούνη, όπου ο αποκλεισμός του κοινοβουλί-
ου δεν προσέλκυσε παρά ελάχιστη από την προηγούμενη μαζικότητα των 
συμμετεχόντων στις συνελεύσεις. Όπως αναφέρει ο Β. Χριστοδούλου: «Η 
αλήθεια είναι πως ένα “συνελευσιακό καθεστώς” από μόνο του δεν μπορεί 
να λύσει τίποτε. Η προσφορά του έγκειται στο ότι μπορεί να θέσει έναν 
στόχο, ώστε οι άνθρωποι να μην πέφτουν σε σύγχυση και να γνωρίζουν 
πoιά πρέπει να είναι τα πραγματικά και ουσιαστικά αιτήματά τους. Δεν 
φτάνει μόνο το να αποφασίζει κανείς τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, 
αλλά χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα γίνει κάτι 
καθώς και το πότε. Οι συνελεύσεις περιορίζονται στο πρώτο ερώτημα 
και αρκετές φορές, όχι πάντα, στο δεύτερο. Το τρίτο ερώτημα δηλαδή το 
πότε θα τεθούν σε εφαρμογή αυτά που έχουν αποφασιστεί δεν απαντάται 
σχεδόν ποτέ. Tο ζήτημα της “άμεσης δημοκρατίας” καθεαυτό δεν έχει βγει 
προς τα έξω, ως κύριο αίτημα του κινήματος. Παρόλα αυτά όμως, μας δίνει 
ένα νέο πεδίο πειραματισμού πάνω στο οποίο πρέπει να σταθούμε»16. 

 Η εξεγερτική δύναμη του Συντάγματος μεταδόθηκε γρήγορα σε 
πολλές γειτονιές και σε δήμους στην επαρχία, δηλαδή σε χώρους που μπο-
ρούν να αποτελέσουν το χώρο και το πεδίο μιας τακτικής (αν όχι καθημε-
ρινής), συλλογικής συνεύρεσης και άσκησης πολιτικής από τα κάτω. Όμως, 
πλην εξαιρέσεων, οι προσπάθειες αυτές δεν ευδοκίμησαν στο χρόνο και 
απομαζικοποιήθηκαν. Αυτό που επικράτησε ήταν η αδυναμία των ανθρώ-
πων να συσπειρωθούν γύρω από νέες διεργασίες, παραμένοντας, αντίθετα, 
είτε προσκολλημένοι στη λογική της ανάθεσης στους ειδικούς για τη λύση 
των προβλημάτων τους, είτε αρκούμενοι, στην καλύτερη περίπτωση, στην 
απλή διαμαρτυρία και την διεκδίκηση αιτημάτων. 

15. Όπως πολύ ωραία παρατηρεί ένας από τους συμμετέχοντες: «Δεν υπάρχει Συνέλευση 
χωρίς συμμετοχή στις αποφάσεις. Δεν είμαστε εδώ για να ανεβοκατεβάζουμε απλά τα χέρια 
εγκρίνοντας ψηφίσματα. Αυτό θυμίζει τη δημοκρατία της κάλπης που όλοι μουντζώνουμε ή 
το πνεύμα της εξέδρας. Ιερή δεν είναι η στιγμή της ψηφοφορίας αλλά η στιγμή της υλοποί-
ησης. Άρα: ένα-δυο βασικά θέματα σε κάθε συνέλευση, καλή συζήτηση και αποφάσεις που 
θα υποστηρίζονται απ’ όλους μας», («Μια γνώμη για τη Λαϊκή Συνέλευση», http://rnbnet.gr/
details.php?id=2660).
16. Β. Χριστοδούλου, «Προβληματισμοί πάνω στην “άμεση δημοκρατία”» (18/06/11), στην 
ιστοσελίδα: http://www.eagainst.com.
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Ο αριστερός εθνικισμός: ενάντια στα παλιά και τα νέα ΕΑΜ

Ο ταγματάρχης που καθόταν δίπλα μου συμ-
φώνησε αμέσως· η παρουσία ενός φαντάρου σε σύσκε-
ψη αξιωματικών θα έδινε την εντύπωση πως περάσαμε 
πια στο στάδιο των σοβιέτ κι αυτό έπρεπε να το απο-
φύγουμε οπωσδήποτε αφού επιμέναμε να κρατούμε 
τον αγώνα σ’ επίπεδα εθνικά, δηλαδή όχι ταξικά.

Σ. Τσίρκας17

Ως εισαγωγή στην προσπάθεια ανάλυσης αυτής της λογικής, μπο-
ρούμε να σχολιάσουμε εν συντομία τη στάση της αριστεράς απέναντι στα 
γεγονότα, καθώς, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελεί μια ωραία σύνοψη 
των πιο συντηρητικών πλευρών της πρώτης. 

Διόλου τυχαία, το σύνθημα που, από την αρχή της υπαγωγής της 
χώρας στην οικονομική κηδεμονία της Τρόικας, συνεγείρει τους αριστερούς 
κάθε ποικιλίας είναι αυτό της επανίδρυσης του ΕΑΜ. Η ιδέα ενός «νέου 
ΕΑΜ» προωθείται ως η πιο αποτελεσματική μορφή αντίστασης, εφόσον η 
χώρα βρίσκεται ξανά «υπό κατοχή». Για τη συντριπτική πλειονότητα της 
αριστεράς, το ζήτημα τίθεται με παλαιοπασοκικούς όρους, αντίστοιχους 
με αυτούς της «Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη»: σύγχυση της κοινωνικής 
με την εθνική απελευθέρωση, αντικατάσταση των ταξικών αναφορών με 
αναφορές σε έναν κοινωνιολογικά αόριστο «ελληνικό λαό» κ.λπ. Το βάρος 
πέφτει αποκλειστικά σχεδόν στη μερική απεμπόληση της εθνικής κυριαρ-
χίας της χώρας, ενώ ελάχιστες αναφορές γίνονται στο γεγονός ότι από τα 
επιβαλλόμενα μέτρα δεν ωφελούνται μόνο οι «ξένοι κερδοσκόποι» και «η 
Μέρκελ» (όπως λέει ο Τράγκας), αλλά και πολλοί έλληνες τραπεζίτες, τα 
ελληνικά αφεντικά που μπορούν να απολύουν πιο εύκολα κ.λπ.18. 

17. Σ. Τσίρκας, Η νυχτερίδα. Ακυβέρνητες πολιτείες 3, Αθήνα, Κέδρος, 1972, σ. 306.
18. Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Π.-Λ. Ρυλμόν, υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα, «τα ανώτε-
ρα κοινωνικά στρώματα και το μεγαλύτερο μέρος των μεσαίων στρωμάτων αποδέχονται την 
επιδείνωση της ανισότητας ως προς το εισόδημα και τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αποδέχο-
νται την αύξηση της ανεργίας και την επέκταση της φτώχειας. Παρόλο που οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των πολιτικών που τη διαχειρίζονται έχουν για όλο σχεδόν τον πλη-
θυσμό κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, η επιδείνωση των ανισοτήτων που επιβάλλουν αυτές οι 
πολιτικές, υποστηρίζεται και γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τη συντριπτική πλειοψηφία 
των προνομιούχων [...]. Στις επιχειρήσεις [μεγάλες και μικρές] βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 
σαρωτικό σχέδιο απολύσεων όσων υπερασπίζονται τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων 
[...]. Οι εκκλήσεις επομένως για παλλαϊκή ενότητα σε αυτές τις συνθήκες αποτελούν υπεκφυ-
γές, από όπου κι αν προέρχονται» (Η Εποχή, 1.5.2011).
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κονομίας, η οποία αποτελείται, στο μεγαλύτερο μέρος της, από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον, παραδοσιακά, η περιορισμένη ανάπτυξη του 
καπιταλισμού στην Ελλάδα δεν είχε επιτρέψει τη γενίκευση της μισθωτής 
σχέσης. Όχι, φυσικά, ότι η ύπαρξη κάποιων υλικών ή οικονομικών προϋπο-
θέσεων οδηγεί αναγκαστικά στη Χ ή Ψ κοινωνική συμπεριφορά·ωστόσο το 
φαντασιακό της κοινωνίας διαμορφώνεται σε ουσιαστικό βαθμό από τους 
εκάστοτε υπάρχοντες θεσμούς και τις κοινωνικές δομές ή σχέσεις (στων 
οποίων, φυσικά, τη δημιουργία έχει το ίδιο συντελέσει). Αυτό σημαίνει ότι, 
στην ελληνική περίπτωση, κυριαρχεί η λογική του αυτοαπασχολούμενου 
μικροϊδιοκτήτη, η οποία, ως τέτοια, δυσχεραίνει μια οπτική της κοινωνίας 
με όρους κοινωνικών ιεραρχιών και ταξικών διαιρέσεων. Σα να υπάρχει, με 
άλλα λόγια, η αίσθηση ότι όλοι είμαστε, λίγο πολύ, ίσοι, μια μεγάλη μεσαία 
τάξη, με την εξαίρεση ορισμένων πολύ πλούσιων οικογενειών, στην κορυφή 
της ιεραρχίας, και λίγων φτωχών στον πάτο της (συνταξιούχοι, μετανάστες, 
λούμπεν κ.λπ.). Αν αναλογιστούμε, άλλωστε, ότι η κρίση χτυπάει σήμερα 
σε ουσιαστικό βαθμό και την τάξη των αυτοαπασχολούμενων (εφόσον πέ-
φτει η αγοραστική δύναμη του κόσμου, περιορίζεται η κατανάλωση και 
πολλές μικρές επιχειρήσεις κλείνουν), πολλοί από τους συμμετέχοντες στο 
«αντιμνημονιακό» μπλοκ είναι φορείς μιας τέτοιας νοοτροπίας, η οποία 
κοιτά κυρίως να προστατευτεί από τα δεινά της κρίσης και διόλου δεν 
εμφορείται από κάποιο ριζοσπαστικό πρόταγμα ισότητας και μετασχημα-
τισμού των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.

Πέραν όμως αυτών των «αντικειμενικών» παραγόντων, η πολιτική 
δυσχέρεια την οποία προσπαθούμε να περιγράψουμε σε αυτό το κομμάτι, 
έχει και ορισμένες καθαρά «υποκειμενικές» αιτίες, οι οποίες άπτονται της 
ιδεολογικής συγκρότησης πολλών συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στο 
κίνημα. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική λογική, η οποία 
θεωρούμε πως έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του κινήματος, 
όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και σε ό,τι έχει να 
κάνει με τη γενικότερή του αντίληψη και το πρόταγμά του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



38 39

Η συντηρητική πλευρά του κινήματος: μεταξύ παρτικουλαρι-
σμού και εθνικισμού

Αυτή η ιδεολογία μπορεί να ειδωθεί ως μια συστηματοποιημένη 
μορφή των ετερόνομων πλευρών του κινήματος των πλατειών. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι, μετά το Δεκέμβριο του 2008, η αρι-
στερά είναι σταθερά απούσα από όλες τις σημαντικές κινητοποιήσεις: ό,τι 
πραγματικά ελπιδοφόρο συνέβη, σε κινηματικό επίπεδο, έλαβε χώρα είτε 
εν αγνοία της είτε σε αντίθεση με τη γραμμή της (απεργία πείνας των 300 
μεταναστών, κίνημα των πλατειών κ.λπ.).  Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
στην προσπάθειά της να ακολουθήσει της εξελίξεις, η αριστερά υιοθετεί τις 
πιο συντηρητικές πλευρές των κινητοποιήσεων (όταν δεν ορθώνεται ανοι-
χτά εναντίον τους, όπως στην περίπτωση της συστράτευσης με το Κράτος, 
τα ΜΜΕ και το ΚΚΕ στις 20/1020). 

Στην προκείμενη περίπτωση, η σοσιαλδημοκρατική και εαμικού 
τύπου προσέγγιση της αριστεράς, αναπαράγει έναν από τους πιο θεμελι-
ώδεις κοινούς τόπους της πολιτικής κουλτούρας της νεότερης Ελλάδας. Ας 
κάνουμε όμως μια μικρή παρέκβαση, απαραίτητη για την κατανόηση του 
συλλογισμού μας. Ένα πράγμα που εκ πρώτης όψεως ίσως να μας ξαφνιά-
ζει, είναι η αδυναμία της ελληνικής κοινωνίας να συγκροτηθεί σε έθνος, με 
την πολιτική έννοια του όρου, προκειμένου να εξεγερθεί ενάντια σε αυτό 
που -ακόμα και στα πλαίσια του πολύ διαδεδομένου αντιμνημονιακού πα-
τριωτισμού- αντιλαμβάνεται ως «προδοσία» κα «υποδούλωση της χώρας», 
όπως επίσης βέβαια –κυρίως θα λέγαμε εμείς- και ενάντια στη ραγδαία 
πτώση του επιπέδου ζωής και την εξαφάνιση κάθε μελλοντικής προοπτι-
κής. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτε ανάλογο με αυτό που συνέβη στην 
Αργεντινή, πριν από δέκα χρόνια, ή, πολύ πιο κοντά σε εμάς, με ό,τι συνέβη 
στην Τυνησία και συμβαίνει ακόμα στην Αίγυπτο. Οι όποιες αντιδράσεις 
είναι αποσπασματικές και περιορισμένες και αυτός είναι άλλωστε κι ένας 
από τους λόγους που μπορεί να εξηγήσει ορισμένες από τις αδυναμίες 
του κινήματος των πλατειών. Για το νεοελληνικό φαντασιακό, αυτό που 
προέχει δεν είναι η υποχρέωση απέναντι στο κράτος, αλλά η υποχρέωση 
απέναντι στην τοπική κοινότητα, την οικογένεια (με τη διευρυμένη έννοια), 
στον «κλάδο» κ.λπ. Τα αιτήματα δεν τίθενται σχεδόν ποτέ με όρους κα-
θολικότητας, ακόμα κι αν δεν αφορούν απαραίτητα μόνο την επιβίωση 
κάποιου ιδιαίτερου κλάδου. Το πολιτικό ή το ταξικό παραγκωνίζεται από 
το κλαδικό και το τοπικιστικό.

20. Ως προς αυτό το θέμα, βλ. την ανακοίνωση της ομάδας μας «Για να τελειώνουμε με την 
υπόθεση του ελληνικού σταλινισμού» (http://protagma.wordpress.com).
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Αντίστοιχα, στο οικονομικό επίπεδο, σύσσωμη η αριστερά υπο-
στηρίζει διάφορες εκδοχές της βασικής σοσιαλδημοκρατικής ιδέας: εκλογή 
μιας αριστερής κυβέρνησης που θα πάρει πίσω τα Μνημόνια, θα διαγρά-
ψει το χρέος και θα μας επαναφέρει στην προ κρίσης ευημερία. Πράγμα 
που δένει απόλυτα με το προαναφερθέν εθνικοπατριωτικό πλαίσιο για 
δύο λόγους: πρώτον, επειδή συγκαλύπτει το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν 
μπορεί να λυθεί στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας, όντας, αντίθετα, δυ-
νητικά παγκόσμιο19· δεύτερον, επειδή δε θεωρεί ότι το πρόβλημα έχει να 
κάνει με την κοινωνική και ταξική διάρθρωση του εσωτερικού της χώρας, 
αλλά μόνο με τις σχέσεις της τελευταίας, ως εθνικά κυρίαρχου κράτους, με 
τους ξένους πιστωτές. Με αυτόν τον τρόπο κολακεύονται τόσο τα πατρι-
ωτικά ένστικτα του κόσμου όσο και οι ελπίδες του ότι θα μπορούσαμε να 
επιστρέψουμε στην πρότερη κατάσταση της υλικής ευημερίας. Αντίστοιχα 
συγκαλύπτεται το γεγονός ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει τόσο με την 
αναδιάρθρωση των γεωπολιτικών συμμαχιών της χώρας, όσο με την αναδι-
οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε ό,τι 
αφορά στον υπόλοιπο κόσμο, τουλάχιστον τον δυτικό. 

Είναι προφανές, ότι μέσα από τέτοιες απόψεις, κάθε ανάλυση με 
όρους οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, έχει προ πολλού ξεχαστεί. 
Αντί να ασχολούμαστε με τη θέση της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας μέσα 
στην κοινωνική και οικονομική ιεραρχία, καταργούμε όλες τις διαφορές 
μέσα στο αδιαφοροποίητο όλον «ελληνικός Λαός», μετατρέποντας τον 
αντιμνημονιακό αγώνα σε σύμβολο αντίστασης στους ξένους πιστωτές. 
Άλλωστε, το να διακρίνουμε ανάμεσα στα συμφέροντα που εκπροσωπεί 
η κάθε συγκεκριμένη ομάδα, δεν είναι παρά η λογική της Τρόικας που 
«στρέφει τη μια κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη». Έτσι δημιουργείται 
μια φανταστική συνέχεια που από τους δημόσιους υπάλληλους και τους 
συμβασιούχους που χειροκροτούν τον Ψηνάκη, περνώντας από τους ιδιο-
κτήτες ταξί, μπορεί να φτάσει ως τους μετανάστες, στα πλαίσια μιας δια-
νοητικής ακροβασίας που μόνο τα μέλη των αριστερών οργανώσεων είναι 
ικανά να φέρουν εις πέρας. 

19. Βλ. σχετικά και το κείμενό μας «Κάτω οι γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες Vol 2», στο 
παρόν τεύχος.
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είμαστε ελεύθεροι”»23. Ποτέ μια τέτοια νοοτροπία δεν έγινε κυρίαρχη στην 
Ελλάδα, όπου η εξυπηρέτηση του άμεσου, τοπικού, κλαδικού συμφέροντος 
προείχε κάθε άλλης παραμέτρου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο «ελληνι-
σμός» όχι μόνο δεν έχει να επιδείξει κάποια «αντιστασιακή υφή», όπως 
έλεγε ο αριστερός εθνικιστής ιστορικός, Ν. Σβορώνος24, αλλά, όλως αντιθέ-
τως, οδηγούσε σε διαρκείς συμβιβασμούς και αλισβερίσια διάφορων ομά-
δων με τον ξένο παράγοντα και τις Μεγάλες Δυνάμεις, ήδη από την εποχή 
του 1821 και τα περίφημα «κόμματα» (αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό). 

Αυτή η κατάσταση απλώς επιδείνωσε την αντικειμενική συνθήκη 
κατά την οποία το νεότερο ελληνικό κράτος υπήρξε σχεδόν αδιαλείπτως 
ένα «προτεκτοράτο» των μεγάλων δυνάμεων, άλλοτε έμμεσα και άλλο-
τε ανοιχτά. Στο μεταξύ, μετά την ολοκλήρωση της επανάκτησης των πιο 
κοντινών «χαμένων πατρίδων» (Επτάνησα, Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία 
κ.λπ.), το μεγαλοϊδεατικό φαντασιακό έπαψε να εμπνέει τις μάζες. Χωρίς 
να μπούμε σε λεπτομέρειες, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σταδιακά 
άρχισε να αναδύεται μια νέα μορφή εθνικισμού-πατριωτισμού. Αυτό το 
νέο πατριωτικό φαντασιακό, που γρήγορα η αριστερά το προσεταιρίστη-
κε ως προοδευτικό (εφόσον ταίριαζε με τη λενινιστική ανάλυση για τον 
ιμπεριαλισμό και τη σημασία των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των 
υποανάπτυκτων χωρών), συνιστά μια, κατά κάποιον τρόπο, εκ των υστέ-
ρων προσπάθεια να συσταθεί το έθνος με την προοδευτική μορφή του 
18ου αιώνα, ως ένα είδος πολιτικής κοινότητας, η οποία συσπειρώνεται 
για να παλέψει ενάντια στον ξένο κατακτητή και τους εντολοδόχους 
του. Αυτή η πατριωτική κουλτούρα, που εμπεδώνεται οριστικά στη νεο-
ελληνική συνείδηση με την Εθνική Αντίσταση και το ΕΑΜ, θα αποτελέσει 
τη μορφή που θα έχει για το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου η έννοια «αρι-
στερά»: οι αναφορές στην πάλη των τάξεων, το σοσιαλισμό, την ισότητα 
κ.λπ. ξεχνιούνται και αυτό που παρουσιάζεται ως προοδευτική πολιτική 
είναι πλέον ένας αντιαμερικανικός πατριωτισμός. Κάθε, σχεδόν, μεγάλο 
πολιτικό γεγονός της νεότερης ιστορίας γίνεται αντιληπτό κάτω από αυτό 
το πρίσμα, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση το Πολυτεχνείο. Έτσι, κάθε 
φορά που η κοινωνία, ή, έστω, κάποια κομμάτια της, προσπαθούν να κινη-
τοποιηθούν πολιτικά, έστω και σε επίπεδο στοιχειώδες (κατά τα Ιουλιανά, 
το Πολυτεχνείο κ.λπ.), οι κινητοποιήσεις παίρνουν πάντοτε έναν τέτοιο πα-

23. Φρ. Φυρέ, Ντ. Ρισέ, Η Γαλλική Επανάσταση, μτφρ. Η. Αθανασιάδης, Β. Μαργώνη, Αθήνα, 
Εστία, 1997, σ. 137.
24. Ν. Σβορώνος, «Η αντιστασιακή υφή του ελληνισμού», περ. Άρδην, τ. 14-15, Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 1998.
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Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλά-
δα δεν έχει ακόμα καταφέρει να δημιουργηθεί έθνος με την έννοια της 
πόλεως. Κατά κάποιον τρόπο έχουμε περάσει κατευθείαν στην καθαρά 
ετερόνομη εκδοχή του έθνους, αυτή του έθνους-αυτοκρατορίας: λόγω των 
επιρροών του βυζαντινού μας παρελθόντος, η αντίληψη για το έθνος έχει 
περισσότερο τη μεγαλοϊδεατική μορφή ενός προτάγματος κατάκτησης των 
χαμένων πατρίδων. Το έθνος δεν παρουσιάζεται ως μια αυτοκυβερνώμε-
νη κοινότητα, η οποία εξεγείρεται ενάντια στην αυθαιρεσία του μονάρχη, 
προκειμένου να αναλάβει το ίδιο την διακυβέρνηση της χώρας, όπως συ-
νέβη, χονδρικά, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, κατά τις λεγόμενες 
«αστικές» επαναστάσεις του 18ου αιώνα. Στην Ελλάδα έθνος με αυτή την 
έννοια δεν υπήρξε, εφόσον η κοινωνία εμφορούνταν περισσότερο από ένα 
τοπικιστικό φαντασιακό (οι άνθρωποι ένιωθαν πρώτα από όλα Μανιάτες, 
Κρητικοί, Σουλιώτες κ.λπ. παρά Έλληνες), το οποίο ενδιαφερόταν βασικά 
για την επιβίωση της οικογένειας και της φατριάς και όχι του έθνους. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, που κάποιοι έλληνες διανοού-
μενοι του 18ου αιώνα (όπως ο Κοραής και ο Ι. Κοκκώνης) θεωρούσαν ότι 
ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος θα έπρεπε να έχει μάλλον ομοσπονδιακή 
παρά συγκεντρωτική μορφή21. Ήξεραν ότι το τοπικιστικό στοιχείο ήταν κυ-
ρίαρχο, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και κατά την Επανάσταση του ’2122. 

Επόμενο είναι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, να καταστεί εξαιρετικά 
δύσκολη κάθε προσπάθεια εθνικής ενοποίησης με όρους πολιτικής κοινό-
τητας, όπως συνέβη σε άλλες δυτικές χώρες. Σύμφωνα, π.χ., με δύο ιστορι-
κούς της Γαλλικής Επανάστασης, κατά το 1790, «Η Ομοσπονδία, από μέσο 
υλικό, γίνεται σκοπός: είναι η επιβεβαίωση ότι ένα έθνος έχει γεννηθεί, με 
πολίτες που καμία τοπική ή επαρχιακή ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να χωρί-
σει. Ας ακούσουμε τους ομόσπονδους εκείνους που […] εκπροσωπούν τη 
Βρετάνη και το Ανζού: “δηλώνουμε επίσημα ότι μη όντας ούτε Βρετόνοι 
ούτε Ανδεγανοί, αλλά Γάλλοι και πολίτες της ίδιας επικράτειας, παραιτού-
μαστε από όλα τα τοπικά και ειδικά προνόμιά μας, και τα απαρνούμαστε 
ως αντισυνταγματικά. Θεωρούμε τον εαυτό μας ευτυχή και περήφανο που 

21. Βλ. σχετικά, Ν. Σ. Παπαντωνίου, Οι μορφές ελεύθερου κράτους που οραματίζονταν οι 
αγωνιστές του ’21, Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σσ. 28-34.
22. Οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα του 1821 είναι ενδεικτικοί, εν προκειμένω: δεν είχαν ούτε πολιτικό ούτε ταξικό χα-
ρακτήρα αλλά, αντίθετα, υπήρξαν κατά βάση προϊόν των φατριαστικών και τοπικιστικών 
συγκρούσεων ανάμεσα στους οπλαρχηγούς και τους πρώην κοτζαμπάσηδες, καθένας εκ των 
οποίων χρησιμοποιούσε το ασκέρι του ως προσωπικό, σε γενικές γραμμές, στρατό. 
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Και με αυτή την έννοια το κίνημα των πλατειών δείχνει τη δυσκο-
λία της ανάδυσης μιας πραγματικά ριζοσπαστικής πολιτικής συνείδησης 
στην Ελλάδα: από τη μια μεριά το τοπικιστικό ή συντεχνιακό πνεύμα 
κι από την άλλη η μόνη προσπάθεια υπέρβασής του να είναι ο αστικός 
πατριωτισμός, του οποίου εθνικιστικό κακέκτυπο είναι η Σπίθα, το πάνω 
μέρος της πλατείας Συντάγματος, οι «300 Έλληνες» και όλα τα ανάλογα 
φαιδρά φαινόμενα. 

Ξεσηκωμός και επανάσταση: αστικός πατριωτισμός και άμεση 
δημοκρατία

Ένας όμως από τους λόγους για τους οποίους αυτό το πατριωτι-
κό/«ρεπουμπλικανικό» στοιχείο απέκτησε τέτοια σημασία ήταν και το πο-
λιτικό μοντέλο που είχε κατά νου το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων 
στο κίνημα. Η ιδέα της κατάληψης των κεντρικών πλατειών κάθε πόλης, ως 
μέσο αγώνα, συνιστά ξεκάθαρη επιρροή από τον αιγυπτιακό ξεσηκωμό και 
το ρόλο που έπαιξε κατά τη διάρκειά του η κατάληψη της πλατείας Ταχρίρ 
του Καΐρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, πολύ πριν καταληφθεί η Πουέρτα 
ντελ Σολ της Μαδρίτης, η ιδέα της κατάληψης της πλατείας Συνάγματος 
με σκοπό «να κάνουμε τη δική μας πλατεία Ταχρίρ» είχε πέσει και από 
«Και αφού επέβαλαν για 30 χρόνια καθεστώς ασυδοσίας για να κερδίζουν οι εργολάβοι, οι 
τραπεζίτες και οι προμηθευτές και μετά χρεοκόπησαν την Ελλάδα, έχουν σήμερα το θράσος 
να βρίζουν όλο σχεδόν τον ελληνικό πληθυσμό! Κάθε μήνα παίρνει σειρά μια κοινωνική τάξη. 
Οι γιατροί είναι απατεώνες, οι δικηγόροι επίσης, οι μισθωτοί είναι άχρηστοι, οι στρατιωτικοί 
δεν παράγουν, οι μεταφορείς φοροδιαφεύγουν, οι φαρμακοποιοί κερδίζουν πολλά, οι φουρ-
νάρηδες πρέπει να δουλεύουν όλη μέρα και οι εργάτες να το βουλώνουν με 500 ευρώ. Και 
έπεται συνέχεια. Μόνον μια τάξη τη γλυτώνει από τη λύσσα των περισσοτέρων υπουργών 
του Γιώργου: η τάξη του χρήματος. Τυχαίο; Έτσι νομίζω» (Απ. Διαμαντής, «Μαράθηκαν οι 
μπαξέδες», Ε της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 18.9.2011, σ. 22). 

Με ένα ρητορικό σχήμα κοινωνικές ομάδες εντελώς διαφορετικής θέσης μέσα στην 
οικονομικοκοινωνική ιεραρχία και, ως εκ τούτου, εντελώς διαφορετικών συμφερόντων, ταυ-
τίζονται μέσω της αντιπαράθεσής τους σε μια κυβέρνηση «υπερταξική», η οποία επιτίθεται 
με την ίδια λύσσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Φυσικά ο αρθρογράφος προσπαθεί να 
σώσει το αυθεντικό σχήμα της ανάλυσης της κοινωνίας με ταξικούς όρους, λέγοντας ότι η 
μόνη τάξη που εξαιρείται από τη γενική επίθεση του Κράτους είναι «η τάξη του χρήματος». 
Προφανώς και εννοούνται οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες (εφοπλιστές, εργολάβοι, βιο-
μήχανοι κ.λπ.). Αλλά αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ «ανώτερων» και «κατώτερων» τάξεων 
ουσιαστικά ακυρώνεται, όταν στις δεύτερες τοποθετούνται κατηγορίες όπως οι γιατροί, οι 
δικηγόροι, οι στρατιωτικοί κ.λπ. Αυτό που μένει ως εντύπωση είναι ότι, πέραν από δύο-τρεις 
μεγάλες οικογένειες, όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός της ελληνικής κοινωνίας δέχεται κατά μέ-
τωπον επίθεση από την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί μάλιστα να διαρρήξει την υποτιθέμενα 
«αυθόρμητη» αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, στρέφοντας καθεμιά από αυτές, 
ενάντια σε όλες τις άλλες.
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τριωτικό-«αντιιμπεριαλιστικό» χαρακτήρα και βιώνονται ως μορφή αντί-
δρασης στον ξένο παράγοντα και τους εδώ υποτακτικούς του. 

Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, το είδος του πολιτικού φαντασι-
ακού που μπορεί να γεννηθεί είναι αυτό ενός ιδιόμορφου «αστικού» ή 
«ρεπουμπλικανικού» πατριωτισμού, κατά τον οποίο όλο το έθνος πρέπει 
να ενωθεί προκειμένου να καταστήσει τη χώρα εθνικά ανεξάρτητη και κυ-
ρίαρχη, εφόσον αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τη «δημοκρατία»25. Αυτή 
η ιδέα της «παλλαϊκής ενότητας» όμως αφήνει ελάχιστο χώρο για την 
προώθηση μιας ανάλυσης με όρους κοινωνικών διαχωρισμών, ιεραρχιών 
και ανισοτήτων. Ο μόνος κοινωνικός διαχωρισμός που μπορεί να υπάρξει 
μέσα σε αυτό το σχήμα ανάλυσης είναι αυτός ανάμεσα στη μεγάλη μάζα 
του (κοινωνικά ομοιογενούς) πληθυσμού, από τη μια πλευρά, και της μι-
κρής δράκας των Κουίσλινγκ (οι «προδότες πολιτικοί» κ.λπ.), από την 
άλλη πλευρά, δηλαδή των εντολοδόχων των ξένων ιμπεριαλιστών. 

Αυτή η ιδεολογία, που δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον καθεαυτό 
εθνικισμό -ή, έστω, με τις ακροδεξιές εκδοχές του (γι’ αυτό κι εμείς χρη-
σιμοποιούμε τον όρο «πατριωτισμός»)-, αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, 
το πολιτικό DNA του Έλληνα και γι’ αυτό αναδύεται με κάθε ευκαιρία. 
Είναι σαν η Ελλάδα να μην έχει περάσει από το «στάδιο» των αστικών 
επαναστάσεων -για να το θέσουμε με μαρξιστικούς όρους-, με αποτέλεσμα 
να προσπαθεί κάθε φορά να το πετύχει. Η διάδοση του αντιμνημονιακού 
πατριωτισμού, που επηρέασε ακόμα και την πιο δημοκρατική συνιστώσα 
του κινήματος των πλατειών, είναι έκφραση αυτής της βαθειάς τάσης, που 
δίνει έμφαση στην παλλαϊκή ενότητα και στην αντίσταση σε μια υποτιθέ-
μενα απομονωμένη και αποκομμένη από την κοινωνία κλίκα ξενόφερτων 
εξουσιαστών26. 

25. Με τον όρο «αστικός πατριωτισμός» ή «ρεπουμπλικανισμός», τους οποίους χρησιμο-
ποιούμε και στη συνέχεια του κειμένου, εννοούμε το πολιτικό φαντασιακό που, σε γενικές 
γραμμές, εμφανίστηκε στη Δύση κατά τις λεγόμενες «αστικές» επαναστάσεις του 17ου και 18ου 
αιώνα. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πολιτικού εθνικισμού ήταν ότι δεν αντιλαμβανόταν 
το έθνος με την αντιδραστική σημασία του λεγόμενου ρομαντικού εθνικισμού (που άρχισε να 
διαδίδεται το 19ο αιώνα), ως ένα είδος, με άλλα λόγια, μεταφυσικής κοινότητας σχετιζόμενης 
με το αίμα του πληθυσμού της και το χώμα της χώρας της. Για τον αστικό πατριωτισμό το 
έθνος είναι μια πολιτική κοινότητα που διεκδικεί την αυτοκυβέρνησή της, μην αποδεχόμενη 
πλέον να κυβερνάται από την αυθαίρετη εξουσία του μονάρχη. Αποτελεί, ως εκ τούτου, την 
πολιτική ιδεολογία των αβασίλευτων καθεστώτων (republics) των νεότερων χρόνων. Βάζουμε 
επίθετο «αστικός» εντός εισαγωγικών, καθώς χρησιμοποιούμε τον όρο με μια ουδέτερη, ιστο-
ριογραφική έννοια, κι όχι με τη σημασία που δίνει στον όρο ο μαρξισμός (ή έστω οι σημερινοί 
υποτιθέμενοι εκπρόσωποί του), που εξισώνουν το «αστικός» με το «καπιταλιστικός». 
26. Χαρακτηριστικό είναι, υπό αυτή την έννοια, το ακόλουθο παράθεμα ενός δημοσιογράφου: 
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που τίθενται σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις κοινωνικών ξεσηκω-
μών είναι αρκετά διαφορετικά. Κι αυτό αφορά τόσο το καθαρά πρακτικό 
επίπεδο (επιλογή των μέσων και των μορφών αγώνα κ.λπ.) όσο και το 
θεωρητικό ή «ιδεολογικό» επίπεδο (κατάρτιση των αιτημάτων, καθορισμός 
των στόχων του κινήματος κ.λπ.). Το γεγονός ότι στην Ελλάδα (όπως και 
στην Ευρώπη άλλωστε) δεν είχε υπάρξει ιδιαίτερη πολιτική ανάλυση των 
αραβικών εξεγέρσεων, είχε στο μεταξύ καταστήσει αυτονόητη την ιδέα ότι 
τα προβλήματα της ελληνικής περίπτωσης είναι της ίδιας φύσης με αυτά 
της Αιγύπτου και ότι, ως εκ τούτου, τα μέσα πάλης θα έπρεπε να είναι τα 
ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε να 
ανατρέψουμε ένα αυταρχικό και απολυταρχικό καθεστώς, με σκοπό να 
εγκαθιδρύσουμε ένα Κράτος δικαίου και ένα φιλελεύθερο, κοινοβουλευτι-
κό σύστημα. Σε γενικές γραμμές αυτό υπάρχει και το όλο ζήτημα είναι να 
ανατραπεί και να αντικατασταθεί από θεσμούς δημοκρατικούς και αυτό-
νομους. Η επιμονή με την οποία αναπαράγεται η ιδέα ότι σήμερα στην Ελ-
λάδα έχουμε ένα είδος χούντας είναι, υπό αυτή την έννοια, προϊόν πιο πολύ 
αυτής της ιδεολογικής σύγχυσης -όπως φυσικά και της εντελώς κατανοητής 
αγανάκτησης απέναντι στην κυβέρνηση και τους εντολείς της- παρά συνέ-
πεια ψύχραιμης ανάλυσης της πραγματικότητας28. Όχι ότι «οι αγορές» δεν 
ασκούν, όντως, ένα είδος δικτατορίας, ούτε ότι παρεμβάσεις τύπου Τρόικας 
δεν καταπατούν ανοιχτά βασικές πτυχές του συνταγματικού καθεστώτος 
των χωρών που τις υφίστανται. Αυτό όμως δεν είναι δικτατορία, αν θέλου-
με να μιλάμε σωστά και να μη χανόμαστε σε ρητορικές υπερβολές. Μπορεί 
να μας κυβερνά ένας τραπεζίτης και οι βασικές οικονομικές αποφάσεις να 
λαμβάνονται στα γραφεία της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, ωστόσο, στο επίπεδο των 
πολιτικών ελευθεριών δεν υπάρχει καμία σύγκριση με καθεστώτα τύπου 
Τυνησίας, Αιγύπτου, Ιράν: δεν έχουμε αστυνομικό κράτος, το στρατό στους 
δρόμους να δολοφονεί διαδηλωτές, δεν έχουμε βασανιστήρια, λογοκρισία, 
απαγόρευση των συναθροίσεων κ.λπ. 

Το σύνθημα «η Χούντα δεν τελείωσε το ‘73» αναπαράγει σε ένα 
επίπεδο το βασικό μύθο της αντι-αυταρχικής και ουσιαστικά φιλελεύθερης 
αντίληψης: η ιδέα που περνά, είναι ότι η πολιτική είναι κυρίως ένα μέσο 
πίεσης, ή ένα είδος στιγμιαίου ξεσηκωμού με σκοπό την εκδίωξη ενός 
δικτάτορα, κι όχι μια διαδικασία διαρκούς συμμετοχής σε δημοκρατι-
28. Φυσικά εδώ αναφερόμαστε στον ανένταχτο κόσμο κι όχι στους δημαγωγούς της αριστε-
ράς και τους συνοδοιπόρους τους -συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, και της ουράς τους, του Τ. 
Φωτόπουλου-, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο «χούντα» με καθαρά λαϊκιστικά κίνητρα.
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διάφορες πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες και στην Αθήνα, κατά 
τη διάρκεια της πορείας της 23ης Φεβρουαρίου. Αυτή η επιλογή, όσο κι αν 
εκ πρώτης όψεως φαντάζει πολιτικά «αθώα» -ως μια κίνηση περισσότερο 
συμβολικής φύσης-, στην πραγματικότητα συνιστά ενσάρκωση μιας πολύ 
συγκεκριμένης πολιτικής λογικής, ασχέτως του αν αυτή η τελευταία δεν 
είναι πάντοντε σαφής και κατανοητή στους φορείς της.

Πρέπει να γίνει σαφές, απέναντι στον ερμηνευτικό μηδενισμό που 
κυριαρχεί σήμερα στους «επαναστατικούς» κύκλους, ότι είναι αναγκαία 
η διάκριση ανάμεσα σε αυτά που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως 
«ξεσηκωμούς» ή «εξεγέρσεις» και σε αυτό που παραδοσιακά αποκαλεί-
ται «επανάσταση». Χονδρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά 
μεταξύ των δύο έγκειται στο εξής: σε αντίθεση με μια εξέγερση ή έναν 
ξεσηκωμό –οι οποίες έχουν περισσότερο τη μορφή ενός ξεσπάσματος και 
ως στόχο ή απαίτηση τη φιλελευθεροποίηση ενός δικτατορικού ή θεοκρα-
τικού καθεστώτος-, μια επανάσταση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια 
δημιουργίας νέων, δημοκρατικών οργάνων αγώνα (αρχικά) και εξουσίας 
(στη συνέχεια), στα πλαίσια μιας λίγο πολύ σαφούς προσπάθειας να 
αντικατασταθεί το υπάρχον σύστημα από ένα νέο μοντέλο κοινωνίας 
που θα αποτελείται από δημοκρατικούς θεσμούς (λαϊκές συνελεύσεις, 
αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις κ.λπ.). Στην πρώτη περίπτωση έχου-
με ένα κίνημα κυρίως «αρνητικής» φύσης, το οποίο ενδιαφέρεται βασικά 
να αντισταθεί σε μια απολυταρχική εξουσία, απαιτώντας, σε άλλες περι-
πτώσεις, τη φιλελευθεροποίησή της (όπως συνέβη στο Ιράν πριν από δύο 
χρόνια και στις αραβικές εξεγέρσεις του 2011). Στην περίπτωση των επα-
ναστάσεων, από την άλλη πλευρά, τίθεται ανοιχτά το ζήτημα που αποτελεί 
τον πυρήνα της πολιτικής, και το οποίο συνιστά την καθεαυτό «θετική» της 
διάσταση: τι είδους κοινωνία θέλουμε; Τι είδους θεσμούς επιθυμούμε να 
δημιουργήσουμε, για να αντικαταστήσουμε το υπάρχον σύστημα; Σε αυτή 
την περίπτωση το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι η φιλελευθεροποίηση 
ενός αυταρχικού καθεστώτος, αλλά η δημιουργία δημοκρατικών θεσμών 
που θα θέσουν τις βάσεις μιας αναθέσμισης της κοινωνίας. 

Αν επιμένουμε τόσο πολύ σε αυτή τη διάκριση, η οποία ενδεχομέ-
νως να φαντάζει λίγο σχολαστική27, είναι επειδή τα πολιτικά διακυβεύματα 

27. Εφόσον άλλωστε -και θα πρέπει αυτό να είναι σαφές- η διάκρισή μας μεταξύ «ξεση-
κωμών» και «επαναστάσεων» γίνεται επί τούτου με έναν τρόπο σχηματικό, ώστε να γίνουν 
απόλυτα σαφείς οι ιδιαιτερότητες των δύο διαφορετικών πολιτικών λογικών, οι οποίες στην 
πραγματικότητα μπορεί κάλλιστα να και να συνυπάρχουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



46 47

«πολιτιστικού» χαρακτήρα, εφόσον ο πληθυσμός θεωρείται εντελώς αμέ-
τοχος στη διαμόρφωση της κατάστασης ενάντια στην οποία ορθώνεται 
σήμερα το κίνημα. Δύσκολα μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο μια 
κριτική της καθημερινής ζωής και των προτύπων του καταναλωτισμού και 
της μαζικής κουλτούρας που υιοθετούν οι άνθρωποι, αναπαράγοντας έτσι 
την κυρίαρχη κοινωνική θέσμιση (το «σύστημα»).

Η βασική αντίφαση του κινήματος

Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι το κίνημα των Πλατειών χαρακτηρίστηκε από μια βασική αντίφαση, η 
οποία καθόρισε, εν πολλοίς, τις επιλογές και τη εξέλιξή του. Πρόκειται για 
μια αντίφαση στο επίπεδο των πολιτικών κατευθύνσεων που εκφράστηκαν 
σχετικά με τον πολιτικό προσανατολισμό του, τόσο σε επίπεδο οργανω-
τικής δομής όσο και σε επίπεδο «θεωρίας» -δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει 
με το πολιτικό πρόταγμα και την αιτήματα των κινητοποιήσεων. Σύμφω-
να με την οπτική μας, αυτή η αντίφαση, που υπήρξε ευθύς εξαρχής στον 
πυρήνα του κινήματος, έγκειται στη συνύπαρξη των δύο κατευθύνσεων 
που προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε παραπάνω: από τη μια μεριά ένα 
«αστικό»- αντιαυταρχικό φαντασιακό, που έβλεπε το κίνημα ως προϊόν 
της παλλαϊκής συστράτευσης ενάντια σε μια πολύ μικρή κλίκα εξουσια-
στών (το περίφημο «1%» του αμερικανικού κινήματος) και από την άλλη 
μεριά ένα καθαρά (αμεσο)δημοκρατικό φαντασιακό, που έθεσε το ζήτημα 
της πραγματικής πολιτικής ισότητας και της συνολικότερης κοινωνικής αλ-
λαγής, κατακρίνοντας τις προσεγγίσεις που έθεταν ως υπέρτατο πολιτικό 
ορίζοντα των κινητοποιήσεων την ακύρωση του Μνημονίου και τη διαγρα-
φή του χρέους.  

Όπως είναι φυσικό, η πρώτη συνιστώσα του κινήματος συσπείρω-
σε το πατριωτικό κομμάτι αλλά και την αριστερά, η οποία, όπως είδαμε, 
παρέμεινε προσκολλημένη στη γνωστή σοσιαλδημοκρατική της αντίληψη. 
Βασικά ιδεολογικά στοιχεία αυτής της συνιστώσας ήταν η υιοθέτηση μιας 
εθνοκεντρικής οπτικής, βάσει της οποίας το Έθνος προδόθηκε από μια μι-
κρή κλίκα «προδοτών», οι οποίοι αποτελούν τους ντόπιους εκπροσώπους 
των ξένων τοκογλύφων. Αυτό, που κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει είναι να 
ενωθεί ο λαός, ανεξαρτήτως των εσωτερικών του διαφωνιών και διαφορο-
ποιήσεων, και να ανατρέψει αυτή τη «χούντα» που έχει πλέον χάσει κάθε 
νομιμοποίηση. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το πρόβλημα δεν είναι 
κοινωνικό ή ταξικό αλλά εθνικό: ο ελληνικός «λαός» (δηλαδή το ελληνικό 
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κές μορφές άσκησης της εξουσίας η οποία, ως τέτοια, προϋποθέτει, 
φυσικά, τη δημιουργία τέτοιων δημοκρατικών θεσμών αγώνα (αρχικά) 
και εξουσίας (στη συνέχεια). Γι’ αυτό δεν τίθεται και το ζήτημα της αυ-
τό-οργάνωσης μέσα στην παραγωγή και περιοριζόμαστε σε σοσιαλδημο-
κρατικά αιτήματα και απόψεις. Σαν το μόνο πράγμα που μπορεί να μας 
κάνει να πολιτικοποιηθούμε και να αντιδράσουμε μέσα σε ένα καθεστώς 
φιλελεύθερου καπιταλισμού (έστω ελληνικού τύπου) να ήταν οι υπερβολές 
και οι ακρότητες αυτού του συστήματος (τα έκτακτα μέτρα λιτότητας, οι 
ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές κ.λπ.) και ποτέ αυτό το ίδιο το σύ-
στημα και η λογική του. Βλέπουμε εδώ, πώς η φιλελεύθερη ιδέα του αντι-
αυταρχικού αγώνα δένει απόλυτα με τη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη, που 
παρουσιάζεται ως ένας αντίστοιχος αγώνας ενάντια στη «δικτατορία των 
αγορών»: η περίφημη αυθαιρεσία της εξουσίας, ενάντια στην οποία ορθώ-
θηκε, ιστορικά, ο φιλελευθερισμός και ο ρεπουμπλικανικός πατριωτισμός, 
στην περίπτωση της σημερινής σοσιαλδημοκρατίας παίρνει τη μορφή της 
αυθαιρεσίας των εντελώς ανεξέλεγκτων αγορών.

Αυτή η αντι-αυταρχική, ρεπουμπλικανική λογική αντικατοπτρίζεται 
με τον καλύτερο τρόπο στο περίφημο σύνθημα του αμερικανικού κινήμα-
τος, «είμαστε το 99%». Φυσικά η αξία ενός συνθήματος δεν κρίνεται τόσο 
από το κατά πόσο ανταποκρίνεται πιστά στην πραγματικότητα (διότι, με 
αυτή τη λογική το σύνθημα του Μάη του ’68 «CRS SS» θα ήταν εντελώς 
απαράδεκτο, δεδομένου ότι κάποιοι μέσα από τα CRS, τα γαλλικά ΜΑΤ, 
είχαν πολεμήσει ενάντια στους ναζί κατά τον Β’ Π. Πόλεμο), όσο από την 
ικανότητά του να συσπειρώνει τον κόσμο και να βοηθά στην ανάπτυξη ενός 
κινήματος. Ωστόσο, στα πλαίσια της ανάλυσης που επιχειρούμε, το συγκε-
κριμένο σύνθημα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της λογικής που 
περιγράφουμε: η κοινωνία παρουσιάζεται ταξικά αδιαφοροποίητη, εφόσον 
όλος ο κόσμος παρουσιάζεται έτοιμος να στραφεί ενάντια σε ένα απειρο-
ελάχιστο «1%» που υποτίθεται ότι εξουσιάζει όλη την υπόλοιπη κοινωνία. 
Πώς όμως είναι δυνατό αυτό το ελάχιστο ποσοστό -που δεν αρκεί καλά 
καλά για να περιγράψει ούτε τα ανώτερα κλιμάκια της άρχουσας ολι-
γαρχίας- να κυριαρχεί το υπόλοιπο 99%, αν δεν υπάρχουν δομές που 
του επιτρέπουν να το κάνει, αν ένα σημαντικό κομμάτι του 99% δεν έχει 
λόγους να υποστηρίζει το υπάρχον σύστημα, να συνεχίζει να πιστεύει 
στις κεντρικές του σημασίες και τις υποσχέσεις που αυτό δίνει κ.λπ.;

Όπως το είδαμε και πιο πάνω, αυτή η θεωρία για το 99% απέ-
τρεψε το άνοιγμα μιας συζήτησης βασισμένης σε ερωτήματα περισσότερο 
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εκφράστηκε και στο πρακτικό ή οργανωτικό επίπεδο. Από τη μια μεριά, 
το αντιαυταρχικό στοιχείο εκφράστηκε μέσα από την ιδέα της κατάληψης 
των πλατειών, η οποία, όπως είδαμε, είναι ένα μέσο πάλης που χρησιμο-
ποιήθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα στην Αίγυπτο: εκεί, μέσα σε ένα 
δικτατορικό καθεστώς όπου τα βασικά αστικά και πολιτικά δικαιώματα 
δεν αναγνωρίζονται, η μαζική κατάληψη μιας κεντρικής πλατείας αποτε-
λεί αφεαυτής μια πράξη καθαρά εξεγερσιακή. Σε ένα φιλελεύθερο όμως 
καθεστώς, όπως το ελληνικό, μια τέτοια πράξη δεν εκφράζει από μόνη 
της μια απαραίτητα ριζοσπαστική πολιτική λογική. Ίσα ίσα, μάλιστα: αν 
ο κόσμος έμενε μόνο εκεί, το κίνημα των πλατειών δε θα είχε υπάρξει. Θα 
είχε αναπαραχθεί απλώς το μοντέλο των παθητικών συγκεντρώσεων των 
τελευταίων ημερών του Μαΐου και των αρχών του Ιουνίου ή η ατμόσφαιρα 
του πάνω μέρους της πλατείας Συντάγματος, με τον κόσμο να βρίζει τους 
πολιτικούς και να μουντζώνει τη Βουλή. Δεδομένου ότι το φιλελεύθερο 
Κράτος μπορούσε άνετα να ανεχτεί για κάποιο διάστημα τέτοιου είδους 
συγκεντρώσεις, δε θα υπήρχε κάποια επέμβαση της αστυνομίας, η οποία 
θα μπορούσε να συσπειρώσει περαιτέρω τον κόσμο.

Ο λόγος όμως για τον οποίο το κίνημα των πλατειών (τουλάχιστον 
στην αθηναϊκή του εκδοχή, που είναι και η πιο «ολοκληρωμένη» πολιτικά) 
δεν είχε, τελικά, αυτή την εξέλιξη, είναι η δημιουργία μιας σειράς θεσμών, 
οι οποίοι εξέφρασαν την καθαρά (αμεσο)δημοκρατική συνιστώσα του: 
πρόκειται για τις λαϊκές συνελεύσεις και τις θεματικές ομάδες αλλά και 
για τη γενικότερη ιδέα της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης της 
μικρής κατασκήνωσης που στήθηκε πάνω στις πλατείες. Αφήνοντας στην 
άκρη τις καπελωματικές πρακτικές των αριστερών οργανώσεων –και την 
όποια παραμόρφωση των δημοκρατικών διαδικασιών αυτές προξένησαν-, 
οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν από το κίνημα αποτελούν εξαιρετικό δείγ-
μα δημοκρατικής λειτουργίας. 

Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτοί οι αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί 
δημιουργήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν μέσα σε ένα αυτιαυταρχικό/
ρεπουμπλικανικό πολιτικό πλαίσιο, χωρίς να μπορέσουν να ανοίξουν ένα 
χώρο πραγματικής άσκησης της πολιτικής. Δεν είχαν, με άλλα λόγια, να 
διαχειριστούν πραγματικά προβλήματα και πρακτικές καταστάσεις που 
θα αφορούσαν στην καθημερινή λειτουργία τομέων της κοινωνίας (όπως 
συμβαίνει, π.χ., με την κατάληψη ενός εργοστασίου, ενός πανεπιστημίου 
κ.λπ.), πράγμα που τους μετέτρεψε, από ένα σημείο κι έπειτα, σε ένα 
είδος πολιτικών ασκήσεων επί χάρτου. Δεδομένου ότι το γενικό πολιτικό 
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Έθνος) βρίσκεται αντιμέτωπος με τους ξένους τοκογλύφους και τα εγχώ-
ρια υποχείριά τους και πρέπει να παλέψει, πρώτα πρώτα, για την εθνική 
του ανεξαρτησία (πράγμα που στο οικονομικό επίπεδο μεταφράζεται στο 
αίτημα της διαγραφής του χρέους). Ακόμα κι αν αυτή η λογική δεν οδη-
γείται στις ακραίες της συνέπειες (όπως συμβαίνει, π.χ., στην περίπτωση 
του εθνικιστή ηγέτη, Μ. Θεοδωράκη), υποπίπτει πάντοτε, ακόμα και στις 
λιγότερο εθνικιστικές της εκδοχές, στη βασική πλάνη κάθε εθνοκεντρικής 
προσέγγισης: τη συγκάλυψη του καθευαυτό πολιτικού-ταξικού στοιχεί-
ου, βάσει μιας γεωπολιτικής αντίληψης που ταυτίζει -ή, έστω, συγχέει- 
την κοινωνική με την εθνική απελευθέρωση. 

Η δεύτερη συνιστώσα, που αποτέλεσε και την καθεαυτό ριζοσπα-
στική πλευρά της κινητοποίησης, είναι αυτή που προώθησε την ιδέα της 
άμεσης δημοκρατίας ως συνολικού προτάγματος (καταρχάς στο πολιτειακό 
επίπεδο και, σε ένα μικρότερο και πιο ασαφή βαθμό, στο σύνολο της κοι-
νωνικής ζωής) κι όχι απλώς ως ενός προσωρινού μέσου πάλης ενάντια στο 
Μνημόνιο και την Τρόικα. Αυτή η συνιστώσα συσπείρωσε μεγάλο μέρος 
του ανένταχτου κόσμου, ο οποίος σφυρηλατήθηκε πολιτικά μέσω της συμ-
μετοχής του στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες της Λαϊκής Συνέλευσης 
και των Θεματικών Ομάδων, ερχόμενος συχνά σε ανοιχτή αντιπαράθεση με 
τους αριστερούς γραφειοκράτες και τις καπελωματικές τους πρακτικές. 
Για αυτό το κομμάτι του κόσμου, η γενική οργή και αγανάκτηση για το 
εξευτελισμένο και απονομιμοποιημένο πολιτικό σύστημα μεταφράστηκε 
σε θετική απαίτηση για την αντικατάστασή του από ένα σύνολο πραγμα-
τικά δημοκρατικών θεσμών, οι οποίοι θα απέτρεπαν την καθυπόταξη της 
πολιτικής ζωής στα κόμματα και τους γραφειοκράτες. Η εχθρότητα προς 
τα κόμματα μπορεί να συμπυκνωθεί ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό: μπορεί 
ο καθένας κι η καθεμία να συμμετάσχει στις διαδικασίες του κινήματος, 
αλλά ως άτομο, εκφέροντας την προσωπική του άποψη, και όχι ως φερέ-
φωνο μιας γραφειοκρατικής οργάνωσης που ήρθε για να «περάσει» την 
από τα πριν και εκτός συνελευσιακών διαδικασιών αποφασισμένη γραμμή 
της. Είναι αυτός ο κόσμος και η στάση του (αντικοινοβουλευτική, αντικομ-
ματική και αντιγραφειοκρατική) που δεν επέτρεψε στην αριστερά να κυρι-
αρχήσει στο Σύνταγμα, έστω κι αν τελικά αυτή κατάφερε να χειραγωγήσει 
σημαντικό κομμάτι των διαδικασιών του. 

Όπως είναι προφανές, η συνύπαρξη αυτών των δύο συνιστωσών 
μέσα στο ίδιο κίνημα προκαλεί μια αντιφατική κατάσταση, εφόσον συ-
γκρούονται δύο αρκετά διαφορετικές λογικές. Αυτή η βασική αντίφαση 
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κοινωνικά ερείσματα ένα κίνημα29. 

Δεδομένου ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο μόνιμων αναταράξεων, 
ακόμα και η σχετική παθητικότητα της ελληνικής κοινωνίας δε θα πρέπει 
να μας κάνει να καθησυχάζουμε. Το κίνημα των πλατειών αποτέλεσε μια 
ιστορικής σημασίας πολιτική εξέλιξη και δεν πρέπει να αφήσουμε την κλη-
ρονομιά και τις εμπειρίες της να ξεχαστούν. Πρέπει να δούμε τι από αυτά 
μπορούν να μας βοηθήσουν για το μέλλον, ώστε σε περίπτωση μελλοντι-
κών κοινωνικών εξάρσεων να μπορούμε να δράσουμε πιο συντονισμένα 
και αποτελεσματικά. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι μαθημένη σε τέτοιες 
καταστάσεις, εφόσον της λείπει μια ιστορία πολιτικής πάλης, κοινωνικών 
αγώνων και αυτόνομων κινημάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε μα-
ζική κινητοποίηση τίθεται το ζήτημα της συμμετοχής κόσμου με ελάχιστη 
πολιτική εμπειρία, που κατεβαίνει για πρώτη φορά στο δρόμο, δίχως, πολύ 
συχνά, να έχει συμμετάσχει σε άλλες συλλογικές κινητοποιήσεις στην κα-
θημερινή του ζωή (απεργίες, τοπικά κινήματα κ.λπ.). 

Υπό αυτή την έννοια, η βασική, ίσως, συνεισφορά του κινήματος 
των πλατειών ήταν ότι εξοικείωσε έναν αριθμό ανθρώπων με τη λειτουργία 
θεσμών δημοκρατικών, καταδεικνύοντας, παράλληλα, το χρεοκοπημένο χα-
ρακτήρα των κομματικών και συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών. Μπορεί οι 
πλατείες να μην έφτασαν στο σημείο να βρουν -ή να μην προώθησαν- νέ-
ους θεσμούς σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, αλλά αυτό που κατά 
κάποιον τρόπο κατέφεραν είναι να δείξουν πως μόνο με την αυτενέρ-
γεια και την αυτοοργάνωση του κόσμου είναι δυνατόν να συγκροτηθεί 
ένα δυνατό και συνειδητοποιημένο κίνημα. Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, 
είναι αυτές οι αμεσοδημοκρατικές εμπειρίες να αρχίσουν να επηρεάζουν 
τους κατά τόπους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που θα προκύψουν, κατά 
πάσα πιθανότητα, στο άμεσο μέλλον. Οι αγώνες στους χώρους δουλειάς 
θα χρειαστεί να εμπλουτιστούν από οριζόντιες και μη γραφειοκρατικές 
πρωτοβουλίες, καθώς και από πειράματα καταλήψεων και αυτοδιαχείρη-
σης. Τα εμφανιζόμενα προβλήματα στέγασης ή κάλυψης βασικών αναγκών 
θα πρέπει να επιλυθούν από την αυτοοργάνωση στις γειτονιές και τους 

29. Οι προσπάθειες συντονισμού, μάλιστα, με τις τοπικές συνελεύσεις από συνοικίες της 
Αθήνας (π.χ. η ιδέα να κατέβει κόσμος από τις συνοικίες προς το Σύνταγμα με οργανωμένα 
μπλοκ, κατά τις περικυκλώσεις της 15ης και των 28ης και 29ης Ιουνίου) αποτελούν χαρακτη-
ριστικό δείγμα αυτής της τάσης. Παρόμοιες κινήσεις είδαμε και στη μεγαλειώδη απεργιακή 
συγκέντρωση στις 19/10, αλλά και σε σχετικά καθημερινό επίπεδο, στις πρωτοβουλίες για 
διαδημοτικές κινητοποιήσεις και ειδικότερα στην συλλογική αντίσταση ομάδων πολιτών και 
τοπικών συνελεύσεων ενάντια στα χαράτσια. 
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πλαίσιο, η κοινή συνισταμένη όλων των συμμετεχόντων, ήταν «αρνητικού» 
τύπου (η αντίθεση στα μέτρα και το Μνημόνιο), οι αμεσοδημοκρατικοί θε-
σμοί που αναπτύχθηκαν είχαν να διαχειριστούν, ως πραγματικά καθημερι-
νά ζητήματα, μόνο την οργάνωση των κινητοποιήσεων και της καθημερινής 
λειτουργίας της μικρής κοινότητας της πλατείας. Εφόσον το κίνημα ήταν 
μειοψηφικό, δίχως ρίζες στη μεγάλη μάζα των κοινωνικών στρωμάτων, η 
εμβέλειά του, σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, παρέμεινε περιορισμένη 
στο χώρο των πλατειών. Η άμεση δημοκρατία δεν εφαρμόστηκε ούτε στην 
παραγωγή ούτε σε κάποιον άλλο νευραλγικό τομέα της κοινωνίας. Έμεινε 
απλώς ένα μοντέλο προς μίμηση και διάδοση.

Αυτή όμως ήταν και η αρχική ιδέα του κινήματος: οργανώνουμε 
ένα σύνολο θεσμών, ώστε να παρακινήσουμε την κοινωνία να υιοθετήσει 
τέτοιες δομές στην καθημερινότητά της. Ιδέα πολύ σωστή και απολύτως 
υπερασπίσιμη (δεδομένων των κοινωνικών συνθηκών), η οποία όμως βασί-
ζεται στη θεμελιώδη αντινομία των κινητοποιήσεων: αντί οι μικρές δημο-
κρατικές πολιτείες των πλατειών να αποτελέσουν το αποκορύφωμα, κατά 
κάποιον τρόπο, ενός ήδη υπάρχοντος κινήματος, το οποίο θα ήταν ήδη σε 
εξέλιξη μέσα σε τομείς της κοινωνίας, είδαμε μάλλον το ανάποδο. Αντί, με 
άλλα λόγια, το κίνημα των πλατειών να αναδυθεί ως ένα είδος προσπάθει-
ας συντονισμού ενός ήδη υπάρχοντος, διάσπαρτου κοινωνικού κινήματος 
(απεργίες, καταλήψεις κ.λπ.), μάλλον προσπάθησε το ίδιο να συνεισφέρει 
στη γέννηση ενός τέτοιου κινήματος, ενεργώντας ως μοχλός που θα προέ-
τρεπε την κοινωνία να μιμηθεί το παράδειγμά του.

Πώς προχωράμε;

Εν όψει των μελλοντικών εξελίξεων, το ερώτημα που τίθεται είναι 
αν ένα κίνημα με αυτήν ακριβώς τη μορφή θα μπορούσε να πετύχει τους 
στόχους τους ή αν, από την άλλη πλευρά, ένα τέτοιο είδος κινητοποίησης 
(το οποίο, δηλαδή, προσπαθεί να αφυπνίσει την κοινωνία, παρακινώντας 
τη να το μιμηθεί) είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να αποτύχει 
και να κλειστεί στον εαυτό του (μην προσφέροντας στους αμεσοδημο-
κρατικούς θεσμούς άλλο έδαφος από την οργάνωση και τη διαχείριση της 
καθημερινής λειτουργίας των πλατειακών καταυλισμών). Το ερώτημα αυτό 
τέθηκε επανειλημμένως από κόσμο που συμμετείχε στο κίνημα, κυρίως 
μέσω της άποψης ότι παράλληλα με την κεντρική κινητοποίηση, που είχε 
κυρίως συμβολική αξία, θα έπρεπε να πέσει το βάρος και στο τοπικό επί-
πεδο, καθώς σε αυτήν την κλίμακα είναι που μπορεί πραγματικά να βρει 
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Χαράλαμπος Μαγουλάς

Σύνταγμα 2011: εντός, εκτός και επί τα αυτά

Ο χώρος και οι πρώτες μέρες

Όσο κι αν υπήρχαν συνελεύσεις με ανοικτό και τοπικό χαρακτήρα 
πριν τον Μάη, η Λαϊκή Συνέλευση στο Σύνταγμα, ως τμήμα της ευ-ρύτερης 
πολύμορφης διαμαρτυρίας που συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, υπήρξε μία 
εμπειρία πρωτόγνωρη, ακόμη και για ανθρώπους που είχαν ανδρωθεί μέσα 
στα κινήματα και μετρούσαν ατελείωτες εργατοώρες σε συνελεύσεις με 
αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα ή μη. Η συνύπαρξη ατόμων δειγματολη-
πτικής αξίας όσο και αυτής των επιβατών του μετρό απέκτησε καινοφανή 
σημασία όταν όλοι αυτοί αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε μία συνέλευ-
ση που αυτοθεσμιζόταν από το μηδέν και συνεχώς –φυσικά όχι πάντα 
με επιτυχία. Είναι σαφές ότι στην αρχή κάποιοι είχαν την ετοιμότητα να 
προτείνουν την αμεσοδημοκρατική διαδικασία συνέλευσης και άρχισαν να 
οργανώνουν το εγχείρημα. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που αξίζει να επισημανθεί 
είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση επέδρασε αδήριτα η ίδια η χωροταξία 
του συμβάντος: επρόκειτο για έναν αδιάφορο –στολισμένο όμως με ιστο-
ρικές μνήμες– χώρο, ο οποίος μέχρι τότε αντλούσε την οντολογική του 
κατανομή από τη γειτνίασή του με το κοινοβούλιο. Ο καταλύτης ήταν ότι η 
Πλατεία έγινε αντιληπτή ως δημόσιος χώρος και ως τέτοιος καταλήφθηκε. 
Η διαχείρισή του επομένως επέβαλλε a priori τη διαδικασία της άμεσης 
δημοκρατίας ως τρόπο λειτουργίας και δόμησης των σχέσεων και των δρά-
σεων καθώς και συμβίωσης ατόμων ισότιμων που διεκδικούσαν από κοινού 
την επανοικειοποίηση του πολιτικού μέσα από αυτή του δημόσιου1.

1. Βλέπε σχετικά το άρθρο: «Χώροι και Άνθρωποι», εφ. Δράση, τ. 6, 2011, σελ. 9. Διαθέσιμο 
στο: http://efimeridadrasi.blogspot.com/2011/12/blog-post.html.

δήμους. Παρόμοια δημοκρατικά εγχειρήματα ίσως αναπτυχθούν για να 
καλύψουν την ήδη διογκωμένη ανεπάρκεια στην παροχή εκπαιδευτικών 
ή ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως 
-ακολουθώντας και εδώ μια από τις βασικές ιδέες που συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του κινήματος των πλατειών-, είναι η εξεύρεση τρόπων για να 
πετύχουμε ένα γενικότερο συντονισμό ή, έστω, μια επικοινωνία ανάμεσα 
στους κατά τόπους αγώνες. 

Το αίτημα για πολιτειακή αλλαγή και δημοκρατικούς θεσμούς, για 
να ριζώσει και να γίνει πολιτικό με την ευρύτερη δυνατή έννοια, θα πρέ-
πει να ενσαρκωθεί σε δράσεις και αγώνες που αφορούν κάθε είδος και 
επίπεδο κοινωνικοποίησης των ανθρώπων: από τις εργασιακές σχέσεις και 
τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών μέχρι τις διαδικασίες 
μόρφωσης, δημιουργίας τέχνης, επαφής με το περιβάλλον και τη φύση ή 
οποιαδήποτε άλλη συλλογική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Είναι και-
ρός να υπερβούν οι άνθρωποι την κλαδική και συντεχνιακή συνείδηση και 
πολιτική κουλτούρα, θέτοντας αιτήματα καθολικής ισχύος και εμβέλειας. 
Το Κίνημα των Πλατειών ήταν ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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μική του ιδιωτικοποίηση, είναι η δυστοπία που ελλοχεύει για την κοινω-
νία του μέλλοντος. Εάν αντέξουν οι ανοικτοί δημόσιοι χώροι και επανα-
προσδιοριστούν από τη συνάθροιση ατόμων και ιδεών, τότε μπορούμε να 
κάνουμε λόγο για δυνατότητα παρέμβασης σε ό,τι τεκταίνεται σε τοπικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Η διαχείριση του χώρου θα κρίνει εν πολλοίς τον 
αγώνα.

Νέα οικοδομή με παλιά υλικά

Στο Σύνταγμα συναντήθηκαν πολλές τάσεις και πολλοί στόχοι, όχι 
πάντοτε ανιδιοτελείς. Όχι, δεν ήταν απλώς και μόνο η διαφορετική ανάγνω-
ση της πραγματικότητας ή η διάσταση ως προς τους στόχους του αναδυό-
μενου κινήματος. Οι διάσημοι από τη γενιά του Πολυτεχνείου απουσίαζαν. 
Δεν θα μπορούσαν άλλωστε να είναι εκεί. Οι κομματικές γραφειοκρατίες 
δεν έζησαν το Σύνταγμα παρά μόνο εκ του μακρώθεν και μέσω ανταπο-
κρίσεων που τους έστελναν νεαρά κομματικά στελέχη που εισέφρησαν 
στις δομές της Πλατείας χωρίς να διατυμπανίζουν ιδιαίτερα την προέλευσή 
τους. Ούτε όμως και τους στόχους τους. Αυτά δεν αφέθηκαν ποτέ στη μα-
γεία της ατμόσφαιρας του Συντάγματος, στην πολύχρωμη και ακομμάτι-
στη αντίστιξή του, μολονότι ευτυχώς δεν κατάφεραν να την υποσκελίσουν 
παρά μόνο σε κάποιον βαθμό. Το ΚΚΕ απουσίαζε από το Πολυτεχνείο 
μέχρι τις τελευταίες μέρες της μαζικοποίησής του. Στην Πλατεία δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ. Το έκανε να φανεί σαν ατύχημα, τότε και σήμερα. Ο κόσμος 
ξεπέρασε το ΚΚΕ τότε, το ξεπέρασε και σήμερα. Η μεταπολίτευση έκλεισε 
όπως ξεκίνησε: με εξέγερση, δημοψήφισμα –έστω και στημένο ή στα χαρ-
τιά–, πολιτειακή ανωμαλία και χούντα.

Παρ’ όλα αυτά, άξιοι επίγονοι ή απλώς αντικαταστάτες των στα-
λινικών αναχωμάτων του κράτους και του οικονομισμού στάθηκαν αρκετοί 
νέοι που στελέχωσαν τις ομάδες βάσης της Πλατείας, προερχόμενοι είτε 
από τις πάμπολλες συνιστώσες του ευρωσοσιαλδημοκρατικού παραληρή-
ματος, είτε από τις ελάχιστες συνιστώσες της παλαιάς κοπής μαρξιστι-
κής και κομμουνιστικής αριστεράς, οι οποίες πρόσφατα συγκροτήθηκαν σε 
κόμμα με κοινοβουλευτικές βέβαια αξιώσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα 
να διευκρινήσω δύο ζητήματα: α) δεν προτίθεμαι να αναφερθώ σε υπαλ-
λήλους της αστυνομίας ή μέλη μυστικών υπηρεσιών που παρέλασαν από 
τις ομάδες εργασίας ή/και τις θεματικές του Συντάγματος. Κάθε κίνημα 
βρίθει τέτοιων αποβρασμάτων, τα οποία όμως είναι αναποτελεσματικά 
–τουλάχιστον ως προς τη δολιοφθορά– όταν τα κινήματα είναι μαζικά. 

Η ανομοιογένεια του πλήθους μπορεί να στάθηκε στην αρχή πα-
ρελκυστική για οποιαδήποτε πιθανή κλιμάκωση της διαμαρτυρίας και με-
ταστοιχείωσή της σε κίνημα διεκδίκησης και ανατροπής, όμως υπήρξε η 
ελκυστική προοπτική που συνέχισε να τροφοδοτεί τον εαυτό της: καθώς 
δεν προέκυπτε στην αρχή ουδεμία κοινή αναφορά που να εδραιώσει άκο-
πα κάποια πανθομολογούμενη ταυτότητα, η συρροή του πλήθους έβαινε 
αυξάνουσα. Ο κορεσμός από τη σιωπή ενώπιον των τηλεοπτικών δεκτών 
και από την καταφανή πλέον απάτη της κομματοκρατικής ολιγαρχίας ήταν 
αυτό που ταυτόχρονα με τη σαγήνη ενός νέου προτάγματος μαζικοποίησε 
την Πλατεία (και κατόπιν τις πλατείες), αλλά και μορφοποίησε τη διαβού-
λευση, τον καθορισμό της θεματολογίας των συνελεύσεων, τη δεοντολογία 
του χώρου και της στιγμής, τη στοχοθεσία και τη συναντίληψη της πραγ-
ματικότητας.

Με άλλα λόγια, αυτό που ευρέως δυσφήμησε τη συνέλευση της 
Πλατείας Συντάγματος σε πρώτο επίπεδο ήταν αυτό που συντήρησε τον 
ελιτισμό αρκετών πολιτικών χώρων που απείχαν επιδεικτικά από αυτή, 
δηλαδή ο ψυχολογισμός ως υπεραξία του πολιτικού. Φυσικά υπήρχε ψυ-
χανάλυση στο Σύνταγμα. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, το επείγον ή 
το προταγματικό του πολιτικού αναβλήθηκε ή ξεχάστηκε μπροστά στην 
ανάγκη έκφρασης ανθρώπων που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ μιλήσει για 
έναμισι συναπτό λεπτό –και δη σε μικρόφωνο. Αυτό όμως που δεν έγινε 
αντιληπτό και μέχρι τώρα δεν έχει σχολιαστεί όσο του πρέπει, είναι το 
γεγονός ότι το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας δεν μπορεί παρά να 
απαιτεί μία νέα παραδειγματική πραγματικότητα, έναν νέο ανθρωπολογι-
κό τύπο, ο οποίος έχει την υπομονή και την οξυδέρκεια της σύνθεσης μέσα 
από το φαινομενικά ατελέσφορο ετερόκλητο, μέσα από τη φλυαρία και την 
ανέξοδη ρητορική, μέσα από την πολυσχιδία των αιτηματικών τοποθετήσε-
ων. Είχε όντως μεγαλύτερη αξία η διαπαιδαγώγηση δύο και τριών γενεών 
ανθρώπων που βρέθηκαν στο Σύνταγμα, στις αμεσοδημοκρατικές διαδικα-
σίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων από μία συνοπτικού χαρακτήρα 
ομοφωνία που θα έλυνε αυτοστιγμεί το πρόβλημα διαχείρησης: «ας κατα-
λάβουμε τώρα που είμαστε πολλοί τη Βουλή». Στη Βουλή δεν θα βρίσκαμε 
όμως παρά χαμηλού επιπέδου αξιωματούχους των τραπεζών, έτοιμους, ως 
αναλώσιμους, προς αντικατάσταση. Στην Πλατεία, αντίθετα, πιθανόν να 
ζυμώνονταν τα πολιτικά υποκείμενα του μέλλοντος που θέλαμε.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν που πάρκα και πλατείες –προνο-
μιακοί χώροι κοινωνικής συνάντησης– μετατρέπονται βουλιμικά σε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων. Η κατάργηση του δημόσιου χώρου, η πολεοδο-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
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της Πλατείας: αφενός λοιπόν η αριστερά ήθελε να προβάλει ως η πρω-
τοπορία που θα καθοδηγούσε τις μάζες στην εξέγερση, χρησιμοποιώντας 
την αποστεωμένη από όραμα και επικεντρωμένη στο επί μέρους κομμου-
νιστική πρακτική και αγνοώντας την παγκόσμια συνολική περίσταση, και 
αφετέρου οι ανένταχτοι ή εντεταγμένοι θιασώτες της άμεσης δημοκρατίας 
που προσέγγισαν ολιστικά το ζήτημα της συστημικής κρίσης και των άμε-
σων και απώτερων συνεπειών της. Το αποτέλεσμα θύμισε αναπόφευκτα 
τα λάθη του Πολυτεχνείου. Ενώ λοιπόν κάποιοι μιλούσαν για ριζοσπαστικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας και των σχέσεων και έθεταν την πρωταρχι-
κότητα της άμεσης δημοκρατίας ως ζήτημα πολιτειακό που αφορά όλο το 
εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η αριστερά επέμεινε στην εργα-
λειακή αντιμετώπιση της άμεσης δημοκρατίας, τη χρήση της δηλαδή ως μέ-
σου –και όχι ως σκοπού– για την αντιμετώπιση των τρέχοντων αιτημάτων. 
Ο μαξιμαλισμός επί αυτών καθώς και τα μέσα των οποίων τμήματα της 
αριστεράς μετήλθαν για να τον επιτύχουν –μαζική ψήφιση πλαισίων από 
άτομα που δεν είχαν συμμετάσχει στη διαβούλευση, κοινώς, «καπέλο»– 
επέφερε και την απομαζικοποίηση: όταν το κίνημα είδε ότι δεν μπόρεσε 
με αποτελεσματικό τρόπο να απαντήσει στις καλλιεργούμενες από την 
αριστερά προσδοκίες πτώσης της κυβέρνησης και διωγμού της τρόικα από 
τη χώρα, και καθώς είχε φροντίσει να μη γεννηθεί ποτέ με ευκρίνεια το 
όραμα της συνολικής διευθέτησης του κοινωνικού και του πολιτικού, άρχι-
σε να φυλλοροεί μέχρι την πλήρη του αποδυνάμωση.

Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να θεωρείται τέτοια. Η 
αμηχανία και τα λάθη στην διαχείριση του πολιτικού timing βαραίνουν 
όλους μας. Και τους αριστερούς οι οποίοι, είτε είδαν το Σύνταγμα ως δε-
ξαμενή δυνάμει ψηφοφόρων, είτε πίστεψαν ότι έχουν απέναντί τους έναν 
κλασικού τύπου καπιταλισμό, ο οποίος θα κατατροπωθεί όταν ανοίξουν 
τα θεωρητικά λυσάρια του Μαρξ και τα πρακτικά λυσάρια του Λένιν, και 
τους ελευθεριακούς οι οποίοι είτε υποτίμησαν το Σύνταγμα ως μικροαστι-
κό ξέσπασμα, ή ως κρατικής έμπνευσης εκτόνωση, και άρα απείχαν, είτε 
το θεώρησαν παράδοση άνευ όρων του ακτιβιστικού τρόπου εξέγερσης και 
άρα εγκαθίδρυση της πασιφιστικής ηττοπάθειας, και τους ανένταχτους και 
ακομμάτιστους πολίτες, οι οποίοι δεν επέμειναν στη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες, μη αποδεχόμενοι –ή φοβούμενοι– τη συστηματοποίηση της 
δράσης τους και την ενεργή υπεύθυνη παρουσία τους και αναθέτοντας για 
άλλη μία φορά την έκφραση της φωνής τους στους επαγγελματίες ή απλώς 
έμπειρους της πολιτικής. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

β) Οι παραπάνω κατηγορίες αγωνιστών χωρίζονται σε δύο υποκατηγο-
ρίες: 1. τους έμμισθους που προσπάθησαν με πολλούς και ενίοτε δόλιους 
τρόπους να μην αποκτήσει το Σύνταγμα εύγλωττη και σθεναρή πολιτική 
φωνή, ώστε να αποκομίσουν οφέλη άμεσα και έμμεσα για το κόμμα και 
τη συνιστώσα τους και 2. τους αγνούς αγωνιστές της αριστεράς οι οποίοι, 
μη αντιλαμβανόμενοι ότι το διακύβευμα είναι πολύ πιο σημαντικό από την 
απλή εκδίωξη της τρόικα και της κυβέρνησης και προσκολλημένοι σε ιδεο-
λογίες που αδυνατούν να εμπνεύσουν, να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες 
κοινωνικές, πολιτικές και επικοινωνιακές συνθήκες και να περιγράψουν με 
σαφήνεια τη συγκυρία, προσπάθησαν να ενταχθούν στον καινούργιο τρόπο 
έκφανσης του πολιτικού με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά όπλα των 
μέσων του προηγούμενου αιώνα.

Ας ξεκαθαρίσω λίγο το τελευταίο. Ο ρόλος των έμμισθων κομ-
ματικών έγινε κάποια στιγμή αδιάσειστα αντιληπτός: καθυστερήσεις στη 
διεκπεραίωση εργασιών που αναλάμβαναν, χονδροειδής διαστρέβλωση των 
διαδικασιών της συνέλευσης –γεγονός που συντέλεσε στην απομάκρυνση 
αηδιασμένων πολιτών από το Σύνταγμα, όπου αντίκρυζαν ενίοτε μία μι-
κρογραφία του κοινοβουλίου–, δημιουργία επιτελικών ομάδων, όπως αυτή 
των «αγγελιοφόρων», που λειτουργούσαν άτυπα ως πολιτικά γραφεία. 
Αντίθετα, υπήρχαν και άτομα προερχόμενα από τον αριστερό χώρο, τα 
οποία μπορεί να μη προσπάθησαν να δημιουργήσουν αδιαφανείς παρα-
πληρωματικούς μηχανισμούς εντός της Πλατείας, αλλά αρνήθηκαν σταθερά 
να απεκδυθούν τον ιδεολογικό τους προκαθορισμό και τις διαδικασίες στις 
οποίες είχαν συνηθίσει να δρουν πολιτικά. Ως εκ τούτου, δεν συμμερίστη-
καν ποτέ το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας –μάλλον το υποβίβασαν σε 
μία απλή διαδικασία– και προσπάθησαν να αρθρώσουν τα γνωστά ξύλινα 
συνθηματολογικά αιτήματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει την 
περιορισμένη διείσδυσή τους σε ευρείς πληθυσμούς, χρησιμοποιώντας σε 
κρίσιμες ψηφοφορίες τη γνωστή μέθοδο των μετακινούμενων συμμετεχό-
ντων.

Συγκεκριμένο και απτό παράδειγμα ήταν η Θεματική Πολιτικής 
της Πλατείας, η οποία συστάθηκε με σκοπό να διατυπώσει την πολιτι-
κή στόχευση του αναπτυσσόμενου κινήματος. Λάμβανε χώρα καθημερινά, 
μέχρι τουλάχιστον το τέλος Ιουνίου, και σε αυτή συμμετείχαν άνθρωποι 
από πολλές οργανώσεις της αριστεράς, από τον ελευθεριακό χώρο, από 
όλο το κομματικό φάσμα και ανένταχτοι. Το δίπολο που συν των χρόνω 
σχηματίστηκε, ανέδειξε ακριβώς τις διαφορές στην αντίληψη ανάμεσα στη 
γραφειοκρατική και στη χειραφετητική αντιμετώπιση των αγανακτισμένων 
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αποφάσεις, ακόμη και στενά κρατικής δημοσιονομικής πολιτικής, λαμβά-
νονται σε γραφεία στους τελευταίους ορόφους κτηρίων οίκων αξιολόγησης 
και τραπεζών. 

Ο Διαφωτισμός έφερε στην ανθρωπότητα ένα νόμισμα με δύο όψεις: 
τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, τον δεξιό κρατιστικό και τον αριστε-
ρό εγελιανισμό, τη σωτηρία είτε μέσα από την ελευθερία των αγορών είτε 
μέσα από τον έλεγχό τους από τους εργάτες. Υλοποιήθηκε σε πολλές πε-
ριπτώσεις με φιλελεύθερες κυβερνήσεις και σοσιαλιστικές ή σοσιαλδημο-
κρατικές αντιπολιτεύσεις που λειτουργούσαν –από κοινού με τα κομμου-
νιστικά κόμματα, μερικές φορές εν αγνοία τους– ως τα κοινοβουλευτικά 
πολυφωνικά άλλοθι. Αριστερά και δεξιά γεννήθηκαν με κάποιες δεκαετίες 
διαφορά, συνυπήρξαν για πολλές δεκαετίες, απέτυχαν ταυτόχρονα να φέ-
ρουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Μεγάλα τμήματα πληθυσμών –σχεδόν ο 
μισός πλανήτης– πεθαίνουν ζώντας με λιγότερα από δύο (2) δολάρια την 
ημέρα. Το παραδοσιακό μοντέλο διακυβέρνησης μέσω αντιπροσώπων που 
αναδεικνύονται με καθολικές εκλογές φτάνει στο τέλος του. Το ζήτημα 
πλέον είναι τι θα ακολουθήσει.

Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν

Όπως οι αστοί των δύο αιώνων που έφεραν την παραδειγματική 
αλλαγή από τη φεουδαρχία στη δυτικού τύπου «δημοκρατία», έτσι και οι 
νέοι φορείς της γνώσης η οποία κινεί τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, δηλαδή 
της οικονομίας, θα δώσουν διέξοδο και στο πολιτικό πρόβλημα των μα-
ζών. Είναι σαφές ότι ο καπιταλισμός και οι διαχειριστές του άφησαν για 
πολλές δεκαετίες την κοινωνία εντελώς εκτός της λήψης αποφάσεων, είτε 
ηθελημένα, είτε όχι. Αυτό ή θα το πληρώσουν ή θα το αποκαταστήσουν. 
Όπως λοιπόν οι έμποροι και βιοτέχνες συνήργησαν με τους αγρότες για 
την πτώση του φεουδαλισμού, χρησιμοποιώντας το πολιτικό καταπίστευμα 
της ψήφου και του συντάγματος, ήτοι του κοινωνικού συμβολαίου, έτσι και 
η νέα τάξη θα χρησιμοποιήσει ίσως το πολιτικό δέλεαρ της άμεσης δημο-
κρατίας. Αυτό που αυτή τη στιγμή εντοπίζεται ως μείζον πολιτικό ζήτημα 
είναι η εξαφάνιση του λαού –όπως αυτός κι αν ορίζεται– από το πολιτικό 
προσκήνιο. Μπορεί δηλαδή να επανέλθει ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη πιο 
άμεσα: με την καθολική αδιαμεσολάβητη δημοκρατία σε μία ενδεχόμενη 
παγκόσμια διακυβέρνηση.

Τα επόμενα χρόνια –και ήδη έχει ξεκινήσει η προπαγάνδιση– θα 
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Το διακύβευμα

Οι αριστεροί νατουραλιστές του εφήμερου, σε νηφάλιες συζητή-
σεις, προσπάθησαν να παγιδέψουν τους υπερασπιστές του προτάγματος 
της άμεσης δημοκρατίας και της αυτονομίας, ζητώντας να μάθουν ποιο 
είναι το σχέδιο πολιτικής οργάνωσης που ευαγγελίζονται οι δεύτεροι, και 
μάλιστα, σε πρώτη φάση, εάν υπάρχει τέτοιο. Επρόκειτο για εξαιρετική 
επινόηση, καθώς η σοβιετολογία κεντρομόλου σταλινικής έμπνευσης είχε 
ήδη έτοιμο το project για μετά. Μία απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση θα 
έπειθε και τον πιο δύσπιστο. Έτσι, εάν οι «αμεσοδημοκράτες» δεν απα-
ντούσαν καθόλου, επικαλούμενοι τη λαϊκή βούληση που θα αποφασίζει 
αυτοθεσμιζόμενη κάθε φορά –στάση που στην ακραία της μορφή γίνεται 
«αμεσοδημοκρατισμός», νεολογισμός που θα εξηγηθεί στη συνέχεια–, οι 
αριστεροί ανταπαντού-σαν, στην καλύτερη περίπτωση, ότι οι «αμεσοδημο-
κράτες» βρίσκονται σε σύγχυση ή είναι απλώς πολιτικά ανερμάτιστοι, και 
στη χειρότερη περίπτωση, ότι είναι πράκτορες που προωθούν τα σχέδια 
των τραπεζιτών για δημοψηφίσματα, «boxes», ιντερνετικές ψηφοφορίες και 
άλλα καλούδια της νέας τάξης πραγμάτων. Και το σημείο αυτό θα ανα-
λυθεί εντός ολίγου. Εάν πάλι απαντούσαν, επικαλούμενοι την οργάνωση 
μέσω τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, σε γειτονιές, χώρους εργασίας, πανε-
πιστήμια, και μέσω της ομοσπονδιοποίησης αυτών, τότε οι πεπειραμένοι 
της αριστεράς μιλούσαν για απλές ουτοπίες.

Παρ’ όλα αυτά, το διακύβευμα αρχίζει πλέον να γίνεται εξαιρε-
τικά σαφές: ουτοπία είναι να πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να 
αλλάξει, και το δίπολο καπιταλισμός-εργατισμός, όπως αυτό διαμορφώ-
θηκε στη νεωτερικότητα, θα παραμείνει ες αεί ανέγγιχτο και θα λάβει τη 
θέση του κάτω από άγαλμα του Francis Fukuyama είτε έξω από τη Wall 
Street είτε έξω από το City του Λονδίνου. Ουτοπία είναι να πιστεύουμε 
στην αειφόρο και επ’ άπειρον ανάπτυξη είτε με καπιταλιστικούς είτε με 
σοβιετικούς όρους. Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο από αυτή. Η ρήξη στο 
επίπεδο της μορφής της ενέργειας, φέρνει στο φως και μία άλλη τάξη, αυτή 
των τραπεζιτών, οι οποίοι –όπως οι αστοί του 17ου και 18ου αιώνα– έχουν 
τη γνώση των οικονομικών –it’s the economy, stupid–, ελέγχουν τα χρέη και 
τα ελλείμματα όλων ανεξαιρέτως των κρατών του κόσμου, είναι συνεπώς 
δυνάμει κύριοι της γης και του υπεδάφους τους, διαθέτουν ένα νέο προ-
ϊόν να λανσάρουν στην παγκόσμια κατανάλωση, το χρήμα, και πλέον δεν 
έχουν κανέναν απολύτως λόγο να εξαρτώνται από τις κοινοβουλευτικές 
ολιγαρχίες των χωρών του κόσμου, σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι 
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αντί να υπερασπιζόμαστε τον παλαιό φαύλο και αποτυχημένο κόσμο, ας 
αρχίσουμε να συνδιαμορφώνουμε τον καινούργιο, πριν μας παραδοθεί πάλι 
στο πιάτο διαμορφωμένος.

Η ίδια προτροπή θα μπορούσε να απευθυνθεί και στους υποστη-
ρικτές του προτάγματος της άμεσης δημοκρατίας. Όσο κατανοητή και αν 
είναι η επιφύλαξη ότι η άμεση δημοκρατία αίρεται όταν δια-τυπώνεται 
προταγματικά και κατόπιν φτάνει prêt-à-porter στην κοινωνία γιατί έτσι 
δημιουργούνται κάστες επαϊόντων και πρωτοποριακές ελίτ, θα πρέπει να 
έχουμε στον νου μας, ότι όσο δεν διατυπώνουμε με ενάργεια το τι νοούμε 
ως άμεση δημοκρατία, τόσο αφήνουμε ανοικτό το πεδίο για να έρθει κά-
ποιος να καλύψει το κενό της εννοιολόγησης. Είναι έντιμο και προ πάντων 
ουσιώδες το επιχείρημα ότι η ίδια η κοινωνία, αυτοθεσμιζόμενη, θα κατα-
νοήσει τι πρέπει να κάνει, πώς να το ονομάσει και πως να δημιουργήσει τις 
δομές που θα έρθουν για να αντικαταστήσουν τους θεσμούς του δύοντος 
συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι η αδράνεια στην οργάνω-
ση δράσεων και η λεκτική ατολμία μπορούν να καταστούν μοιραίες, τώρα 
που ακόμη η μπίλια γυρίζει.

Σίγουρα, η ισορροπία ανάμεσα στην πρωτοβουλία και την πρωτο-
πορία είναι δύσκολη και απαιτεί ισχυρή αυτογνωσία, ηθική στόχευση και 
ανθρωπιστική προαίρεση. Μολονότι η σύνεση στη χρήση των καθολικών 
προγραμμάτων και ο σεβασμός στη διαδικασία αυτοθέσμισης των κοι-
νωνιών είναι αμεσοδημοκρατικές αρετές, αναντίρρητα, η απλή αναμονή 
αλλαγής του κοινωνικού φαντασιακού ως αποτελέσματος ωρίμανσης των 
συνθηκών και των ανθρώπων, μπορεί εύκολα να γίνει αμεσοδημοκρατι-
σμός, ένα ακόμη ευχολόγιο δηλαδή, μια περαιτέρω επίκληση που διαφεύ-
γει των ορίων του πραγματισμού. Σαφώς, η άμεση δημοκρατία είναι βίωμα 
πρωτίστως και όχι ιδεολογία. Το βίωμα όμως αυτό δεν συνεπάγεται μόνο 
θυμοειδείς προεκτάσεις των κοινωνικών σχέσεων αλλά και ορθολογικές.

Οποιαδήποτε οργάνωση με αμεσοδημοκρατικό πρόταγμα, οποια-
δήποτε τέτοια δράση, θα πρέπει να επαναλαμβάνει συνεχώς στον εαυτό 
της ότι ο απώτερος στόχος της είναι η αυτοδιάλυσή της μέσα στην κοινω-
νία. Όλες οι κοινωνίες αυτοθεσμίζονται, ακόμη και αυτές που επιλέγουν να 
παραδίδουν τα σκήπτρα της πολιτικής σε κάποιον μονάρχη. Η σύγχρονη 
κοινωνία πρέπει να γνωριστεί με την ιδέα της αυτονομίας –καθώς θεωρώ 
ότι την αγνοεί, ή τη θεωρεί ανεδαφική– με τρόπο όμως ο οποίος να δια-
σφαλίζει την ισότητα, την ισηγορία, την αυτοτέλεια του ατόμου εντός του 
κοινωνικού συνόλου. Ειδάλλως, οι ιεραρχικές σχέσεις θα βρουν πρόσφορο 
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ακούσουμε πολλά για την άμεση δημοκρατία. Ο λαός, αυτό το υπερπο-
λύτιμο υποκείμενο, θα ξαναγίνει αντικείμενο κολακίας και υποσχέσεων. 
Θα αναστηθεί η κυριαρχικότητά του μέσα από την ατομικιστική διαδικτυ-
ακή διαδικασία ψήφισης νόμων, τους οποίους όμως οι πολίτες ουδέποτε 
έκριναν σημαντικούς, ουδέποτε διαβουλεύτηκαν, ουδέποτε σκέφτηκαν. Θα 
είναι το δημοκρατικό πάρεργο στο τέλος μιας εξαντλητικής ημέρας εργα-
σίας. Μια υποχρέωση που θα καταξιώνει τον άνθρωπο και πάλι ως φύσει 
πολιτικό ζώο. 

Πλέον υπάρχουν τα μέσα για να υποστηριχτεί τεχνικά μια παγκό-
σμια διακυβέρνηση. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά σχεδόν σε πραγ-
ματικό χρόνο, οι συγκοινωνίες έχουν ελαχιστοποιήσει τις αποστάσεις, τα 
μέσα ελέγχου είναι πλέον τόσο εκλεπτυσμένα και αποτελεσματικά, ώστε 
να μπορούν όλοι οι πολίτες να ζουν «ελεύθεροι» και «ασφαλείς» σε κλου-
βιά ενίοτε χρυσά (για τη Δύση), ενίοτε σιδερένια (για τον Τρίτο Κόσμο). 
Και προ πάντων κυρίαρχοι. Καθώς αυτοί θα έχουν αποφασίσει γι’ αυτή 
τη βιοπολιτική μέσω «αμεσοδημοκρατικών» διαδικασιών του τύπου open 
government. Ο homo videns του Sartori θα έχει μεταλλαχθεί πλήρως σε homo 
votans, σε προβλέψιμο καταναλωτή, σε αυθεντική ρέπλικα πληθωρισμένης 
ασημαντότητας. Η πολιτιστική μονολιθικότητα του δυτικού modus vivendi 
κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια, το κινέζικο πείραμα κομμουνιστικού κα-
πιταλισμού –ή καπιταλιστικού κομμουνισμού, το ίδιο είναι, διαλέγετε και 
παίρνετε– και η πλήρης εσωτερική απαξίωση του κοινοβουλευτισμού –με 
εκλογές παρωδία, συγκυβερνήσεις σοσιαλιστών και φιλελεύθερων, τερά-
στια αποχή από οτιδήποτε πολιτικό και προσφάτως οικονομιστικά πραξι-
κοπημάτα τύπου Ελλάδας και Ιταλίας– προοιωνίζουν τη σήψη του γηραιού 
ολιγαρχικού κοινοβουλευτισμού και την άνοδο μιας νέας, ίσως περισσότερο 
αδυσώπητης, πραγματικότητας.

Παιδική ασθένεια

Η αριστερά, όσο αρνείται να μιλήσει για την άμεση δημοκρα-
τία μήπως τύχει και συγκατανεύσει στη ολοκληρωτική λαίλαπα του οι-
κονομισμού που έρχεται, τόσο αυξάνει τις πιθανότητες να πάθει εξ απήνης 
αυτό που φοβάται. Ίσως μάλιστα στο εγγύς μέλλον σπεύσει μαζί με τα 
απολιθώματα της δεξιάς προς υπεράσπιση του εθνικού κοινοβουλευτι-
σμού, εν όψει της παγκόσμιας δικτατορίας, διότι η ιστορία είναι μάλλον ο 
μεγαλύτερος φαρσέρ που υπάρχει. Αντί λοιπόν να τρίζουν τα κόκαλα των 
θεωρητικών θεμελιωτών της κομμουνιστικής πτέρυγας του Διαφωτισμού, 
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γη και οι έμβιοι οργανισμοί που υπάρχουν σε αυτήν δημιουργήθηκαν για 
να υπηρετούν τον άνθρωπο, είναι ζωτικής σημασίας έργο η ανάδειξη της 
ανάγκης εναρμόνισης με τη φύση και σεβασμού του περιβάλλοντος ως 
αναγκαίων όρων ύπαρξης των ανθρώπων και των κοινωνιών, όμως όχι μόνο 
χρησιμοθηρικά, αλλά και ως αυταξιών. 

Τέλος, πάλι σε εννοιολογικό επίπεδο, ας καταργηθεί και η έννοια 
της ελπίδας, αυτού του συναισθήματος που εναποθέτει μεταφυσικώ τω 
τρόπω την προοπτική στη δράση των άλλων και όχι στη συνειδητοποίηση 
ότι ο καθένας οφείλει να εργαστεί προσωπικά για το παρόν και το μέλλον 
του. Η ατομική κινητοποίηση και διεκδίκηση του πολιτικού θα εξαφανίσει 
δια παντός την ελπίδα, αφού η βέλτιστη κατάσταση θα έχει γίνει πράξη. 
Προϋπόθεση για την τελευταία αποτελεί η άρση του έθους της ανάθεσης 
και η ανάπτυξη της αυτόνομης βούλησης ατόμων, ομάδων και κοινωνιών.

Ως προς τις πράξεις που θα χρησιμεύσουν στην ανάδειξη του αμε-
σοδημοκρατικού εννοιολογικού πλαισίου, απαιτείται η ίδρυση και λειτουρ-
γία δομών που θα εξασφαλίζουν βιοτικές και πολιτιστικές ανάγκες των 
κοινωνιών –παιδεία, υγεία, τροφή, επικοινωνία, ενέργεια–, αντικαθιστώντας 
–και φύσικά όχι υποκαθιστώντας– τις δομές του υπάρχοντος συστήματος. 
Όταν αναπτυχθεί μία αμεσοδημοκρατική αλληλέγγυα και συνεργατική οι-
κονομία, τότε σίγουρα η καπιταλιστική θα ατροφήσει και θα εκλείψει. Η 
άμεση δημοκρατία είναι βίωμα και τέτοιο πρέπει να παραμείνει. Η ανά-
πτυξη δομών, που θα χειραγωγούν και δεν θα αφήνουν το περιθώριο της 
συνεχούς αυτοθέσμισης, θα καταντήσει υπόθαλψη ιεραρχιών και διαιώνιση 
του συστήματος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Είναι αρκετά πιθανό να ζούμε ιστορικές στιγμές εφάμιλλες προε-
παναστατικών περιόδων του παρελθόντος που σήμαναν την άλλαγη πολι-
τικού και κοινωνικού παραδείγματος. Το Σύνταγμα –όπως και πιο πριν ο 
Δεκέμβρης του ‘08– είναι ίσως τα σήμαντρα αυτής της νέας κοσμογονίας. 
Εάν όντως η ιστορία είναι τόσο γενναιόδωρη απέναντι στη γενιά μας, 
οποιαδήποτε ολιγωρία θα είναι καταστροφική.
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έδαφος να επωαστούν και η κοινωνία θα αποκτήσει αμεσοδημοκράτες 
πολλαπλών ταχυτήτητων. Είναι μια διαρκής διαδικασία εκπαίδευσης που 
δεν εκτροχιάζεται όταν διέπεται από την αίσθηση και την αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα της ισονομίας.

Στο εξής

Με βάση τη εμπειρία του Συντάγματος, την τρέχουσα πολιτική 
επικαιρότητα αλλά και ιστορική συγκυρία καθώς και τις αρχές της άμεσης 
δημοκρατίας, οι φορείς της αμεσοδημοκρατικής πρότασης θα πρέπει να 
συνδυάσουν την αποσαφήνιση των νοημάτων που αφορούν τις αυτοθεσμι-
σμένες πράξεις της κοινωνίας με τις ίδιες τις δράσεις τους. Είναι κρίσιμο 
να καταστεί κατανοητό και να διαδοθεί το γεγονός ότι η άμεση δημοκρα-
τία δεν σχετίζεται με ονειρώξεις τραπεζικών επιτελείων, αλλά αποτελεί 
ολοκληρωμένη προοπτική δόμησης των κοινωνικών σχέσεων. Η έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην έννοια της αυτονομίας και της αρμονικής συμβίωσης 
με τη φύση. Ο Διαφωτισμός, ο οποίος μας κληροδότησε μια σειρά από τρί-
πτυχα αρχών, όπως «ψωμί, παιδεία, ελευθερία», όσο κι αν προσπάθησε να 
νοηματοδοτήσει την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη, δεν έδωσε 
παρά μόνο ασαφή περιγράμματα των εννοιών αυτών, ενώ τις ελάχιστες 
φορές που τις επικαλέστηκε, τις χρησιμοποίησε για να καλύψει διαδοχικά 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η παραποίηση και η διαβολή των εν-
νοιών στάθηκε ένα από τα μεγάλα του όπλα. Επομένως, αυτό που πρέπει 
να κάνουμε είναι να πάρουμε τις έννοιες στα χέρια μας. 

Αυτό συνεπάγεται τον ορισμό της δημοκρατίας και την αντικατά-
σταση των όρων «άμεση», «περιεκτική», «αληθινή» από το απλό ουσια-
στικό χωρίς κανέναν επιθετικό προσδιορισμό. Η έμμεση, δι’ αντιπροσώπων, 
κοινοβουλευτική δημοκρατία, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια, ήταν πάντα μια ολι-
γαρχία ακόμη και στις πιο φιλελεύθερες στιγμές της, διότι απουσίαζε από 
αυτή η έννοια της αυτονομίας. Εκεί πρέπει να συγκεφαλαιωθεί η ανάλυση 
του όρου: η δημοκρατία έχει ως βάση την ισότητα, την ελευθερία και την 
αλληλεγγύη αλλά κυρίως την αυτονομία –τη δυνατότητα θέσπισης νόμων, 
εκτέλεσης αποφάσεων και απονομής δικαίου απευθείας από τα ίδια τα 
άτομα με τρόπο που να αποδεικνύεται λογικά κατόπιν διαβούλευσης στο 
πνεύμα τους.

Επίσης, αν ο Χριστιανισμός καλλιέργησε συστηματικά την αυτα-
πάτη –και ο Διαφωτισμός δεν την κατέρριψε, αλλά την ενίσχυσε– ότι η 
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ρας, του κουμ-κουάτ και του ατομικισμού, παίρνει -για δεύτερη φορά μετά 
τον Δεκέμβρη του ‘08- αποχρώσεις πολιτικές και φέρει θραύσματα της 
πραγματικής έννοιάς της, πλησιάζοντας αυτό που περιγράφει ο Ά. Στίνας 
στο παραπάνω απόσπασμα. Ένα -έστω μειοψηφικό- κομμάτι του νησιού 
αρχίζει να αποκτά συνείδηση των κοινών του προβλημάτων. Το αίτημα 
της «άμεσης» δημοκρατίας και της αυτό-οργάνωσης, ακατέργαστο και σε 
εμβρυακό στάδιο, προβάλλεται από τον κόσμο, που επιδιώκει να το εφαρ-
μόσει στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης. Ο βόμβος του Συντάγματος και 
διάφορων πόλεων ανά την Ελλάδα κατάφερε να παρασύρει την πολύμηνη 
αυτό-ενοχική παγωμάρα στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική κοινωνία, 
λειτουργώντας ως εφαλτήριο για πολιτική ενεργοποίηση και συμμετοχή 
στα κοινά.

  Η αναζωογόνηση της δημόσιας σφαίρας, λοιπόν, είναι το επίτευγμα 
και η παρακαταθήκη που προσδίδει μεγάλη συμβολική αξία στους «Αγα-
νακτισμένους», άσχετα από το αν η δυναμική τους μειώθηκε δραματικά ή 
κι αν ακόμα δεν ανακάμψει. Επανανοηματοδοτώντας και διανοίγοντας την 
μέχρι τότε άφαντη δημόσια σφαίρα, διαφάνηκαν πολιτικές επιλογές πέρα 
από τις παραδοσιακά κυρίαρχες που προσφέρονταν «από τα πάνω». Συγ-
χρόνως, όμως, πολλά προβλήματα έδρασαν ανασταλτικά για την επίτευξη 
αυτών των καινοφανών στόχων. Μερικά από αυτά θα επιδιώξω να θίξω 
παρακάτω, όπως τα εξέλαβα μέσα από την συμμετοχή μου στις συνελεύ-
σεις των «Αγανακτισμένων» της Κέρκυρας.

Η εμφάνιση μιας συνέλευσης δημοκρατικά δομημένης στα καλά 
του καθουμένου γεννούσε πολλών ειδών συναισθήματα, με κυρίαρχα, αφε-
νός αυτό της αμηχανίας που δημιουργεί η ύπαρξη κάτι τόσο πρωτόγνωρου 
όπως η ανοιχτή συνέλευση, και αφετέρου αυτό του ενθουσιασμού και της 
ευφορίας που ακολουθούν κάθε στιγμή άρσης της συλλογικής απάθειας 
των καιρών μας. Χαρακτηριστική εικόνα των ημερών -κοινός τόπος για 
κάθε συνέλευση στην Ελλάδα- αποτελεί, λοιπόν, η χειμαρρώδης ανάγκη 
για επικοινωνία και επαφή, ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα μαζικής 
κατάθλιψης και απομόνωσης. Όπως είναι φυσικό, τα ηνία στις συζητή-
σεις κρατούσε η επιθυμία για εξωτερίκευση συναισθημάτων, προσωπικών 
εμπειριών και πολλές φορές η περιγραφή των λόγων που οδήγησαν κά-
ποιον στην πλατεία. Κάποιες φορές το σκηνικό άλλαζε και μεταλλικοί ήχοι 
από κατσαρόλες και λοιπά κουζινικά σκεύη διαχέονταν στην ατμόσφαιρα, 
δίνοντας, αυτή τη φορά, ένα πιο εορταστικό κλίμα στην πλατεία. Αυτή, 
λοιπόν, η συναισθηματική, σε γενικές γραμμές, φύση της πρώτης περιόδου 

Νίκος Κασφίκης

Μικρές παρεκκλίσεις στο τουριστικό τοπίο της Κέρκυρας
Εμπειρίες από τους «Αγανακτισμένους» της πλατείας Δημαρχείου

Ο Άγις Στίνας (Σπύρος Πρίφτης) στο κείμενό του με τίτλο, «πρό-
δρομες κατακτήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση1», μας μεταφέρει σημα-
ντικές πολιτικές δράσεις και εμπειρίες που έλαβαν χώρα το 1933, στην 
κοινότητα Σπαρτύλα (χωριό της Κέρκυρας) κατά την περίοδο της προε-
δρίας του. Με φόντο την μικρή κοινότητα του χωριού, ο Α. Στίνας, έχοντας 
προσδώσει στην πολιτική, με την ευρεία έννοια του όρου, ένα διαφορετικό 
περιεχόμενο, ενέπνευσε τους κατοίκους σε μια νοοτροπία που θέλει τα 
ζητήματα της κοινότητας να αποτελούν θέματα που πρέπει να επιλυθούν 
από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους κατοίκους. Καθιερώνο-
ντας τακτικές συνελεύσεις στην πλατεία του χωριού, οι κάτοικοι λάμβαναν 
ελεύθερα μέρος στις συζητήσεις και, εν συνεχεία, με υπευθυνότητα ανα-
λάμβαναν την εκτέλεση των αποφάσεων. Προσπαθώντας μετά από χρόνια 
ο ίδιος να συμπυκνώσει την αξία αυτού του εγχειρήματος σε επίπεδο 
καθαρά ανθρωπολογικό, λέει: «Άρχισαν ήδη να παίρνουν συνείδηση των 
κοινών τους συμφερόντων και ακόμα της ικανότητάς τους να αυτοδιοικού-
νται. Αυτή ήταν η κύρια προσπάθειά μας και ειδικά πάνω σ' αυτό επιμέ-
ναμε στις συζητήσεις. Νομίζω πως κάτι καταφέραμε […]».

Στις αρχές του Ιουνίου, διανύοντας την καλοκαιρινή περίοδο στο 
νεκρωμένο τουριστικό τοπίο της Κέρκυρας, εκεί που η ανάσταση της πα-
ράδοσης «επιβάλλεται» από το φιλοθεάμον κοινό και τις φωτογραφικές 
του μηχανές, η δημόσια σφαίρα, μονοπώλιο της καταναλωτικής κουλτού-
1. Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα «Αρχείο Άγι Στίνα», Πρόδρομες κατακτήσεις στην τοπική 
αυτοδιοίκηση (http://stinas.vrahokipos.net/texts.htm).
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ντονισμός της συζήτησης, τρόπος λήψης των αποφάσεων κ.α.), αλλά αντι-
θέτως, σχετίζονταν με τη θέση και τον ρόλο που το κάθε άτομο θεωρούσε 
πως έχει μέσα στη συνέλευση. Η επικρατούσα αντίληψη από πλευράς κα-
τοίκων, λογάριαζε το αίτημα της δημοκρατίας περισσότερο ως δικαίωμα, 
χωρίς να γίνονται αισθητές οι συνεπαγόμενες ευθύνες που φέρει η συμμε-
τοχή σ’ αυτή. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι τοποθετούσαν τον εαυτό τους σε 
θέση παθητικού δέκτη που απλά ασκεί το δικαίωμα του –όπως στις εκλο-
γές- είχε ως αποτέλεσμα να αφήνεται όλο το βάρος των διαδικασιών της 
συνέλευσης και των εργασιών, που απέρρεαν από αυτήν, στην πιο «ψημέ-
νη» μειοψηφία. Ο παράγοντας αυτός δημιουργούσε εμπόδια στην σύσταση 
ομάδων εργασίας, οι οποίες, ακόμα κι όταν εμφανίστηκαν, είχαν βραχύβια 
παρουσία στην πλατεία. Εν προκειμένω, ευθύνη φέρει και μερίδα κόσμου 
που έβλεπε τους «Αγανακτισμένους» ως μια παροδική παρουσία (εάν όχι 
παρωδία), έως ότου λυθούν τα προβλήματα της επικαιρότητας, αντιλαμβα-
νόμενοι τα οργανωτικά ζητήματα ως θεωρητικολογίες, ή στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, ως πολυτέλεια. Με τον τρόπο αυτό, όμως, υποβαθμιζόταν η αξία 
των οργανωτικών θεμάτων, που δίνουν στέρεες βάσεις στο κίνημα και, 
κυρίως, μεταδίδουν δημοκρατική πείρα στους συμμετέχοντες. Το ζήτημα, 
λοιπόν, της ενεργής συμμετοχής, που συνεπάγεται την ύπαρξη δημοκρατι-
κής πολιτικής παιδείας, δεν τέθηκε με ρητό τρόπο από την συνέλευση των 
«Αγανακτισμένων», έχοντας ως παρεπόμενα τα παραπάνω προβλήματα. 
Εν κατακλείδι, η ενεργή συμμετοχή αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη 
για την εφαρμογή και θεμελίωση των δημοκρατικών διαδικασιών.

Ένα ακόμη συμβάν που αξίζει να αναφερθεί προέκυψε κάποιο 
βράδυ του Ιουνίου. Ενώ οι «Αγανακτισμένοι» βρίσκονταν στην καθιερω-
μένη τους συνέλευση, φτάνει στ’ αυτιά του κόσμου η είδηση πως βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ γευματίζουν στο εστιατόριο του ιστιοπλοϊκού ομίλου, το 
οποίο εδράζεται στο Παλαιό Φρούριο της πόλης. Η εξέλιξη της ιστορίας 
ίσως είναι γνωστή. Οι «Αγανακτισμένοι» άδραξαν την ευκαιρία και επι-
σκέφτηκαν τους πολιτικούς ταγούς. Η πολύωρη παρουσία του κόσμου στα 
τείχη του φρουρίου, μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα συνοδευόμενη από 
χιουμοριστικά συνθήματα, όπως «σας έπεσε βαριά η μακαρονάδα, τώρα θα 
χωνέψετε, κάνοντας βαρκάδα», ανάγκασε τους βουλευτές να φυγαδευτούν 
με ένα καΐκι. Παρά ταύτα, το γεγονός που μου έκανε περισσότερο εντύ-
πωση εκείνο το βράδυ ήταν ο ηθικός προβληματισμός στον οποίο υπέπεσε 
μερίδα κόσμου, όταν μετά από ώρα έγινε κατανοητό πως οι περισσότεροι 
από τους παρευρισκόμενους στην ουσία δεν σκόπευαν να αποχωρήσουν 
αλλά να συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους, παρεμποδίζοντας την ελεύθερη 
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προσέδιδε στον λόγο και στην παρουσία των πλατειακών, μια «ψυχαναλυ-
τική» χροιά που προσιδιάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα είδος group 
therapy. Οι κερκυραίοι «Αγανακτισμένοι» παραχώρησαν για ένα διάστη-
μα τον πρωτεύοντα ρόλο στην ανθρώπινη επαφή, αφήνοντας το πολιτικό 
σκέλος στην άκρη. Όταν, εν τέλει, αυτό  πήγε να τεθεί στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, τα οποία 
είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ακαθοριστία ως προς τα θέματα που 
έπρεπε να συζητηθούν, ναρκισσισμός με τη μορφή μακροσκελών τοποθε-
τήσεων, συνεχής ανακύκλωση θέσεων, οχλαγωγία, «εκβιαστική» χρήση της 
αρχής της πλειοψηφίας προκειμένου να λήξει ένα θέμα κ.α. 

Τα προβλήματα αυτά –δικαιολογημένα σ’ ένα βαθμό, καθώς μεγά-
λο κομμάτι των «Αγανακτισμένων» πολιτικοποιούνταν για πρώτη φορά- 
εντοπίστηκαν και σταδιακά ξεπεράστηκαν από το ίδιο το κίνημα, το οποίο 
κατανόησε τον ανασταλτικό τους παράγοντα υπό το βάρος των πολιτικών 
εξελίξεων. Δόθηκε, έτσι, ο κατάλληλος χρόνος για οργάνωση πάνω σε πλη-
θώρα ζητημάτων, όπως, η ιεράρχηση των πολιτικών στόχων, το άνοιγμα 
προς την κοινωνία, χρόνος για διαβούλευση κ.α. Η πλατεία άρχιζε, σχετικά 
γρήγορα, να αποκτά βάσεις και να βρίσκει ανταπόκριση απ’ τον κερκυ-
ραϊκό λαό. Οι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί χώροι του νησιού έστεκαν 
ακόμα μουδιασμένοι απέναντι της, μη μπορώντας να ερμηνεύσουν την πα-
ρουσία και το περιεχόμενο της. Κάποιοι απ’ αυτούς παρακολουθώντας, 
καταδίκαζαν και στηλίτευαν επειδή τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως 
τα ήθελαν, κάποιοι άλλοι, πιστεύοντας πως το κίνημα εκφράζει όλα τα 
στοιχεία που οδήγησαν στην σημερινή κρίση, κρατούσαν ανάλογη στάση. 
Αμφότεροι, φυσικά, σχολίαζαν εκ του ασφαλούς. Σ’ αυτές λοιπόν τις συν-
θήκες έγιναν τα πρώτα βήματα ενός εγχειρήματος, την εξέλιξη του οποίου 
κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει.  

 Το επόμενο διάστημα, οι πλατειακοί, βρισκόμενοι «εν κινήσει» και 
έχοντας υπερβεί πολλές από τις παθογένειές τους, έρχονται αντιμέτωποι 
με ένα θέμα ουσίας το οποίο λειτούργησε υπονομευτικά για τα θεμέλια 
των δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς συγχρόνως να γίνεται αντιληπτό το 
ίδιο ως πρόβλημα. Η στρεβλή αντίληψη που είχε αρκετός κόσμος για τον 
τρόπο συμμετοχής στην «άμεση» δημοκρατία οδήγησε, κατά την γνώμη 
μου, σ’ αυτό το εκφυλιστικό φαινόμενο που αμέσως θα αναφέρω.  

Αυτή τη φορά τα προσκόμματα δεν προέκυπταν από ζητήματα δι-
αδικαστικής φύσεως (π.χ. θεματολογία, ψυχαναλίζουσες τοποθετήσεις, συ-
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οποίους αποδόθηκε, και συμφωνώ απόλυτα, ένας φετιχισμός της βίας, οδή-
γησε τους αγανακτισμένους σε μια ηθικίζουσα στάση, η οποία θέλει να 
απολέσει από πάνω της κάθε στοιχείο βίας, μερικές φορές και νομικής 
παράβασης, άσχετα από τις συνθήκες μέσα απ’ τις οποίες αυτές εμφανί-
ζονται. Έτσι η μόνη επιλογή για να μην χαρακτηριστούμε μπαχαλάκηδες, 
είναι να είμαστε πασιφιστές. Δεν θα επεκταθώ στην λανθασμένη λογική 
των μανιχαϊστικών σχημάτων, ωστόσο είναι σημαντικό να φανεί πως η 
ηθικοποίηση των πολιτικών πράξεων μέσα σε κινηματικές συνθήκες κατα-
λήγει να βλάπτει την ίδια την πολιτική, ως πεδίο που άπτεται των ρητών 
θεσμών μιας κοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, η εγκαθίδρυση της δημο-
κρατίας προϋποθέτει την καταστροφή της αντιπροσώπευσης, κάτι που δεν 
μπορεί να συμβεί αν ακολουθήσουμε πασιφιστικές ή νόμιμες πράξεις. Εί-
ναι απίθανο να μην υπάρξει κάποια στιγμή σύγκρουσης, χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως έχουμε ονειρώξεις με ποτάμια αίματος. Όλα τα καθεστώτα 
θα προστατευθούν όταν νιώσουν πως απειλούνται. Αυτό που θα πρέπει να 
δούμε είναι ότι η βία ή γενικότερα η παραβίαση δικαιωμάτων δεν αποτελεί 
μια ιδέα, πλατωνικού τύπου, που ξεφεύγει απ’ τα ιστορικά πλαίσια στα 
οποία εμφανίζεται. Δηλαδή, η κάθε πράξη κρίνεται και δοκιμάζεται μόνο 
μέσα στον κοινωνικό στίβο και όχι πέρα και πάνω απ’ αυτόν. Η αλλαγή 
του κόσμου αναπόφευκτα περνάει μέσα απ’ την πολιτική (το γενικό), χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι στηρίζουμε την λενινιστικού τύπου κατάληψη της 
εξουσίας. Και όπως σωστά λέει ο Καστοριάδης: «η πολιτική επικρατεί 
της ηθικής, πράγμα που δεν σημαίνει ότι την καταργεί2». Πάνω σ’ αυτή τη 
βάση, δεν καταλαβαίνω γιατί οι προπηλακισμοί βουλευτών  αντιστοιχούν 
ή φλερτάρουν με τον φασισμό και τον σταλινισμό. Τη στιγμή που η κοι-
νωνία δεν έχει τη δυνατότητα πολιτικής συμμετοχής, για τον απλούστατο 
λόγο πως δεν υπάρχει πολιτική ισότητα, οι παραβάσεις και οι συγκρούσεις 
αποτελούν φυσικό επακόλουθο.                     

Σε επίπεδο διακηρύξεων, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κινήματα 
της Ευρώπης, οι «Αγανακτισμένοι» της Ελλάδας, πρόβαλλαν ένα αίτημα 
τεράστιας πολιτικής σημασίας, την ανατροπή της αντιπροσωπευτικής «δη-
μοκρατίας» και ακολούθως, την εγκαθίδρυση της άμεσης και αδιαμεσολά-
βητης σχέσης με την πολιτική και τη διαχείριση των κοινών. Το αίτημα προ-
βλήθηκε με έναν ξαφνικό και επιτακτικό τρόπο που ξάφνιασε τους πάντες. 
Παράλληλα, λοιπόν, με τις πιο σοσιαλδημοκρατικές φωνές που έκρυβαν 
τα πολιτικά/πολιτιστικά ζητήματα κάτω απ’ το χαλί της καταγγελίας της 

2. Κ .Καστοριάδης, «Το φύλλο συκής της ηθικής», Η άνοδος της ασημαντότητας, μτφρ. Κ. 
Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2001, σ. 245. 
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διέλευση των βουλευτών. Επακολούθησε ψηφοφορία προκειμένου να λυθεί 
το πρόβλημα, δηλαδή αν έπρεπε να συνεχίσουμε την παρεμπόδιση της διέ-
λευσης των βουλευτών, ή όχι. Ευτυχώς, η πλειοψηφία, ορμώμενοι ίσως απ’ 
την γενικότερη χαβαλετζίδικη ατμόσφαιρα που επικρατούσε με τα τόσα 
συνθήματα, όπως και απ’ τον ενθουσιασμό που γέννησε η αθρόα συμμετο-
χή κόσμου (πρέπει να έφτασε και σίγουρα να ξεπέρασε κατά την διάρκεια 
της βραδιάς τα 250-300 άτομα σε αριθμό) ψήφισαν υπέρ της παραμονής 
και της παρεμπόδισης των βουλευτών. Είναι γνωστή η ηθικίζουσα στάση 
των «Αγανακτισμένων», η σχεδόν πασιφιστική οπτική που χαρακτήριζε 
ένα τμήμα τους. Η αντίληψη, η οποία στην ακραία της μορφή, θεωρεί ότι η 
πολιτική πράξη πρέπει να πραγματώνεται στο πλαίσιο αυστηρών ηθικών 
κανόνων, που η ενδεχόμενη υπέρβασή τους θα πρέπει οπωσδήποτε να οδη-
γεί σε εκμηδενισμό και νέκρωση της πολιτικής πράξης. Προτού σχολιάσω 
αυτό το φαινόμενο, θα ‘θελα να σημειώσω ένα ακόμα αντίστοιχης λογικής 
συμβάν, όπου αυτή την φορά το πιο «πασιφιστικό» κομμάτι των «Αγανα-
κτισμένων» άτυπα επικράτησε.

 Στα πλαίσια προβολών που διοργάνωνε κατά καιρούς η πλατεία 
Δημαρχείου, ψηφίστηκε η προβολή ντοκιμαντέρ με περιεχόμενο, αν δεν 
κάνω λάθος, τις ειρηνευτικές αποστολές στην λωρίδα της Γάζας. Το κάλε-
σμα έγινε με αφορμή την προσάραξη πλοίου ανθρωπιστικής βοήθειας ( « 
Ένα καράβι για την Γάζα») σε μαρίνα της Κέρκυρας. Ερχόμενος ο κόσμος 
στην πλατεία αντίκριζε έναν επιπλέον προτζέκτορα, ο οποίος είχε στηθεί 
στον υπό κατάληψη χώρο απ’ την καθολική εκκλησία, η οποία και βρίσκε-
ται στην πλατεία Δημαρχείου. Η μουσική εκδήλωση λάμβανε χώρα μέσα 
στην εκκλησία και ταυτόχρονα αναμεταδιδόταν στον προτζέκτορα. Είναι 
αυτονόητο, νομίζω, ότι σε συνθήκες κατάληψης μιας πλατείας η διαχείριση 
του χώρου περνάει στα χέρια των καταληψιών. Κάτι τέτοια, ωστόσο, δεν 
ίσχυσε. Με το επιχείρημα πως πρέπει να σεβαστούμε την εκδήλωση της 
εκκλησίας για να μην δώσουμε πατήματα για σχόλια, ο προτζέκτορας πα-
ρέμεινε στην θέση του, κι εμείς στις δικές μας περιμένοντας την λήξη της. 

Στα δύο παραπάνω συμβάντα, πιστεύω, πως γίνεται πρόδηλο ένα 
σημαντικό φαινόμενο που σχετίζεται με την αμηχανία και την σύγχυση 
που χαρακτήριζε τους «Αγανακτισμένους»,  όσον αφορά τα όρια της πο-
λιτικής πράξης εν γένει. Ο φόβος να μην υπάρξει ταύτιση των πλατειακών 
με τις βίαιες μορφές που εκδηλώνονται εθιμοτυπικά τα τελευταία χρόνια 
σε πορείες, τους οδήγησε, κατά την γνώμη μου, σε έναν ετεροκαθορισμό. 
Με άλλα λόγια, η χρήση βίαιων πρακτικών από πολιτικούς χώρους, στους 
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διαδικασιών με την αντίστοιχη κριτική στον καθημερινό τρόπο ζωής και τις 
αξίες που θεμελιώνουν και αναπαράγουν τους υπάρχοντες θεσμούς (δηλα-
δή κριτική στην πολιτιστική διάσταση της κοινωνίας), αν δεν αναθεωρηθεί 
ο ισχύων τρόπος ζωής προτάσσοντας, παράλληλα, άλλες προτεραιότητες 
και αξίες, όπως το πάθος για τα κοινά, τότε αργά η γρήγορα το μόνο που 
θα μείνει είναι ένας απλός παφλασμός. Με άλλα λόγια, η αλλαγή των 
πολιτικών θεσμών πρέπει να συμπορεύεται με την παράλληλη πολιτιστική 
αλλαγή των ανθρώπων, διότι δημοκρατία χωρίς δημοκρατικούς πολίτες δεν 
μπορεί να υπάρξει.   

Στο όνομα της δημοκρατίας και της πραγματικής της έννοιας, ποι-
κίλες προσεγγίσεις ακούστηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίας των 
«Αγανακτισμένων» στην πλατεία, συνοδευόμενες πολλές φορές από πο-
λιτικούς θεσμούς που αντίκεινται σε αδιαπραγμάτευτες γι’ αυτήν προϋ-
ποθέσεις, όπως στην περίπτωση του δημοψηφίσματος το οποίο χαρακτη-
ριζόταν από διάφορους ως δημοκρατικό μέσο. Την ίδια στιγμή, από ένα 
άλλο κομμάτι του κόσμου, η δημοκρατία γινόταν αντιληπτή περισσότερο 
με κοινωνικούς όρους και όχι ως συνολικό καθεστώς. Αυτό το τμήμα του 
κόσμου προέβαλλε κυρίως αιτήματα όπως: άρση της βουλευτικής ασυλίας, 
περισσότερη δικαιοσύνη, κοινωνικό κράτος κ.α. Η λέξη δημοκρατία κατα-
τάσσεται, δυστυχώς, σε αυτή την κατηγορία λέξεων που ο συντελούμενος 
εκφυλισμός της έχει οδηγήσει σ’ ένα «ελαστικό» περιεχόμενο, το οποίο και 
αφήνεται στην ευχέρεια του καθενός να το «τραβήξει» εκεί του θέλει (ίσως 
κι εκεί που τον συμφέρει πολλές φορές). Σ’ αυτή την κατεύθυνση βοήθησε 
ιδιαίτερα ο «πολιτικός κόσμος», τα Μ.Μ.Ε. και οι διανοούμενοι, οι οποίοι 
συγκαλύπτοντας το περιεχόμενό της (ίσως και αγνοώντας το), πάσχιζαν να 
την ταυτίσουν με τις φιλελεύθερες ολιγαρχίες των δυτικών κοινωνιών. 

Στην δημοκρατία, δηλαδή το κράτος του δήμου, η θέσμιση είναι 
έργο των ίδιων των πολιτών, όχι των κομμάτων ή οποιουδήποτε άλλου 
εξωκοινωνικού θεσμού (π.χ. κράτος, θεός, παράδοση). Όπως εύστοχα λέει 
και ο Γ. Οικονόμου, «η δημοκρατία έχει πολίτες όχι πολιτικούς3». Η λογική 
της μεταβίβασης εξουσιών σε πρόσωπα αποκλείεται. Τη θέση της παίρνει 
η κλήρωση, ζωντανή ενσάρκωση της πολιτικής ισότητας και της λογικής 
που λέει πως όλοι οι πολίτες έχουν την ικανότητα εμπλοκής στην πολιτική. 
Η άμεση συμμετοχή στις συζητήσεις που αφορούν τα θέματα του δήμου 
και κατ’ επέκταση την διαμόρφωση των νόμων απ’ τον ίδιο το δήμο, πάνω 

3. Γ. Ν. Οικονόμου, Από την κρίση του κοινοβουλευτισμού στη δημοκρατία, Αθήνα, Παπα-
ζήσης, 2009, σ. 58.
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διαφθοράς των πολιτικών προσώπων, τέθηκε και πολιτειακό ζήτημα. Το 
ερώτημα που γεννάται, ιδιαίτερα μετά το «ξεφούσκωμα» των πλατειών, 
είναι κατά πόσον κάνει μέσα στο κίνημα την εμφάνιση του αυτός ο τύπος 
ανθρώπου, με το κατάλληλο πολιτιστικό υπόβαθρο, ο οποίος θα εγκαθι-
δρύσει την «πραγματική δημοκρατία»;

Μέσα στις συνελεύσεις ήταν πρόδηλη η αοριστία που περιέβαλλε 
την δημοκρατία, αφενός ως έννοια και αφετέρου, ως συνολικό καθεστώς, 
αποδίδοντάς της, ανάλογα με τον ομιλητή, κάθε φορά και άλλα χαρακτη-
ριστικά. Όσον αφορά την αντίληψη των κατοίκων για τον θεσμό της δημο-
κρατίας, μου δόθηκε η εντύπωση πως εκλαμβανόταν μ’ έναν εργαλειακό 
τρόπο, ως ένα απλό σύνολο διαδικαστικών κανόνων που, θεωρητικά, η 
απλή εφαρμογή τους θα μας εισάγει αυτόματα στο καθεστώς της. Είναι 
σημαντικό, νομίζω, να καταδειχτεί η σχέση του ανθρωπολογικού τύπου 
με το εκάστοτε πολιτικό καθεστώς -για το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά 
ζήτημα ζωής και θανάτου- προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί αυτή η 
μονομερής και «υλιστική» οπτική πάνω στους θεσμούς της δημοκρατίας 
συνιστά εμπόδιο πρώτου βαθμού για την πορεία κάθε δημοκρατικού κι-
νήματος.

Όλα τα πολιτεύματα δημιουργούν τον κατάλληλο τύπο ανθρώπου 
που χρειάζονται ώστε να διαιωνίζουν την ύπαρξη τους. Στο αντιπροσω-
πευτικό πολίτευμα που ζούμε, ο στόχος της αναπαραγωγής του συστήμα-
τος επιτυγχάνεται, ενσταλάζοντας στα άτομα μια σειρά από αξίες που τα 
καθιστά πολιτικά ετερόνομα. Η πολιτική εργασία, η διαβούλευση για τα 
κοινά αποσπάται από την κοινωνία και μεταβιβάζεται σ’ έναν χώρο έξω 
απ αυτήν (στο κόμμα, την βουλή), έχοντας ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο 
απαθή, απομακρυσμένο από την δημόσια σφαίρα, χωμένο στην ιδιώτευ-
ση, τα καταναλωτικά υποκατάστατα, τις τηλεοπτικές βουρκοπροβολές. 
Συγχρόνως, προβάλλει το πεδίο της πολιτικής ως κτήμα των «ειδικών», 
μετατρέποντάς το, έτσι, σε ένα επάγγελμα που όπου δεν είναι δυνατή 
συμμετοχή του καθένα, εφόσον ελάχιστοι είναι αυτοί που κατέχουν εξει-
δικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι παραπάνω εσωτερικευμένες αξίες, 
που αλλοτριώνουν πολιτικά τα άτομα, διαιωνίζουν την αντιπροσώπευση 
και την ιεραρχική κοινωνία. Γίνεται, νομίζω, κατανοητή η σχέση του ιδιαί-
τερου τύπου ανθρώπου που συναντάμε στις μέρες μας, με τους πολιτικούς 
θεσμούς και τα κοινωνικά σχήματα που τον περιβάλλουν. Αν ένα κίνημα 
που επιδιώκει να εφαρμόσει την δημοκρατία, εν προκειμένω οι «Αγανα-
κτισμένοι», δεν συνοδεύσει την εφαρμογή των κατάλληλων δημοκρατικών 
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δηλαδή από τα κοινά. Η απουσία νοήματος και το «έλλειμμα» κοινών 
συλλογικών παραστάσεων (θρησκεία, αξίες, κουλτούρα κ.α.) που πλήττει 
την συνοχή των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, η κρίση της διαδικασίας 
κοινωνικοποίησης των ατόμων, η πολιτική απάθεια και ο μετριασμός της 
«κριτικής διάνοιας», δηλαδή της ικανότητας του ανθρώπου να αντιλαμβά-
νεται το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, είναι μόνο μερικές από 
τις συνέπειες της αναδίπλωσης στην ιδιωτική σφαίρα. Σε αυτές, λοιπόν, τις 
συνθήκες το αίτημα ενός «δημοκρατικού ανθρώπου» αποτελεί, κατά την 
γνώμη μου, a priori συνθήκη για την επίλυση των πολιτικών προβλημάτων, 
αν δεχτούμε, φυσικά, πως τα τελευταία είναι απόρροια ενός ανθρώπου 
που διαπνέεται από το καπιταλιστικό φαντασιακό της αχαλίνωτης ανά-
πτυξης και του καιροσκοπισμού. Επιζητούμε, επομένως, ένα καθεστώς στο 
οποίο να ενσταλάζονται στα άτομα δημοκρατικές αξίες και απαιτήσεις, 
να παράγονται ανθρώπους που να αγαπούν την ιδιότητα του πολίτη, την 
συμμετοχή και την δημιουργία σε οποιαδήποτε μορφή κι αν αυτή παίρνει 
στο δημόσιο φάσμα (τέχνη, πολιτική, φιλοσοφία). 

Παρότι κατά την διάρκεια των συνελεύσεων και γενικότερα της 
παρουσίας των «Αγανακτισμένων» στον δημόσιο χώρο, ακούστηκαν και 
γράφτηκαν σπουδαία και πρωτόγνωρα πράγματα, δεν κρύβω πως ανά-
μεσα στις διακηρύξεις και στις πραγματικές πολιτικές επιδιώξεις του κό-
σμου, διαισθάνθηκα, πολλές φορές, ένα χάσμα το οποίο δεν γινόταν ευρέως 
αντιληπτό. Προσπαθώντας να σκιαγραφήσω αυτές τις δύο αντικρουόμενες 
οπτικές πάνω στην κρίση, θα μπορούσα να αναφέρω, απ’ τη μια πλευρά 
αυτή της «επαναστατικής» που έβλεπε την κρίση με πολιτικο-κοινωνικού 
όρους θέτοντας αλλαγή του καθεστώτος, και την άλλη της σοσιαλδημο-
κρατικής -και επικρατούσας-  που λογάριαζε την κρίση με εθνικούς και 
«προσωποκεντρικούς» όρους, στοχεύοντας σε επιμέρους μεταρρυθμίσεις. 
Αυτές οι δύο τάσεις δεν συγκρούστηκαν ποτέ πραγματικά στις συνελεύ-
σεις, στοιχείο που αποδίδω στην περιρρέουσα σύγχυση που ανέφερα σε 
προηγούμενη παράγραφο γύρω απ’ το περιεχόμενο της δημοκρατίας, φαι-
νόμενο που δεν έδινε την δυνατότητα να διαγραφούν οι όποιες αντιθέσεις 
μεταξύ των δυο τάσεων.

Η σοσιαλδημοκρατική τάση, έτσι όπως διαμορφώθηκε στις συζητή-
σεις, παρουσίαζε την αδυναμία να ξεφύγει από λογικές που θέλουν ως αι-
τία της κρίση το δημοσιονομικό χρέος και το διεφθαρμένο πολιτικό προσω-
πικό, μη βλέποντας, με αυτό τον τρόπο, την πολιτική/πολιτιστική κρίση που 
δημιουργεί ο καπιταλισμός από τη φύση του. Πάνω σ’ αυτές τις προκείμε-
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στην νοοτροπία πως κανένας δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη γνώμη 
ενός ατόμου καλύτερα απ’ τον ίδιο τον φορέα της γνώμης. Η ρητή αυτοθέ-
σμιση του δήμου, λοιπόν, αποτελεί την ουσία της δημοκρατίας, έτσι όπως 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Αθήνα. Οι ποικίλοι προσδιο-
ρισμοί που κατά καιρούς ακούμε να την συνοδεύουν  (συμμετοχική, αντι-
προσωπευτική, αστική, φιλελεύθερη κ.α.), είναι η απόδειξη της διάβρωσης 
και της αποσύνθεσης στην οποία παρακινεί η εποχή μας. 

Θεωρώ σκόπιμο σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε μια κατ’ ιδί-
αν συζήτηση που είχα μ’ έναν από τους συμμετέχοντες του κινήματος, 
του οποίου η λογική θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στην φράση, «γιατί 
να εγκαθιδρύσουμε την «άμεση» δημοκρατία εάν αποφάσεις δίκαιες και 
υπέρ του λαού μπορεί να πάρει κι ένα κόμμα;». Παίρνω ως έναυσμα αυτή 
τη συζήτηση για να πω, εν παρόδω, μερικά πράγματα σχετικά με την ηθική 
επικύρωση της δημοκρατίας ως συνολικού προτάγματος. Το ερώτημα που 
τίθεται, δηλαδή, είναι γιατί δημοκρατία και όχι αντιπροσώπευση; 

Πράγματι, ένας αντιπροσωπευτικός θεσμός ή ειδικότερα ένα κόμ-
μα θα μπορούσε να πάρει θετικές για την κοινωνία αποφάσεις, όπως π.χ. 
να επιβάλλει ένα ενιαίο μισθολόγιο προκειμένου να παύσουν να υφίστα-
νται οι οικονομικές ανισότητες. Ωστόσο, αν βάλουμε την συζήτηση σ’ αυτό 
το συλλογιστικό πλαίσιο το οποίο κρίνει μόνο «εκ του αποτελέσματος», 
διαγράφουμε αυτόματα ένα καίριο ερώτημα: τι είδους ανθρώπους θέλουμε 
να έχει και να δημιουργεί η κοινωνία μας; 

Ο τύπος ανθρώπου που η δημοκρατία παράγει, σε αντιδιαστολή με 
τις σύγχρονες φιλελεύθερες ολιγαρχίες, είναι αυτός του υπεύθυνου και πα-
θιασμένου με τις συλλογικές υποθέσεις και το κοινό συμφέρον. Σε δημο-
κρατικές συνθήκες, η ύπαρξη της δημόσιας σφαίρας (και όχι της σφαίρας 
που γνωρίζουμε ως το κατεξοχήν πεδίο των ιδιωτικών πρωτοβουλιών) και 
των συνελεύσεις στις οποίες ο καθένας μπορεί να πάρει ελεύθερα μέρος, 
δημιουργούν ένα είδος κοινωνικοποιημένου «σχολείου» στο οποίο τα άτο-
μα αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, μα και πολιτικο-κοινωνική συναίσθηση 
του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Στοιχεία σκανδαλωδώς απόντα από τα 
σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κεντρικός στόχος των οποίων αποτελεί 
η επαγγελματική κατάρτιση και συμμόρφωση με τη λογική της ανταγωνι-
στικότητας της αγοράς. Ο ατροφικός πολιτικός μυς του σύγχρονου ατόμου, 
μας κρούει των κώδωνα του κινδύνου σε μια πληθώρα ζητημάτων που 
ανάγονται, σ’ ένα βαθμό, στην απόσυρση από την σφαίρα της πολιτικής, 
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κοποίησης της κοινωνίας τι γίνεται;  

Η χειραφέτηση της Ελλάδας απ την Ε.Ε./ευρώ, δεν συνεπάγεται 
από μόνη της καμία αλλαγή στις σχέσεις εξουσίας που βιώνουμε. Ο καπι-
ταλισμός είναι ένα συνολικό καθεστώς οργάνωσης της κοινωνίας, με κε-
ντρικό στόχο την κυριαρχία σε ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον. Οι κε-
ντρικές αξίες του και ο φετιχισμός του έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση 
του οικονομικού πάνω από κάθε άλλη δραστηριότητα της κοινωνίας, με 
τον ανορθολογικό και δίχως όρια αγώνα για ανάπτυξη, με την δημιουργία 
ενός ατόμου ανεύθυνου, ηδονιστή και κυνηγού του εύκολου χρήματος. Οι 
παραπάνω αξίες υπερβαίνουν, όπως φαίνεται, τα σύνορα των εθνοτήτων. 
Επομένως, μια λύση εθνική ή μια λύση γενικότερα σοσιαλδημοκρατική, 
δεν επιδιώκει μια ανατροπή της ισχύουσας κατάστασης και επ’ ουδενί δεν 
θέλει την δημοκρατία, στοχεύει απλά στην χορήγηση «αγχολυτικών» για 
την καταπολέμηση των συμπτωμάτων, συγκαλύπτοντας, στην ουσία, την 
πραγματική ασθένεια.

Οι «Αγανακτισμένοι», σε πανελλαδικό επίπεδο, μπορεί να είχαν 
χίλια δυο στραβά που ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και τον κόσμο 
που συμμετείχε στις συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα, σε ένα μέρος όπως 
η Κέρκυρα όπου οι κάτοικοι είναι εμποτισμένοι με το τουριστικό φαντα-
σιακό της μουσειοποίησης των πάντων προς τέρψιν των τουριστών, είναι, 
σχεδόν, λογικό τα πιο ριζοσπαστικά μηνύματα των «Αγανακτισμένων» να 
μην φτάνουν επαρκώς ή έστω να μην επεξεργάζονται σε μεγάλο βαθμό. 
Ωστόσο, θα ήταν άδικο να μιλάμε μόνο γι’ αυτά. Μέσα απ’ την συμμετοχή 
του κόσμου στις συνελεύσεις συντελέστηκε μια ιδιαίτερα μεγάλης αξίας 
πολιτική κοινωνικοποίηση ενός σεβαστού αριθμού ατόμων. Παρότι μπορεί 
να φαίνεται δευτερεύον, ο κόσμος αυτός άκουσε καινούργιους όρους και 
έννοιες που τον βοήθησαν  να κατανοήσει καλύτερα το νεφελώδες πολιτικό 
σκηνικό, εισάγοντάς τον παράλληλα και σε νέα νοήματα, όπως αυτό της 
άμεσης δημοκρατίας. Οι πλατειακοί προσέδωσαν στην πολιτική μια ανοι-
χτότητα και προσβασιμότητα στον καθένα, που της έλλειπε εδώ και πολύ 
καιρό, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Τη σημασία της «ανοιχτότητας» με 
την έννοια πως εμείς δεν φοβόμαστε να συζητήσουμε ακόμα και για έκνο-
μες πράξεις, ανοιχτά και δημόσια, την αντιλήφθηκα σε κάποια γεγονότα 
που έλαβαν χώρα στην 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση του διημέρου 19-20 
Οκτωβρίου, κατά την οποία στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε κατάληψη 
της νομαρχίας. Την δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων, επιδιώχθηκε η δι-
εξαγωγή ανοιχτής συνέλευσης στο προαύλιο της νομαρχίας. Η οποία και 
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νες, οι λύσεις που στηρίχθηκαν από μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ιδιαίτερα 
μετά από ένα διάστημα που το αίτημα της άμεσης δημοκρατίας έχανε την 
αίγλη του, αφορούσαν την χειραφέτηση από τα υπάρχοντα πολιτικά πρό-
σωπα και κόμματα εξουσίας, όπως επίσης και την έξοδο απ’ το ευρώ/Ε.Ε. 
Με αυτό τον τρόπο στρεφόταν προς λάθος κατεύθυνση η προβληματική 
γύρω από την κρίση, καταλήγοντας σε μετατροπή των προβλημάτων από 
πολιτικά σε εθνικά. Οι «Αγανακτισμένοι» δεν κατάφεραν να υπερβούν τα 
πρόσωπα και, εν συνεχεία, να κρίνουν τις ιδέες από τις οποίες αυτά εμφο-
ρούνταν. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η στιγμή μετά την ψήφιση του 
μεσοπρόθεσμου, όπου η πλατεία κήρυξε την Α. Γκερέκου, persona non grata 
(ανεπιθύμητο πρόσωπο). Σίγουρα σ’ αυτό δεν οδήγησε μόνο μια χαβαλε-
τζίδικη διάθεση, μα και μια υπόγεια πολιτική νοοτροπία.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, πρόβλημα που εντόπισα στον λόγο περί 
κρίσης περιλαμβανόταν στην πρόταση για έξοδο της Ελλάδας απ’ το ευ-
ρώ/Ε.Ε., αίτημα που βρήκε αρκετούς υποστηρικτές, εξαιτίας των εθνικιστι-
κών πινελιών που στόλιζαν το τοπικό κίνημα. Στην άνθηση αυτής της τάσης 
συνέβαλε και το κοφτερό μυαλό του Δ. Καζάκη. Με θέρμη υποδέχτηκαν 
οι πλατειακοί τον άλλοτε σύντροφο του Μ. Θεοδωράκη, οργανώνοντάς 
του ομιλίες και εκδηλώσεις, με μια διαφημιστική καμπάνια που θα ζήλευε 
μέχρι και τηλεοπτική περσόνα. Ο Δ. Καζάκης, περνώντας στον κόσμο έναν 
αριστερό-εθνικιστικό λόγο με εκφράσεις του τύπου, «οι κατοχικές δυνά-
μεις στην χώρα μας», «αποικιοκρατία στην Ελλάδα», έως παραλληλισμούς 
μεταξύ Γκέμπελς και σύγχρονων Γερμανών, ενίσχυσε μια ενδογενή τάση 
της πλατείας προς τον εθνικισμό. Η κρίση, λοιπόν, είναι εθνική4. Αυτό εί-
ναι το απόσταγμα της σκέψης αυτής της οικονομικής «αυθεντίας». Και οι 
προτάσεις του για την έξοδο από την κρίση, που βρήκαν μεγάλο έρεισμα 
στο κοινό, ήταν οι ακόλουθες:  συγκρότηση πολιτικο-κοινωνικού κινήματος 
για να εμποδιστεί η εφαρμογή των μέτρων, διαγραφή του χρέους, ανατρο-
πή του συνόλου των κυβερνητικών αποφάσεων, καταδίκη των δοσίλογων. 
Καμία νύξη για αλλαγή στις σχέσεις εξουσίας που κυριαρχούν σε όλο το 
εύρος της κοινωνίας μας. Η κριτική στον καπιταλισμό αποτελεί ένα πά-
ρεργο, μια μικρής αξίας ασχολία. Αποκλειστικός στόχος μας η οικονομική 
ανεξαρτησία της χώρας και του έθνους. Και με το αίτημα της δημοκρατι-

4. Ενδεικτικό της εθνικιστικής σκέψης του Δ. Καζάκη αποτελεί η εξής δήλωση: «Όπως σας 
είχα εξηγήσει εξαρχής, προσωπικά έχω αφιερωθεί στην ιδέα του νέου ΕΑΜ. Την παλεύω, 
με τις λιγοστές δυνάμεις που διαθέτω […] Θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο με την ακλόνητη 
πεποίθηση ότι το νέο ΕΑΜ θα γεννηθεί» (Βλ. σχετικά την επιστολή αποχώρησης του απ’ την 
ΣΠΙΘΑ προς Μ. Θεοδωράκη).  



76 77

Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Κάτω οι γραφειοκρατίες πάνω οι πλατείες Vol 2

 Εδώ και λίγες μέρες, αρχής γενομένης από την 3η Σεπτεμβρίου, 
το κίνημα της πλατείας Συντάγματος προσπαθεί να ανασυνταχθεί και να 
συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, κατά τα τέλη του περασμένου Ιουλί-
ου, όταν και η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου προτίμησε τα «μπάνια του 
λαού», αφήνοντας μόνο ορισμένους ηρωικούς πιστούς να συνεχίζουν τις 
συνελεύσεις.

 Εν αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει 
να στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα πρόβλημα που ταλάνισε αρκετά τη 
λειτουργία των συνελευσιακών διαδικασιών της πλατείας, όλον αυτό τον 
καιρό. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχόλησε από την πρώτη κιόλας 
μέρα τη συνέλευση και τον κόσμο που συμμετείχε, το οποίο ωστόσο δεν 
αντιμετωπίστηκε με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεδομένου ότι κι 
εμείς, σε ό,τι μας αφορά, στηρίζουμε το κίνημα και συμμετέχουμε στις 
διαδικασίες του, θέλουμε να καταθέσουμε ορισμένες σκέψεις σχετικά με 
το ζήτημα της παρέμβασης των αριστερών οργανώσεων, του ρόλου τους 
και των συνεπειών τους, όπως τις βιώσαμε και από πρώτο χέρι, μέσα στη 
Λαϊκή Συνέλευση και ορισμένες από τις Θεματικές Ομάδες της πλατείας. 
Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του αναρχικού ή ελευθεριακού, γενι-
κότερα, χώρου σνομπάρει το κίνημα, έχει επιτρέψει στους αριστεριστές να 
ενεργούν ανενόχλητα, εφόσον δεν έχουν να αντιμετωπίσουν καμία οργανω-
μένη κριτική. Έτσι, πράγματα αυτονόητα, όπως η κριτική στις γραφειοκρα-
τικές μεθόδους και τις ραδιουργίες των αριστεριστικών γκρουπούσκουλων, 
δεν έχουν ακόμα ειπωθεί πουθενά με τρόπο ανοιχτό και συνεκτικό, εφόσον 
περισσότερες ελευθεριακές κριτικές διαβάζουμε ενάντια στο κίνημα συνο-
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δεν έγινε λόγω αντιδράσεων και συνεχούς υπονόμευσης που δέχτηκε η 
συνέλευση από μειοψηφικό κομμάτι αναρχικών, που επιθυμούσαν να γίνει 
συνέλευση σε κλειστό χώρο διότι, όπως ισχυρίζονταν, η τακτική του κινή-
ματος πρέπει να συζητιέται σε χώρο που να μην υπάρχει η δυνατότητα 
να παρεισφρήσει κάποιος ρουφιάνος. Εν τέλει, μετά από ώρα, η επιθυμία 
τους για συνέλευση κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε. Κομμάτι 
των «Αγανακτισμένων» αντέδρασε, ζητώντας από την μειοψηφία να λογο-
δοτήσει για αυτή της την στάση, με την κατηγορία πως δέχεται τις αποφά-
σεις της πλειοψηφίας κατά το δοκούν. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση 
δεν είναι τι ακούστηκε από πλευράς αναρχικών, που για άλλη μια φορά 
τα γεγονότα τους ξεπερνούσαν, μα η τοποθέτηση μιας συμμετέχουσας, η 
οποία ισχυρίστηκε πως στο προαύλιο της νομαρχίας δεν συγκρούστηκαν 
άνθρωποι πάνω σε ένα απλό ζήτημα όπως αυτό της τοποθεσίας που έπρε-
πε να έχει η συνέλευση, αλλά δύο αντίθετες νοοτροπίες, απ’ τη μια αυτή 
των πλατειών και από την άλλη των ατόμων με εσωστρεφείς τάσεις. 

Η ζωντάνια που βιώναμε όλοι εκείνες της μέρες στην ατμόσφαιρα, 
ήταν συνέπεια αυτής της «εμμονής» των «Αγανακτισμένων» για ανοι-
χτότητα και για απεύθυνση στην κοινωνία. Παρά τα προβλήματα τους, οι 
πλατείες, μέσα σ’ αυτούς τους καιρούς της υποχώρησης της επαναστατι-
κής ροπής της δύσης, έβγαλαν γι’ ένα διάστημα την επιθυμία για μια άλλη 
θέσμιση της κοινωνίας απ’ την αφάνεια, καθιστώντας την ανοιχτή δυνατό-
τητα, αφημένη στα χέρια και τις ορέξεις μας. 

Υ.Γ. Στο κείμενο επιδιώκω περισσότερο την μεταφορά του κλίματος και 
των προβληματισμών που μου γέννησε εκείνη η περίοδος της συμμετοχής 
μου στην πλατεία Δημαρχείου της Κέρκυρας, παρά μια ενδελεχή ανάλυση. 
Επίσης, όπως είναι φυσικό, ήταν αδύνατον σε κάποια σημεία του σχολι-
ασμού μου να μείνω στα όρια της πόλης, δεδομένου που οι πλατειακοί 
αλληλεπιδρούσαν έντονα μεταξύ τους.
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δας, προς τέρψιν των αριστεριστών. Ευτυχώς αυτά τα κόλπα δεν έπιασαν, 
εφόσον όλος ο υπόλοιπος κόσμος –με πρώτους πρώτους τους ανένταχτους- 
αποχώρησε από την εν λόγω Θεματική, η οποία έχασε το κύρος της στα 
μάτια της Λαϊκής Συνέλευσης.

Αυτό βέβαια είναι μόνο ένα από τα πολλά ανάλογα περιστατικά 
που έχουν λάβει χώρα, καθόλη τη διάρκεια του κινήματος, από διάφορες 
αριστερές οργανώσεις και όχι μόνο από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε κάθε περί-
πτωση, η γραμμή που προσπαθεί να περάσει σύσσωμη η αριστερά είναι η 
αντικατάσταση της άμεσης δημοκρατίας, ως κεντρικού προτάγματος της 
κινητοποίησης, από τη συμμετοχή στις εκλογές με σκοπό την εκλογή μιας 
κυβέρνησης «που θα πάρει πίσω τα μνημόνια». 

Οι προσχηματικές κριτικές 

Αυτό πάντως που έχει σημασία εν προκειμένω δεν είναι τόσο το 
περιεχόμενο αυτής της γραμμής, όσο ο τρόπος με τον οποίο πήγαν οι εν 
λόγω οργανώσεις να την περάσουν και να τη φορέσουν καπέλο στην κε-
ντρική συνέλευση. Σε ό,τι μας αφορά, είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη σοσι-
αλδημοκρατική αντίληψη που βασίζεται στην ιδέα ότι μόνο η κατάληψη της 
κρατικής εξουσίας από ένα κόμμα μπορεί να επιφέρει τις οποιεσδήποτε 
επιθυμητές αλλαγές, εφόσον είμαστε από θέση αρχής υπέρ της αυτονομίας 
και της αυτοοργάνωσης των κοινωνικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, αν η 
συνέλευση αποφάσιζε δημοκρατικά ότι είναι υπέρ μιας τέτοιας ρεφορμι-
στικής και σοσιαλδημοκρατικής προσέγγισης, δε θα υπήρχε το πρόβλημα 
που περιγράφουμε. Ή, για να το θέσουμε καλύτερα, η συγκεκριμένη κρι-
τική μας δεν έχει να κάνει με το ότι επιβλήθηκαν στη συνέλευση απόψεις 
διαφορετικές από τις δικές μας. Εμάς μας ενδιαφέρει, καταρχάς, η προ-
σπάθεια χειραγώγησης και καπελώματος των συνελευσιακών διαδικασιών 
και η συστηματική τους υπονόμευση από τους διάφορους γραφειοκρατί-
σκους. 

Η κριτική μας εν προκειμένω δεν αφορά τόσο στο περιεχόμενο 
–το οποίο, θεωρητικά, θα μπορούσε να προκύψει και από μια πραγματι-
κά δημοκρατική διαπάλη και ανταλλαγή ιδεών-, όσο στον τρόπο και τις 
συμπεριφορές2. Αν πράγματι είμαστε με την άμεση δημοκρατία, είμαστε 

2. Αυτό δε σημαίνει, φυσικά, ότι βλέπουμε την άμεση δημοκρατία απλώς ως μια διαδικασία, 
αδιαφορώντας για τις απόψεις που ακούγονται κατά τις συνελεύσεις και τις συζητήσεις ή 
εκφράζονται μέσω των αποφάσεων που λαμβάνονται. Την αντιλαμβανόμαστε, αντίθετα, ως 
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λικά παρά ενάντια στους γραφειοκράτες που προσπαθούν να το καπελώ-
σουν1.

Αντ.αρ.συ.α Εν.αντι.α στο Σύνταγμα

Εμείς έτυχε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα άγουρα φοιτητικά στε-
λέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που προσπάθησαν, με κάθε τρόπο, να επιβάλλουν 
ένα κείμενό τους στη Θεματική Ομάδα Πολιτικής. Επρόκειτο για τη θεμα-
τική που ήταν επιφορτισμένη να συντάξει και να προτείνει στην κεντρική 
συνέλευση ένα κείμενο που θα μπορούσε, στη συνέχεια, αν το ψήφιζε η 
κεντρική συνέλευση της πλατείας, να αποτελέσει την κεντρική πολιτική 
διακήρυξη του Συντάγματος. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το μικροπο-
λιτικό διακύβευμα ήταν μεγάλο και «οι Ούνοι του Μάη και του Ιούνη» 
(όπως λέει και το περίφημο σύνθημα των ΕΑΑΚ) -καθοδηγούμενοι δια-
κριτικά από ορισμένα στελέχη της παλαιάς φρουράς- ήταν αποφασισμέ-
νοι να περάσουν το δικό τους κείμενο ως δήθεν πρόταση της Θεματικής 
Πολιτικής. Μετά από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, 
τελικά έφεραν γύρω στα 30 «μιλημένα» άτομα, την ημέρα της ψηφοφορίας 
επί των κειμένων που είχαν προταθεί, ώστε να περάσει το κείμενό τους, 
πράγμα που τελικά συνέβη. Μάλιστα, για να έχουν κάλυψη -εφόσον το 
κείμενό τους ψηφίστηκε με 30 ψήφους περισσότερες από αυτό που ήρθε 
δεύτερο στην ψηφοφορία!-, ψήφισαν και το κείμενο ενός από τους διάφο-
ρους πολυλογάδες ή γραφικούς που εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώ-
σεις. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα χρήσιμη κίνηση. Διότι, όταν, εν συνεχεία, 
άρχισαν να εμφανίζονται οι διαδοχικές καταγγελίες για τον τρόπο με τον 
οποίο (δε) λειτούργησε η Θεματική Πολιτικής, ο εν λόγω τύπος έβγαινε ως 
μάρτυρας υπέρ της δήθεν καλής και νόμιμης λειτουργίας αυτής της ομά-

1. Χαρακτηριστικό, υπό αυτή την έννοια, το παράδειγμα της συνέλευσης της 15/6. Εκείνη 
τη μέρα, η Λαϊκή Συνέλευση μετατράπηκε σε μάχη «γραμμών» ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς είχαν κατέβει «συγκροτημένα και συντεταγμένα» τα φερέφωνα αυτών 
των δύο οργανώσεων, προκειμένου να «γραμμώσουν» μια συνέλευση που είχε πολύ περισσό-
τερο κόσμο από τις συνηθισμένες, χάρις σε όσα είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας 
(γενική απεργία, αποκλεισμός Βουλής, αστυνομική καταστολή, ανακατάληψη της πλατείας, 
φήμες για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης κ.λπ.). Σε αυτή τη συνέλευση, όπου σχε-
δόν όλοι οι ομιλητές προέρχονταν από κάποια αριστερίστικη γραφειοκρατία και πρότειναν 
να αφήσουμε τα φληναφήματα περί άμεσης δημοκρατίας και να στηρίξουμε την εκλογή μιας 
«νέας κυβέρνησης που θα πάρει πίσω το Μνημόνιο», οι αναρχικοί που κάθονταν στη «γαλα-
ρία» παρενέβησαν μόνο για να αποδοκιμάσουν και να γιουχάρουν έναν ηλικιωμένο ομιλητή 
(από τους ελάχιστους «ανένταχτους» που μίλησαν εκείνη τη βραδιά) ο οποίος πρότεινε να 
γίνει μια κριτική και μια ρητή απόρριψη σε μεθόδους δράσης όπως τα λεγόμενα «μπάχαλα» 
και οι χωρίς νόημα οδομαχίες με τα ΜΑΤ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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Δεδομένου ότι ακόμα και μια τέτοια συμπεριφορά αποτελεί, σύμ-
φωνα με την οπτική μας, σύμπτωμα του ίδιου γραφειοκρατικού σύμπαντος 
που θεωρούμε εχθρικό προς κάθε δημοκρατικό κίνημα, πιστεύουμε πως 
το ζήτημα τίθεται ως εξής: είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να παίρνουμε 
στα σοβαρά οργανώσεις που μιλούν για τη δημοκρατία, όταν καθημερινά, 
έστω και στο μίζερο μικρόκοσμό τους, δείχνουν πόσο αυταρχικά ενεργούν 
και πόσο πολύ περιφρονούν τις δημοκρατικές διαδικασίες; Υπό αυτή την 
έννοια, οι σημερινές κινητοποιήσεις, που ξεπερνούν τα παραδοσιακά πλαί-
σια, κατά τα οποία οι συμμετέχοντες συνήθως περιορίζονται στα μέλη των 
αριστερίστικων και αναρχικών ομάδων, μπορούν να χρησιμεύσουν και ως 
μια αφορμή για τη συζήτηση του προβλήματος της αντιμετώπισης των αρι-
στεριστών. Αρκετοί και αρκετές από εμάς τους έχουμε δει επανειλημμένως 
να παίζουν τα γραφειοκρατικά τους παιχνίδια σε βάρος τοπικών πρωτο-
βουλιών, αλλά δεν είπαμε τίποτε, είτε επειδή κρίναμε πως δεν το επέτρεπε 
ο «συσχετισμός δυνάμεων» είτε επειδή θεωρήσαμε πως προείχε η ενότητα 
του εγχειρήματος. Σήμερα, όμως, που βλέπουμε ότι στις κινηματικές διαδι-
κασίες συμμετείχε ένα μεγάλο κομμάτι «ανένταχτου» κόσμου, θα πρέπει, 
αφενός, οι γραφειοκρατικές πρακτικές να καταγγέλλονται δημόσια και 
ανοιχτά και, αφετέρου, να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για να ξεκινήσει 
μια κουβέντα σχετικά με το πώς μπορούμε να τις αποκρούουμε.

Ενδεχομένως πολλοί να αναρωτηθούν γιατί επιμένουμε τόσο σε 
αυτό το ζήτημα, όταν σε επίπεδο «κεντρικής» πολιτικής σκηνής υπάρχουν 
τόσα άλλα φλέγοντα ζητήματα όπως η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου και 

σπάθεια ιδεολογικού καπελώματος: τι καλύτερο από το να το κάνει δημόσια, στα πλαίσια 
μιας ανοιχτής συζήτησης; Αυτό θα πει δημοκρατικός διάλογος και πολύ ωραία δείγματά του 
είδαμε σε άλλες εκδηλώσεις, όπως, π.χ., αυτή για την άμεση δημοκρατία (17/6/2011), όπου 
συμμετείχαν ομιλητές τόσο «αντι-συστημικοί» (υπέρ της άμεσης δημοκρατίας), όσο και σοσι-
αλδημοκράτες, που υποστήριζαν απλώς τον «δημοκρατικό» εμπλουτισμό των φιλελεύθερων 
ολιγαρχικών πολιτευμάτων. 

Αυτό αντίθετα που έκανε ο θεωρητικός για τον οποίο μιλάμε, δεν απέχει και πολύ 
από τις γελοιότητες του ΜΛ-ΚΚΕ, το οποίο πήγε να στήσει το τραπεζάκι του σχεδόν μέσα 
στο χώρο της γενικής συνέλευσης κι όταν του είπαν να πάει πιο πέρα, βγήκε και μίλαγε 
περί ολοκληρωτισμού (sic): αμφότεροι πήγαν να καπελώσουν και μόλις είδαν ότι δεν περνά 
η μπογιά τους, άρχισαν να συκοφαντούν. Εξάλλου, η αντίληψή του θεωρητικού μας για το 
πώς πρέπει να οργανώνεται μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση είναι πανομοιότυπη με αυτή του 
ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατά τα άλλα τόσο κατακρίνει: όπως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν 
στην πλατεία κατάφεραν με υπόγειες διαδικασίες να καθορίσουν τη σύνθεση των ομιλητών 
στην εκδήλωση περί των αλλαγών στα πανεπιστήμια (21/8/2011), καλώντας μόνο ιδεολογι-
κο-πολιτικά προσκείμενά τους άτομα, έτσι κι ο θεωρητικός μας ήθελε όλη την εκδήλωση για 
πάρτη του. Αλλά τι να περιμένει κανείς από άτομα που θεωρούν πολιτικούς συνοδοιπόρους, 
στην «αντισυστημική συμμαχία» του ενάντια στη Νέα Τάξη, το ΚΚΕ και τον Αχμαντινεζάντ;
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υπέρ της ακόμα κι αν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες πάρουν 
αποφάσεις με τις οποίες δε συμφωνούμε. Αρκεί αυτές οι αποφάσεις να 
έχουν παρθεί δημοκρατικά. Αλλιώς η κριτική μας γίνεται υστερόβουλη 
και προσχηματική και καταλήγει να συκοφαντεί τις κινητοποιήσεις, απλώς 
επειδή δεν καταφέραμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα τις καπελώσουμε 
ιδεολογικά. Δεν επιμένουμε χωρίς λόγο σε αυτό το σημείο, εφόσον έχουμε 
στο νου μεγάλο θεωρητικό του ελευθεριακού χώρου που έκανε ακριβώς 
αυτό το οποίο καταγγέλλουμε, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατική υπό-
σταση κάποιας οργάνωσης δεν έχει να κάνει τόσο -ή, πιο σωστά, μόνο- με 
το περιεχόμενο των ιδεών της, όσο με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται 
και τις προωθεί3.

ένα συνολικό πρόταγμα ή, πιο σωστά, ως το πολιτικό κομμάτι ενός ευρύτερου προτάγ-
ματος που στοχεύει στη δημιουργία μιας αυτόνομης και δημοκρατικής κοινωνίας. Και με 
αυτή την έννοια είμαστε φυσικά αντίθετοι προς διάφορες σοσιαλδημοκρατικές και λοιπές 
«ρεφορμιστικές» προσεγγίσεις τις οποίες, διόλου τυχαία, πολύ συχνά προωθούν οι πολιτικοί 
χώροι που σαμποτάρουν τις δημοκρατικές διαδικασίες: λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι το σο-
σιαλδημοκρατικό φαντασιακό είναι ουσιωδώς ολιγαρχικό και κρατικιστικό, εφόσον πιστεύει 
ότι τα προβλήματα της κοινωνίας θα λυθούν μόνο αν εκλέξουμε το Λαφαζάνη ή τον Πάνο 
Γκαργκάνα στη βουλή, ώστε, παρέα με τον Α. Χάγιο και τον Π. Σωτήρη, να αποφασίσουν 
για εμάς και να μας επιβάλλουν τη σωστή πολιτική που θα λύσει τα προβλήματά μας. Δεν 
πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε ότι, όπως προσπαθούμε να δείξουμε και παρακάτω, το αν είναι 
κανείς γραφειοκράτης ή όχι δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το αν είναι υπέρ ή κατά του 
κοινοβουλευτισμού και της κατάληψης της κρατικής εξουσίας. 
3. Πιο συγκεκριμένα, όταν η Θεματική Ομάδα Οικονομίας του Συντάγματος του έστειλε 
πρόσκληση για να έρθει να μιλήσει στην εκδήλωση της για την οικονομία (6/6/2011), αυτός 
αρνήθηκε, λέγοντας ότι του ήταν αδύνατο να καθίσει στο ίδιο πάνελ με τους υπόλοιπους, 
«συστημικούς» ομιλητές (που, ως τέτοιοι, μιλούν απλώς ενάντια στο χρέος κι όχι ενάντια 
στο σύστημα γενικώς). Αντιπρότεινε μάλιστα να τον καλέσουν αφού άλλαζαν, ταυτόχρονα, 
τη σύνθεση του πάνελ και τον τίτλο της εκδήλωσης, ώστε αμφότερα να συμφωνούν με τις 
«αντισυστημικές» του απόψεις. Μετά την αναμενόμενη και πολύ λογική άρνηση από την 
πλευρά της Θεματικής, ο εν λόγω θεωρητικός ξεκίνησε μια εκστρατεία συκοφάντησης της 
Πλατείας (μέσω του πολιτικού του μαγαζιού), κατηγορώντας την για έλλειψη δημοκρατικό-
τητας, παρουσιάζοντάς την ως «παρωδία άμεσης δημοκρατίας» κ.λπ. Βλ. σχετικά τα κείμενα 
«Η μεθόδευση της “άμεσης δημοκρατίας” στο Σύνταγμα» και «Ο εξευτελισμός της “άμεσης 
δημοκρατίας” στο Σύνταγμα από την ανίερη συμμαχία ρεφορμιστικής και πατριωτικής “Αρι-
στεράς”», αμφότερα στην ιστοσελίδα της Ομάδας Αθήνας για την Περιεκτική Δημοκρατία 
(http://periektikidimokratia.org/athina/). 

Σε ό,τι μας αφορά, η θέση μας για την οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι 
πολύ κοντά σε αυτή του εν λόγω θεωρητικού. Ωστόσο, με το να παρουσιαζόταν μόνο αυτή η 
άποψη, αποκλείοντας τις ρεφορμιστικές και σοσιαλδημοκρατικές απόψεις, θα ακυρωνόταν ο 
χαρακτήρας ελεύθερης διαβούλευσης που έχουν οι ανοιχτές εκδηλώσεις της πλατείας. Διότι, 
αν κανείς πιστεύει ότι έχει δίκιο, μπορεί, πολύ ωραία, να χτυπήσει με επιχειρήματα και δη-
μόσια κριτική τις αντίπαλες απόψεις (εν προκειμένω τις σοσιαλδημοκρατικές και οικονομικά 
εθνικο-πατριωτικές που προτείνουν τη διαγραφή του χρέους ως πρόταγμα του κινήματος 
των πλατειών), ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θέλει να καταγγείλει κάποια προ-
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γίνει οπαδός του πράσινου καπιταλισμού)· είναι, αντίθετα, το φάρμακο 
που επιτρέπει στις ιεραρχικές και γραφειοκρατικές κοινωνικές σχέσεις 
να επιβιώνουν ακόμα και μέσα στο εσωτερικό των κινημάτων που προ-
σπαθούν να τις πολεμήσουν.

Η κατάργηση της αυτοστοχαστικής ικανότητας των κινημάτων

Βασικό γνώρισμα κάθε κινήματος που προσπαθεί να οργανωθεί 
και να ενεργήσει με αυτόνομο τρόπο, είναι η ικανότητα μιας στοιχειώδους 
κριτικής σκέψης πάνω σε αυτό που κάνει, πάνω στους στόχους που θέτει 
και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να τους επιτύχει, πάνω στην επιτυχία ή 
την αποτυχία των δράσεών του. Μόνο μέσω της σταδιακής ανάπτυξης μιας 
τέτοιας υπευθυνότητας και ικανότητας αυτοκριτικής είναι δυνατό κομμά-
τια της μέχρι πρότινος παθητικής κοινωνίας να μετατραπούν σε ενεργά 
υποκείμενα που προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους πάνω σε μια 
νέα βάση.

 Δεν είναι καθόλου τυχαίο, δεδομένων όσων μόλις είπαμε, ότι ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά  του αριστερισμού, συνίσταται στην μανι-
ώδη καταπολέμηση κάθε προσπάθειας να αναπτύξουμε ένα τέτοιο πνεύμα 
υπευθυνότητας. Η γνωστή ρητορεία της αριστεράς σχετικά τις εκάστοτε 
«νίκες του κινήματος» όπως και η ουσιώδης αλλά και εγγενής -πλέον- 
ανικανότητά της να σκεφτεί πάνω στην εκάστοτε περιρρέουσα πραγμα-
τικότητα, την έχουν αναγκάσει να μη μπορεί να κρίνει και να κατανοήσει 
πλέον πότε μία κοινωνική κινητοποίηση έχει πρόσημο θετικό, πότε έχει 
χαρακτήρα «προοδευτικό», και πότε είναι από αδιάφορη ως εχθρική προς 
τις αξίες της κοινωνικής απελευθέρωσης. 

Αν σε θεωρητικό επίπεδο αυτή η στάση προκαλεί γέλιο –αφού 
μας οδηγεί να υπερασπιζόμαστε καθαρά αντιδραστικές κοινωνικές ομάδες 
όπως, π.χ., οι ιδιοκτήτες ταξί (που είναι αφεντικά, δηλαδή εκμεταλλευτές 
με τη μαρξιστική έννοια του όρου!)-, σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί έν-
δειξη μιας ουσιώδους ανευθυνότητας, η οποία συνοψίζεται στις γνωστές 
διθυραμβικές κορώνες των αριστεριστών και των αριστεριστριών ομιλητών 
μετά από κάθε «μεγάλο» κινηματικό γεγονός (μια πορεία που δέχθηκε 
έντονη καταστολή, μια φοιτητική συνέλευση με θετική έκβαση κ.λπ.). Αυτή 
η ρητορεία είναι κατάφωρα ψευδής, μιας και δεν αναγνωρίζει ποτέ την 
αποτυχία ενός κινήματος να εμποδίσει την ψήφιση ενός νόμου (όπως, π.χ., 
συνέβη πρόσφατα με το Μεσοπρόθεσμο, την παρεμπόδιση της ψήφισης του 
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οι συνέπειές του, οι αλλαγές στα πανεπιστήμια κ.λπ. Θα απαντούσαμε 
στην ένσταση λέγοντας ότι η κριτική στις αριστερίστικες πρακτικές δε συ-
νιστά εσωτερικό ζήτημα του «κινήματος», το οποίο, ως τέτοιο, θα όφειλε 
να περάσει σε δεύτερη μοίρα απέναντι στον αγώνα ενάντια στον «κοινό» 
εχθρό, όπως συνήθως λένε οι γραφειοκράτες προκειμένου να αποφύγουν 
την κριτική και τις καταγγελίες. Και το ίδιο ισχύει και για την αντίρρηση: 
«μα καλά, εδώ το Σύνταγμα έχει αρχίσει να φυλλοροεί, η πλατεία έχει ήδη 
εκκενωθεί μια φορά με εισαγγελική εντολή, δέχθηκε εντελώς απρόκλητη 
επίθεση από τα ΜΑΤ την 3η Σεπτεμβρίου κι εσείς ασχολείστε με τους αρι-
στεριστές;». Φυσικά: διότι η δράση των αριστεριστών μπορεί να μην είναι 
απόλυτα υπεύθυνη για αυτή την εξέλιξη, αλλά σίγουρα σχετίζεται στενά 
με την απόσυρση του κόσμου.

Το τελευταίο προπύργιο της γραφειοκρατίας

Για εμάς ο αγώνας ενάντια στον αριστερισμό θα πρέπει να θε-
ωρείται κομμάτι του αγώνα ενάντια στο ίδιο το σύστημα. Κι αυτό όχι 
πάνω στη βάση ενός (ακρο)δεξιού λαϊκισμού που καταλήγει στο ότι «όλοι 
τα ίδια σκατά είναι, αριστεροί, δεξιοί, όλοι για το χρήμα ενδιαφέρονται», 
αλλά βάσει μιας ανάλυσης που λέει ότι αυτές οι οργανώσεις αναπαράγουν 
μέσα στα δημοκρατικά κινήματα τις σχέσεις, τα ήθη και τον τύπο ανθρώ-
που που καλλιεργούν, αναπαράγουν αλλά και στα οποία βασίζονται για 
τη διαιώνισή τους οι κυρίαρχοι θεσμοί της εκμετάλλευσης και της ετερο-
νομίας: η ιεραρχία, η γραφειοκρατία, οι αρχηγίσκοι, η παντελής έλλειψη 
κριτικής σκέψης (ή και σκέψης, απλά) και δημοκρατικής κουλτούρας, ο 
κομπλεξισμός, η λογική του καπελώματος, το «κομματικό πνεύμα» (που 
σημαίνει ότι με χαρά κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατό για να σαμποτάρου-
με ένα κοινωνικό κίνημα, αν δεν μπορούμε να το ελέγξουμε), ο φιλοτομα-
ρισμός (στα πλαίσια της προσπάθειας ανόδου στην κομματική ιεραρχία), 
η ανευθυνότητα, η αγένεια, η έλλειψη καλλιέργειας, ο σεξισμός (χρήση της 
δυνατής φωνής και του πατερναλιστικού-ματσό ύφους με σκοπό την επι-
βολή επί της ομήγυρης και την τρομοκράτηση των αντίπαλων απόψεων) 
ή, απλούστερα, η απύθμενη, πολιτική ανοησία. Ο αριστερισμός, υπό αυτή 
την έννοια, δεν είναι ούτε μια παιδική ασθένεια του κομουνισμού, όπως 
το έθετε ο Λένιν (ο οποίος, άλλωστε, δεν εννοούσε, με αυτόν τον όρο, τα 
τσοτσκιστο-σταλινο-μαοϊκά απολιθώματα στα οποία αναφερόμαστε εμείς, 
αλλά τους συμβουλιακούς κομουνιστές της εποχής του) ούτε και «φάρ-
μακο στη γεροντική του ασθένεια», όπως το έθετε ο Κον Μπεντίντ (πριν 
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ορισμού άμεση), η πλήρης ασυμβατότητα του αριστερισμού προς κάθε 
πνεύμα δημοκρατίας φαίνεται από την ανικανότητα των υποστηρικτών του 
να συμμετάσχουν και να λειτουργήσουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικα-
σίες. Το περίφημο ανέκδοτο που καταλήγει στην ατάκα «χωρίς γραμμή ο 
Κνίτης δε γαμεί» μπορεί να εφαρμοστεί και στους αριστεριστές γενικό-
τερα, οι οποίοι, εξάλλου, είναι όλοι τους δέσμιοι της κουλτούρας και του 
μύθου του ΚΚΕ, έστω κι αν, καταρχάς, το αρνούνται4. Αν δεν έχουν, με 
άλλα λόγια, συζητήσει από πριν τη γραμμή που οφείλουν με κάθε τρόπο να 
υποστηρίξουν μέσα στις συνελεύσεις, οι αριστεριστές και οι αριστερίστρι-
ες αδυνατούν να ενεργήσουν έστω και στοιχειωδώς, αφού είναι ανίκανοι 
και ανίκανες να συζητήσουν επί ίσοις όροις με άτομα διαφορετικών από-
ψεων και πολιτικών καταβολών. Αυτό συμβαίνει διότι μέσα στις δημοκρα-
τικές διαδικασίες συμμετέχουμε αδιαμεσολάβητα, ως πρόσωπα ισότιμα με 
όλους τους άλλους συμμετέχοντες, και όχι ως μέλη ή φερέφωνα μιας οργά-
νωσης που έχουν έρθει να περάσουν κάποια γραμμή διαμορφωμένη εκ των 
προτέρων και εκτός συνέλευσης. Στο επίπεδο της λήψης των αποφάσεων 
(αυτό που στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία ονομαζόταν ἐκκλησία), οι 
πολίτες συμμετέχουν ως άτομα, ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι σε κάποια 
συλλογικότητα. Η συλλογικότητα, αντίθετα, προπαγανδίζει τις απόψεις της 
στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, της αγοράς: στο χώρο, με άλλα λόγια, 
όπου ανταλλάσσονται ιδέες, συζητούνται τα διάφορα πολιτικά προτάγμα-
τα κ.λπ. 

Φυσικά και καθένας ή καθεμιά μας είναι φορέας κάποιας ευρύτε-
ρης πολιτικής ταυτότητας, την οποία ούτε μπορεί αλλά ούτε και οφείλει 
να αφήσει εκτός συνελευσιακών διαδικασιών. Η λύση, με άλλα λόγια, στο 
πρόβλημα του γραφειοκρατικού καπελώματος των δημοκρατικών διαδικα-
σιών, δεν είναι η κατάργηση των πολιτικών συλλογικοτήτων ή των πολιτι-
κών προταγμάτων που υπερβαίνουν το απλώς πρακτικό ή συνδικαλιστικό 
επίπεδο, ούτε βέβαια ο απολίτικος μηδενισμός (όπως σπεύδουν να πουν 
4. Και αυτό ισχύει ακόμα και για πιο ελευθεριακές εκδοχές του αριστερισμού: «Είναι εξί-
σου αναμφισβήτητο, τουλάχιστον για τον υποφαινόμενο, ότι στις περιστάσεις του παρόντος 
ένα κακό, δυσλειτουργικό ή προβληματικό ΚΚΕ είναι προτιμότερο από κανένα ΚΚΕ, όπως 
και μια παρηκμασμένη και γραφειοκρατικά αποστεωμένη μπρεζνιεφική ΕΣΣΔ θα ήταν για 
πολλά θέματα και από πολλές απόψεις προτιμότερη από την σημερινή Ρωσία. Συμμερί-
ζομαι, για τον λόγο αυτό, την υπερηφάνεια των μελών και υποστηρικτών του ΚΚΕ για το 
γεγονός ότι είναι, στις σκοτεινότατες περιστάσεις της εποχής μας, το ισχυρότερο Κομμουνι-
στικό Κόμμα στην ηπειρωτική Ευρώπη» λέει ο μπλόγκερ Radical Desire (http://radicaldesire.
blogspot.com/2011/09/902_07.html), ενώ ο θεωρητικός του ελευθεριακού χώρου στον οποίο 
αναφερθήκαμε σε προηγούμενη υποσημείωση, θεωρεί το εν λόγω κόμμα βασικό πυλώνα της 
«αντισυστημικής συμμαχίας» του.
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οποίου οι αριστεριστές είχαν αναγάγει σε βασικό στόχο της κινητοποίησης 
του Συντάγματος), μετατρέποντάς την στο αντίθετό της. Είναι προφανές 
επίσης ότι γίνεται ξεκάθαρα για ψηφοθηρικούς λόγους, κατά τις εκάστοτε 
προεκλογικές περιόδους (φοιτητικές, δημοτικές, βουλευτικές κ.λπ.). 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που δημιουργεί στα κινήματα αυτή 
η ρητορεία είναι η συσκότιση και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας 
που προκαλεί. Αντί να αναζητηθούν και να αναδειχτούν οι λόγοι για τους 
οποίους δεν καταφέρνουν –όποτε συμβαίνει αυτό- τα κινήματα να πετύ-
χουν το στόχο τους και να αναζητηθούν οι τρόποι ώστε αυτό να μην επα-
ναληφθεί στο μέλλον, η αριστερά ξεμπερδεύει εύκολα ανακαλύπτοντας 
«νίκες» στις ήττες. Κι αυτό συμβαίνει γιατί, κατά βάθος, για την αριστερά, 
νίκη είναι μόνο η μεγέθυνση των οργανώσεών της. Μέσα από την πρακτική 
της φαίνεται πως εξαρχής αυτό την νοιάζει πολύ περισσότερο από την ίδια 
την έκβαση των αγώνων. Μια συνεπής όμως ριζοσπαστική θέση θα έπρεπε 
να πει κάτι σαν κι αυτό: «χάσαμε γιατί δεν ήμασταν αρκετά αποφασισμέ-
νοι και αποφασισμένες να νικήσουμε, γιατί δεν ακολουθήσαμε τα σωστά 
μέσα πάλης, γιατί οργανωθήκαμε με δομές τέτοιες που δεν επέτρεψαν την 
ενεργή συμμετοχή περισσότερου κόσμου στις κινητοποιήσεις κ.λπ.». Μια 
τέτοια θέση κοστίζει εκλογικά και γι' αυτό η αριστερά δε θα μπορούσε 
ποτέ να την υποστηρίξει. Εξάλλου κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανοικτές δημο-
κρατικές διαδικασίες και δυνατότητα πρακτικής και ουσιαστικής ανοικτής 
αμφισβήτησης των επιλογών των ηγεσιών των κομμάτων, κάτι αδύνατο, 
εφόσον, τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κόμματα της Αριστεράς έχουν 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συγκεντρωτικά, ιεραρχικά και γραφει-
οκρατικά χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Μια τέτοια 
ριζοσπαστική θέση, όμως, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως, αφήνει 
μια παρακαταθήκη στους μελλοντικούς αγώνες για το ριζοσπαστικό εκείνο 
τμήμα των ανθρώπων που μπορούν να πάνε παρακάτω την κριτική και τις 
ίδιες τις δομές του κινήματος, διδασκόμενοι μέσα από την πείρα, τις ήττες 
και τις νίκες δηλαδή, των προηγούμενων κινητοποιήσεων. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια η παραδοχή και η ανάλυση των ηττών συνιστά βασικό κομμάτι 
μιας δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης προς την εμπέδωση της υπευθυνότη-
τας και της κριτικής σκέψης.

Η πολιτική συμμετοχή στις (αμεσο)δημοκρατικές διαδικασίες

Ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά στο εγχείρημα της άμεσης δημο-
κρατίας (δηλαδή της δημοκρατίας απλώς, εφόσον η δημοκρατία είναι εξ 
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Ο καθοριστικός ρόλος του ανένταχτου κόσμου

Το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτές τις 
οργανώσεις συμμετέχουν και αρκετοί τίμιοι αγωνιστές και αγωνίστριες, 
όπως επίσης και το γεγονός ότι, λόγω της ιδεολογίας τους, οι εν λόγω φο-
ρείς, συμμετέχουν συχνά σε κινητοποιήσεις τις οποίες κανείς άλλος δε θα 
στήριζε (και αυτό ισχύει ειδικότερα αν έχουμε στο νου μας και τις αναρχι-
κές γραφειοκρατίες): εργασιακά και μεταναστευτικά θέματα, κρατική κα-
ταστολή, υποστήριξη φοιτητικών καταλήψεων κ.λπ. Άρα το θέμα δεν είναι 
να εκδιώξουμε, με όρους βίας και δύναμης, αυτές τις οργανώσεις από τις 
εκάστοτε κινητοποιήσεις ούτε και να υποκαταστήσουμε την ορθή, δημο-
κρατική και «κινηματική» κριτική στις πρακτικές και την κουλτούρα τους 
από μια συντηρητικού τύπου και φιλελεύθερη κριτική που θα ασχολείται 
αποκλειστικά με τις ιδεολογίες τους και η οποία καταλήγει αναγκαστικά 
σε μια άνευ νοήματος δεξιά, αντικομουνιστική ή αντιαναρχική εμμονή. Το 
θέμα είναι, σε γενικότερο επίπεδο, να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζό-
μαστε μαζί τους, όπου αυτό είναι δυνατό και όπου χρειάζεται, σε εντελώς 
τακτικό επίπεδο, έχοντας, παράλληλα, τη δυνατότητα, να βάζουμε φρένο 
στις ραδιουργίες τους, από τη στιγμή που βλέπουμε να ξεκινά η προσπά-
θειά τους να κυριαρχήσουν στις διαδικασίες ή απλά να τις σαμποτάρουν 
(εφόσον ενδεχομένως να κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει πλέον αυτές να 
συνεχίζουν να υπάρχουν).

Στο βαθμό που είμαστε μέλη δημοκρατικών και ελευθεριακών 
συλλογικοτήτων ή, έστω, άτομα ήδη πολιτικοποιημένα, που δεν πολιτικο-
ποιούμαστε, δηλαδή, μέσα από τις διαδικασίες του εκάστοτε κινήματος, 
θα πρέπει να συνεννοούμαστε, ώστε να ενεργούμε οργανωμένα, προς την 
κατεύθυνση του σαμποταρίσματος των γραφειοκρατικών ραδιουργιών, με 
σκοπό τη διάνοιξη του πεδίου για να πάρει το λόγο ο ανένταχτος κό-
σμος, σαν ένα είδος, με άλλα λόγια, περιφρούρησης των δημοκρατικών 
διαδικασιών. 

Αυτό το σημείο είναι καίριο: θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο αγώ-
νας ενάντια στο γραφειοκρατικό καρκίνο και τις αστείρευτες μεταστατικές 
του ικανότητες, δε μπορεί ποτέ να είναι αποτελεσματικός, αν ο ίδιος ο 
ανένταχτος κόσμος δε σπάσει την παθητικότητα και την ετερονομία του οι 
οποίες είναι ακριβώς αυτές που επιτρέπουν στους αριστεριστές να παί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως πιο «έμπειροι» πολιτικά και κινηματικά ή, 
απλούστερα, ως πιο ικανοί στο γραφειοκρατικό παιχνίδι και τις μανού-
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οι αριστεριστές, όταν τους γίνεται κριτική). Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε 
απλώς μια διαφορετική εκδοχή του προβλήματος κι όχι μια πιθανή λύση 
του. Αυτή η τελευταία, αντίθετα, μπορεί να αναζητηθεί προς την προσπά-
θεια δημιουργίας πολιτικών οργανώσεων που αντιλαμβάνονται με έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο όχι μόνο το ρόλο και τη λειτουργία τους 
αλλά και την πολιτική ιδεολογία ή το πρόταγμά τους. Κάτι ανάλογο ισχύ-
ει με όσους ή όσες από εμάς συμμετέχουν σε δημοκρατικές συνελευσιακές 
διαδικασίες, όντας, ταυτόχρονα, μέλη κάποιας πολιτικής συλλογικότητας 
ή, έστω, όντας φορείς μιας ευρύτερης πολιτικής ταυτότητας. Είναι λοιπόν 
δυνατό, έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, να μην ενεργούμε καπελωματι-
κά μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες; 

Σαφώς και είναι δυνατό. Αρκεί αυτή η ευρύτερη πολιτική ταυτότη-
τα να μην έχει τη μορφή μιας ιδεολογίας που νομίζει ότι βασίζεται στην κα-
τοχή της απόλυτης Αλήθειας και η οποία, ως τέτοια, θεωρεί πως έχει χρέος 
να επιβληθεί στις δήθεν αδαείς μάζες. Αν κάποιος, με άλλα λόγια, έρχεται 
στη συνέλευση πιστεύοντας ότι, όχι μόνο δεν έχει τίποτε να διδαχθεί από 
τους συνομιλητές του, ότι όχι μόνο δεν έχει το παραμικρό να διαμορφώσει 
μαζί τους, αλλά, αντιθέτως, ότι οφείλει να τους φορέσει καπέλο την ορθή 
αντίληψη, την οποία αυτοί δε μπορούν –ως πολιτικά αδαείς- να συλλάβουν 
από μόνοι τους, είναι ήδη γραφειοκράτης, είτε είναι μαρξιστής-λενινιστής 
είτε αναρχικός είτε υποστηρικτής της «εργατικής αυτονομίας» ή της 
«περιεκτικής δημοκρατίας» είτε «ανανεωτικός» σοσιαλδημοκράτης και 
οτιδήποτε άλλο θέλει. Διότι, πολύ απλά, αν αντιλαμβάνεται με τέτοιο τρό-
πο τις πολιτικές του ιδέες, επόμενο είναι να χρησιμοποιήσει με εργαλειακό 
τρόπο τις δημοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να περάσει τη γραμμή 
της οργάνωσής του. Δε θέτει τις ιδέες του, υπό μορφή προτάσεων, στη δι-
άθεση και στην κρίση της συνέλευσης, αλλά προσπαθεί να τις επιβάλει με 
δόλιες και πλάγιες μεθόδους επί μιας ομήγυρης δήθεν ηλίθιων και πολιτικά 
αδαών (και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, βγαίνει και συ-
κοφαντεί τις διαδικασίες μιλώντας για φίμωση, κατάργηση της ελευθερίας 
του λόγου κ.λπ). Με άλλα λόγια, δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας, ως μέσου 
λήψης αποφάσεων αλλά και ως πολιτικού προτάγματος γενικώς, αλλά την 
ανέχεται, όπου αυτή εμφανιστεί, προκειμένου να εισχωρήσει στις διαδι-
κασίες και, βιάζοντάς τις, να προωθήσει τη γραμμή του. Αυτή ακριβώς η 
προσπάθεια βρίσκεται πίσω από την επιμονή της αριστεράς στη γραμμή: 
«η άμεση δημοκρατία είναι απλώς ένα πρόσκαιρο μέσο πάλης, ο σκοπός 
μας ο απώτερος, αντίθετα, είναι η εκλογή μιας νέας κυβέρνησης που θα 
πάρει πίσω το Μνημόνιο».
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* Πρόκειται για ένα μέρος μιας συζήτησης του Καστοριάδη με τα μέλη του Αντιωφελιμιστικού 
Κινήματος στις Κοινωνικές Επιστήμες (Mouvement Anti-utilitariste en Sciences Sociales -MAUSS) 
που έλαβε χώρα το 1994 και, αφού δημοσιεύτηκε το 1999 στα τεύχη 13 και 14 της Revue de 
MAUSS, κυκλοφόρησε πέρυσι σε αυτόνομο τόμο με τίτλο C. Castoriadis, Démocratie et relativisme. 
Débat avec le MAUSS [Δημοκρατία και σχετικισμός. Συζήτηση με το MAUSS], Παρίσι, Mille et 
une nuits, 2010. Το κομμάτι που μεταφράζουμε βρίσκεται στις σελίδες 95-128. Ο τίτλος και 
οι υπότιτλοι είναι δικοί μας. Στη συζήτηση, πέραν του Καστοριάδη, συμμετείχαν οι A. Caillé, 
J. Dewitte, C. Mouffe, S. Latouche, L. Baslé, A.-M. Fixot.
1. C. Castoriadis, «Fait et à faire» [«Πεπραγμένα και πρακτέα»] (1989), Fait et à faire, Παρίσι, 
Seuil, 1997.

Κορνήλιος Καστοριάδης

  Για την άμεση δημοκρατία και την αυτονομία*1 *

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

Η «δημοκρατική ακαθοριστία» και η δημοκρατία ως καθεστώς

Κ. Καστοριάδης: Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια θεμελιώδη παρεξήγηση 
-πιστεύω ότι εδώ βρίσκεται η ουσία όλων μου των διαφορών με τον Λεφόρ 
(Lefort)-, η οποία μου προκαλεί έκπληξη, μιας κι είναι προφανές ότι έχετε 
διαβάσει το κείμενό μου με τίτλο «Fait et à faire»1. Λέτε λοιπόν ότι, για 
εμένα, η δημοκρατία δεν είναι καθεστώς· ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. 
Η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς. Στο κείμενο που ανέφερα υπάρχει 
μια περιγραφή του δημοκρατικού καθεστώτος που καταλαμβάνει πέντε 
σελίδες, στο τέλος του κειμένου. Η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς όπου 
υπάρχουν δικαιώματα, όπου υπάρχει το habeas corpus, όπου υπάρχει άμεση 
δημοκρατία και όπου ο μετασχηματισμός των κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να 
επεκταθούμε σε αυτό το σημείο, αλλά σας θυμίζω ότι υπάρχει μια περι-
γραφή του δημοκρατικού καθεστώτος, όπως πάντοτε το σκεφτόμουν και το 

βρες. Το θέμα, με άλλα λόγια, δεν είναι να πετάξουμε έξω τους αριστερι-
στές με σκοπό να περάσουμε την αναρχική ή αυτόνομη γραμμή μας. 

Αν είμαστε όντως φορείς μια δημοκρατικής κουλτούρας, οφείλουμε 
να γνωρίζουμε ότι βαρύνων παράγοντας είναι πάντοτε η ίδια η κοινωνία, 
δηλαδή, σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, ο ανένταχτος κόσμος: είναι 
αυτός που επιτρέπει, μέσω των αδυναμιών του (πολιτική απειρία, παθητι-
κότητα, έλλειψη προθυμίας να αναλάβει ευθύνες, έλλειψη αίσθησης αυτο-
περιορισμού, ναρκισσισμός κ.λπ.), στους αριστεριστές να κάνουν παιχνίδι, 
αλλά είναι και ο ίδιος, μέσω της πολιτικής του ενεργοποίησης (σπάσιμο της 
παθητικότητας, πιο ενεργή συμμετοχή, ανάληψη πρωτοβουλιών και υπεύ-
θυνων πόστων, έλεγχος των ομιλητών, αυτοπεριορισμός κ.λπ.), που μπο-
ρεί οριστικά να τους περιθωριοποιήσει και να επιτρέψει την πραγματική 
εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών. Όπως το έλεγε άλλωστε η γαλ-
λική Οργάνωση επαναστατών νέων εργαζόμενων, το 1972, σε μια κλασική 
πλέον μπροσούρα της («Ο μιλιταντισμός, ανώτατο στάδιο της αλλοτρίω-
σης»), «ο μιλιταντισμός βασίζεται στην αλλοτρίωση καθενός από εμάς. Η 
αλλοτρίωση όμως δεν εξαφανίζεται με το κούνημα ενός μαγικού ραβδιού 
και ο μιλιταντισμός αποτελεί την ιδιαίτερη παγίδα που στήνει ο παλιός 
κόσμος στους επαναστάτες»5. Ο αριστερισμός, με άλλα λόγια, είναι το 
προϊόν των ίδιων μας των αδυναμιών, τόσο ως μελών πολιτικών συλλογι-
κοτήτων, όσο και ως ανένταχτου κόσμου: στο βαθμό που αυτές συνεχίζουν 
να υφίστανται, οι αριστεριστές αλλά και οι υπόλοιποι γραφειοκράτες, θα 
είναι εκεί για να μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να τις ξεπεράσουμε.

Πολιτική ομάδα για την αυτονομία
(11/9/2011)

5. Το γαλλικό κείμενο μπορεί να βρεθεί στην εξής ιστοσελίδα: http://www.infokiosques.net/
IMG/pdf/militantisme.pdf .
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την ακυρώνει δεν είναι η αστυνομία αλλά ορισμένα πολύ πιο αποδοτικά 
μέσα. Απόδειξη η απότομη αλλαγή που συνέβη στις ανατολικές χώρες από 
τη στιγμή που καταργήθηκε η τυπική δικτατορία. Προηγουμένως υπήρχε 
κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική, σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Γιατί 
αυτό; Διότι η πολιτική κρετινοποίηση είναι πρακτικά ο μόνος τομέας στον 
οποίο αυτές οι χώρες δυτικοποιήθηκαν ευθύς αμέσως, μέσα σε δεκαπέντε 
μέρες. Τρεις μήνες μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου γίνονται 
εκλογές. Οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στο καθεστώς πήραν 0,4% 
των ψήφων, ενώ αυτοί που είχαν στη διάθεσή τους τα τηλεοπτικά δίκτυα 
της Δύσης, και ειδικά ο Κολ και οι Χριστιανοδημοκράτες, πήραν την πλει-
οψηφία. Τώρα βέβαια σημειώθηκε μια αντιστροφή των ισορροπιών, αλλά 
αυτό συνέβη για παρεμφερείς ή, έστω, το ίδιο κακούς λόγους.

 Η δημοκρατία είναι κατά συνέπεια για εμένα, ένα καθεστώς. Μό-
λις έγραψα άλλωστε ένα κείμενο ενάντια στον Χάμπερμας και άλλους 
που λέγεται «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς»4, όπου λέω 
ότι η ιδέα της δημοκρατίας ως διαδικασίας δε λέει τίποτε, εφόσον η ίδια 
αυτή η διαδικασία δε μπορεί να υπάρξει ως δημοκρατική διαδικασία, αν 
δεν υπάρχουν οι θεσμικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν στη δημοκρατία να 
υπάρχει και ως καθεστώς. Αυτοί οι θεσμικοί μηχανισμοί ξεκινούν από τη 
διαμόρφωση των πολιτών και επεκτείνονται στους τρόπους που μας επι-
τρέπουν να τους παρακινούμε προς τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή στην 
πολιτική, συλλογική ζωή κ.λπ. Υπάρχει λοιπόν σε αυτό το σημείο μια θεμε-
λιώδης παρανόηση. Και ίσως τώρα καταλαβαίνετε γιατί ο Λεφόρ αρνείται, 
στα πλαίσια της αντίληψής του για τη «δημοκρατική ακαθοριστία», να πει 
οτιδήποτε σχετικά με τη δημοκρατία ως καθεστώς. Πράγμα που δε συμ-
βαίνει με εμένα.

Αλέν Καγιέ: Όντως, δε βρήκα το απόσπασμα που πίστευα ότι είχα διαβά-
σει. Έκανα λάθος και σας μπέρδεψα για μια στιγμή με τον Λεφόρ, να με 
συγχωρείτε… (γέλια).

4. Κ. Καστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς» (1994), Η άνοδος της 
ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2001.  (Σ.τ.μ.: Το κείμενο μπορεί να 
βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα http://eagainst.com ).
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περιέγραφα από την εποχή του Socialisme ou Barbarie, σε ένα κείμενό μου με 
τίτλο «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού»2. Γιατί; Διότι είναι παράλογο 
να μιλάμε για ένα καθεστώς, για μια κοινωνία που αυτοθεσμίζεται, αν δεν 
υπάρχουν ήδη θεσμισμένες μορφές οι οποίες επιτρέπουν αυτήν την αυτο-
θέσμιση. Ειδάλλως, αυτό δε μας λέει τίποτε. Κι είναι γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο που πιστεύω ότι η θεωρία σχετικά με τη «δημοκρατική ακαθοριστία» 
είναι -κατά τη γνώμη μου- κενή περιεχομένου3. Προκειμένου η κοινωνία να 
μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερη, αυτόνομη, προκειμένου να μπορεί 
να αλλάζει τους θεσμούς της, έχει ανάγκη από θεσμούς που θα της επι-
τρέπουν να το κάνει. Ποιο είναι, για παράδειγμα, το νόημα της ελευθερίας 
ή της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν, το γεγονός ότι μπορούν 
να υπερβούν την ανωνυμία μιας μαζικής δημοκρατίας, αν δεν υφίσταται 
μέσα στην κοινωνία κάτι –που εξαφανίζεται στις σύγχρονες συζητήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου, άλλωστε, και του Λεφόρ-, το οποίο είναι η παιδεία, 
δηλαδή η εκπαίδευση του πολίτη; Δεν πρόκειται να μάθουμε στον πολίτη 
αριθμητική, αλλά να είναι πολίτης. Κανείς δε γεννιέται πολίτης. Πώς όμως 
γινόμαστε, τότε, πολίτες; Μαθαίνοντας να είμαστε τέτοιοι. Το μαθαίνουμε, 
καταρχάς, κοιτώντας την πόλη μέσα στην οποία βρισκόμαστε, σε καμία 
όμως περίπτωση βλέποντας την τηλεόραση που παρακολουθούμε σήμερα. 
Αυτό όμως αποτελεί κομμάτι του συστήματος. Χρειάζεται ένα παιδευτικό 
καθεστώς, όπως άλλωστε και ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα. Αν 
ένας Μπερλουσκόνι εκεί κάτω κι ένας Μπουίγκ (Bouygues) εδώ σ’ εμάς 
κατέχει τα ΜΜΕ, μπορούμε εύλογα να αναρωτηθούμε τι γίνεται με την 
ελευθερία της πληροφορίας και πόσο πολύ περιορισμένη είναι. Αυτό που 

2. Κ. Καστοριάδης, «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού ΙΙ» (1957), Το περιεχόμενο του 
σοσιαλισμού, μτφρ. Γ. Ιωαννίδης, Μ. Λαμπρίδης, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθήνα, Ύψι-
λον, 1986.
3. Σ.τ.μ.: Αναφορά σε μια από τις βασικές ιδέες της θεωρίας του Κλοντ Λεφόρ για τη «δημο-
κρατία» ως ανθρωπολογικό καθεστώς των νεοτερικών κοινωνιών. Σύμφωνα με την ανάλυση 
του Λεφόρ, η «δημοκρατία» δεν είναι τόσο μια μορφή διακυβέρνησης, όσο μια μορφή κοι-
νωνίας η οποία αποσυνδέει την πολιτική από το δίκαιο και τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο 
καμία εξουσία δεν έχει το προνόμιο του μονοπωλίου της γνώσης ούτε και τη δυνατότητα 
να νομοθετεί εντελώς αυθαίρετα προς όφελός της. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα καθεστώς 
«ακαθοριστίας» εφόσον δεν υπάρχει κάποιο έσχατο θεμέλιο και κάποια επίσημη γνώση ή 
ιδεολογικό και θρησκευτικό δόγμα που να θεμελιώνει την πολιτική εξουσία. Αυτή η τελευ-
ταία είναι αφαγιασμένη και δε θεωρείται φέουδο καμιάς κοινωνικής ομάδας, εφόσον καμία 
ομάδα δε θεωρείται ότι κατέχει προνομιακή πρόσβαση σε κάποια απόλυτη αλήθεια. Αυτήν 
ακριβώς τη «δημοκρατική ακαθοριστία» καταργεί ο ολοκληρωτισμός, όταν το Κράτος/Κόμμα 
παρουσιάζεται ως ο κάτοχος της ιστορικής αλήθεια, επιβάλλοντας στην κοινωνία ένα επίσημο 
ιδεολογικό δόγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Κλ. Λεφόρ, «Η εικόνα του σώματος και 
ο ολοκληρωτισμός», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 20 (Σεπτέμβριος 2010).
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το ένα δέκατο των 30.000 με 40.000 ενεργών πολιτών της Αθήνας της 
κλασικής περιόδου, οι μισοί εκ των οποίων συγκεντρώνονταν, αναμφισβή-
τητα, στην ἐκκλησίαν, ίσως μάλιστα και περισσότεροι, όταν επρόκειτο για 
σημαντικές αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά [οι μεσαιωνικές πόλεις] δεν εκλέ-
γουν ανακλητούς αξιωματούχους, αλλά αντιπροσώπους. Κατά συνέπεια 
η ιδέα της αντιπροσώπευσης είναι μια νεοτερική ιδέα και το ρίζωμά της 
στην πολιτική ετερονομία και αλλοτρίωση είναι προφανές. Ο όρος «αντι-
προσώπευση» απέκτησε, με την πάροδο του χρόνου, αμετάβατη σημασία, 
ενώ στην αρχή ήταν μεταβατικός. Οι αντιπρόσωποι είναι αντιπρόσωποι 
απέναντι στην εξουσία. Άρα το γεγονός της εκλογής αντιπροσώπων προϋ-
ποθέτει την ύπαρξη ενός βασιλιά –κλασική περίπτωση η Αγγλία- ενώπιον 
του οποίου στέλνουμε τους αντιπροσώπους μας. Ο βασιλιάς κυβερνά, King 
in his Parliament: δεν πρόκειται πλέον για την απόλυτη μοναρχία, αλλά για 
τον βασιλιά μέσα στο Κοινοβούλιό του μαζί με τους αντιπροσώπους των 
υπηκόων του. Όλο αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την έκταση του 
πληθυσμού. Απόδειξη ότι μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα και από μια 
άλλη οπτική.

 Λέγεται ότι μέσα σε ένα σύγχρονο έθνος δε μπορεί να υπάρξει 
άμεση δημοκρατία. Γιατί δε μπορεί να υπάρξει άμεση δημοκρατία σε μια 
πόλη, ας πούμε, 100.000 κατοίκων, δηλαδή 50.000 ενεργών πολιτών; Δεν 
τίθεται θέμα διαστάσεων, εφόσον στην Αθήνα αυτή η δημοκρατία ήταν δυ-
νατή, παρ’ όλο που η πόλη είχε 40.000 ενεργούς πολίτες. Θα μπορούσαμε, 
κατόπιν τούτου, να πούμε: ας εγκαθιδρύσουμε την άμεση δημοκρατία στα 
αστικά κέντρα μεγέθους 40.000 ενεργών πολιτών. Στην πραγματικότητα 
όμως κανείς δε θέτει το ερώτημα από αυτή τη σκοπιά… Το επιχείρημα των 
διαστάσεων είναι λοιπόν απολύτως σοφιστικό και κακόπιστο.

 Δεν έχω σκοπό να ασκήσω εδώ κριτική στο αντιπροσωπευτικό κα-
θεστώς, αυτή έχει γίνει χίλιες φορές και δεν έχω να προσθέσω κάτι. Το 
πραγματικό επιχείρημα υπέρ της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας –δεν 
πρέπει να το ξεχνάμε αυτό-, είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Μπενζαμέν 
Κονστάν στη διάλεξή του «Η ελευθερία των αρχαίων εν συγκρίσει προς 
εκείνη των νεοτέρων»8, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1820, έχοντας 
ήδη διατυπωθεί στις γενικές του γραμμές από τον Φέργκιουσον (Adam 
Ferguson) στο An Essay on the History of Civil Society, γύρω στο 1770. Αυτοί 
οι άνθρωποι δεν ήταν κακόπιστοι ιδεολόγοι και θεωρητικοί, ήταν πολιτικοί 

8. Σ.τ.μ.: ελληνική μετάφραση στον τόμο: Benjamin Constant, Περί ελευθερίας και ελευθερι-
ών, μτφρ. Ε. Κόλλια, Τ. Δαρβέρης, Θεσ/νίκη, Ζήτρος, 2000.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

Άμεση δημοκρατία και αντιπροσωπευτικά καθεστώτα

Κ. Καστοριάδης: Έστω και καθαρά οπτικά αυτό είναι, όπως και να το 
κάνουμε, λιγάκι τραβηγμένο! (γέλια) Πιστεύω πως τώρα ξεκαθαρίστηκε η 
παρεξήγηση, οπότε ακολουθώ το νήμα των ερωτήσεών σας: «Ποιες πιθα-
νότητες υπάρχουν σήμερα να αναγεννηθούν μορφές άμεσης δημοκρατίας 
και ποια σχέση θα μπορούσε αυτή να έχει με το σύστημα της πολιτικής 
αντιπροσώπευσης;»5.

 Για εμένα η δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο ως άμεση δημο-
κρατία. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, σε αυτό 
το σημείο συμφωνώ όχι με το Μαρξ αλλά, μεταξύ άλλων, με το Ρουσό: 
«οι Άγγλοι που είναι ελεύθεροι μία μέρα κάθε πέντε χρόνια κ.λπ.»6. Στην 
πραγματικότητα δεν είναι ελεύθεροι ούτε για μία ημέρα κάθε πέντε χρό-
νια, καθότι, τη μέρα αυτή, το παιχνίδι έχει ήδη παιχτεί. Την επόμενη άνοιξη 
θα εκλέξουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποια θα είναι, κατά τη μέρα των 
εκλογών, η ελευθερία των Γάλλων; Η ελευθερία επιλογής ανάμεσα στον 
Μπαλαντούρ και τον Σιράκ ή ανάμεσα στον Μπαλαντούρ και τον Ντελόρ. 
Αυτό είναι όλο. Το μεγάλο επιχείρημα που χρησιμοποιείται σήμερα ενά-
ντια στην άμεση δημοκρατία είναι το σχετικό με τις διαστάσεις των σημε-
ρινών κοινωνιών. Πρόκειται όμως για ένα κακόπιστο επιχείρημα, τόσο από 
ιστορική και πολιτική άποψη όσο και από τη σκοπιά της συγκεκριμένης 
πραγματικότητας. Γιατί από ιστορική άποψη; Επειδή το αντιπροσωπευτι-
κό σύστημα, όπως το εφαρμόζουμε σήμερα, ήταν άγνωστο στην Αρχαιότη-
τα: οι αρχαίοι είχαν αιρετούς άρχοντες, αλλά όχι αντιπροσώπους. Σε ό,τι 
με αφορά, θα ήθελα πολύ να έχω αιρετούς άρχοντες, να εκλέγω ανακλη-
τούς αξιωματούχους κ.λπ., αλλά δε θέλω να αντιπροσωπεύομαι. Το θεωρώ 
προσβολή. Το αντιπροσωπευτικό καθεστώς εμφανίζεται στη μεσαιωνική 
Δύση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του μακαρίτη Ιβ Μπαρέλ, Η μεσαι-
ωνική πόλη7, που περιγράφει την εξέλιξη της μεσαιωνικής κοινωνίας ως 
προς αυτό το ζήτημα. Το αντιπροσωπευτικό καθεστώς εμφανίζεται μέσα 
στις πόλεις που προσπαθούν να αυτοκυβερνηθούν ήδη από τον 11ο και το 
12ο αιώνα. Αυτές οι πόλεις είχαν περίπου 3.000 με 6.000 πολίτες, δηλαδή 

5. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για τις ερωτήσεις που είχαν καταθέσει γραπτά, στον Καστοριάδη, τα 
μέλη του MAUSS. 
6. Ζ.-Ζ. Ρουσό, Το κοινωνικό συμβόλαιο, μτφρ., Β. Γρηγοροπούλου, Αθήνα, Πόλις, 2004, 
βιβλίο Γ’, κεφ. 15.
7. Yves Barel, La Ville médiévale. Système social, système urbain, Γρκενόμπλ, Presses universitaires 
de Grenoble, 1977.
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που σκιαγράφησα είτε άλλες, ενδεχομένως πιο αποτελεσματικές, σε αυτή 
λοιπόν την περίπτωση δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνουμε: θα υπάρξει 
ξανά ένα αντιπροσωπευτικό καθεστώς και «θα ξαναζωντανέψει όλος ο 
παλιός κυκεώνας», όπως έλεγε ο Μαρξ, δηλαδή η υφαρπαγή της εξουσίας 
από τους αντιπροσώπους, από τους κατέχοντες, από τους ανθρώπους των 
ΜΜΕ σήμερα κ.λπ. Αυτά, σχετικά με αυτήν την ερώτηση.

Η ανάγκη δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών

Ζακ Ντεβίτ:  Αναγνωρίζω, σε όσα μόλις ειπώθηκαν, τις θέσεις σας, που 
τις γνωρίζω καλά από πολύ παλιά. Συνεχίζω, ωστόσο, πάντοτε να εκ-
πλήσσομαι από αυτό που μου φαίνεται, όλο και περισσότερο, ως η ριζο-
σπαστικότητα –εν πάση περιπτώσει βλέπετε τα πράγματα υπό το πρίσμα 
μιας απόλυτης εναλλακτικής-, η ακραία μορφή που δίνετε στην ιδέα της 
αυτονομίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε αυτό το σημείο, να καταλήγουμε 
να μη μπορούμε πλέον να αναγνωρίσουμε κάποια εγγενή αξία σε κανένα 
θεσμό και σε καμία μορφή αντιπροσώπευσης, έστω προσωρινών. Από τη 
μια πλευρά έχουμε μια απόλυτη αυτονομία και από την άλλη κάθε είδος 
θεσμοποίησης και αντιπροσώπευσης. Συνιστούν και αυτές όμως, εξίσου, 
κομμάτι της πολιτικής μας ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εξωτερική 
πηγή θέσμισης αμφισβητείται.

 Θα επιστρέψω σε ένα προηγούμενο σημείο της συζήτησης, σχετι-
κό με τους νόμους, στο παράδειγμα των Ιροκουά. Υπενθυμίσατε εκεί τη 
θεμελιώδη σας έννοια, τη θεμελιώδη φιλοσοφική σας θέση, τη ρητή αυ-
τό-θέσμιση, κι εγώ αναρωτιέμαι –σε τελική ανάλυση ίσως και να είναι 
κοινοτοπία κάτι τέτοιο, οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη: δε θα μπο-
ρούσαμε όμως να φανταστούμε ότι θα ήταν δυνατό να αναγνωρίσουμε 
ελεύθερα ότι οι νόμοι μας είναι καλοί; Είναι απαραίτητο, με άλλα λόγια, 
αυτή η ιδέα περί αυτονομίας να οδηγεί σε ένα είδος ψυχαναγκασμού της 
αλλαγής; Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουμε άθελά μας 
από την απαίτηση της ελευθερίας και της αυτονομίας σε κάτι, ενδεχομέ-
νως, εντελώς διαφορετικό. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε 
λίγο σε αυτή την πλευρά του ζητήματος. Κι εσείς ο ίδιος παραδέχεστε 
ότι δεν υπάρχει καθαρή πράξη αυτό-θέσμισης, παραδεχτήκατε πριν από 
λίγο ότι υπάρχει ένα όριο στη δυνατότητα δράσης μας, η οποία εξαρτάται 
λοιπόν από την περατότητά μας. Εντασσόμαστε σε κάποια παράδοση και 
αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος υπήρχε και πριν από εμάς. Δε θα ήταν, κατά 
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άνδρες που πατούσαν γερά στη γη. Ποιο είναι λοιπόν το επιχείρημά τους; 
Ότι στις νεότερες κοινωνίες, αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους δεν 
είναι η διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων αλλά η εξασφάλιση των ιδιω-
τικών τους απολαύσεών. Πρόκειται για τους όρους του Κονστάν, αλλά κι ο 
Φέργκιουσον έλεγε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ο Κονστάν προσθέτει ότι, 
δεδομένου πως η πλειονότητα των ανθρώπων μέσα στις σύγχρονες κοινω-
νίες –πρόκειται για ένα αριστοτελικότατο επιχείρημα- ασκεί «βάναυσα», 
όπως θα έλεγε αν μιλούσε αρχαία ελληνικά, επαγγέλματα, επαγγέλματα 
δηλαδή αποκτηνωτικά, όπως στην περίπτωση των βιομηχανικών εργατών, 
είναι απολύτως λογικό να ακολουθούμε ένα τιμοκρατικό εκλογικό σύστη-
μα9 και να έχουν, κατά συνέπεια, δικαίωμα ψήφου μόνο τα άτομα που, 
χάρις στον τρόπο ζωής τους, έχουν τον ελεύθερο χρόνο για να στοχαστούν 
πάνω στις δημόσιες υποθέσεις και να ασχοληθούν μαζί τους.

 Παραμένει βέβαια το πραγματικό ερώτημα, το ερώτημα δηλαδή 
μιας άμεσης δημοκρατίας στην κλίμακα των σύγχρονων κοινωνιών, των 
εθνών, ενδεχομένως και των ηπείρων ή ακόμα και της ανθρωπότητας ολό-
κληρης. Δεν έχω κάποια απάντηση ως προς τις θεσμικές μορφές που θα 
μπορούσε αυτή να πάρει. Αυτό που λέω είναι ότι μπορούμε να βρούμε 
στις δημιουργίες των μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων της 
νεότερης εποχής σπέρματα μορφών καθεστώτων που καθιστούν δυνατή 
την άμεση δημοκρατία. Για παράδειγμα η μορφή της Παρισινής Κομούνας 
(1871) ή των σοβιέτ –των πραγματικών σοβιέτ, πριν τα καθυποτάξουν οι  
μπολσεβίκοι- ή των εργατικών συμβουλίων. Με την εξουσία τους –τη με-
γαλύτερη δυνατή-, γενικές συνελεύσεις, δηλαδή άμεση δημοκρατία για τη 
λήψη των τελικών αποφάσεων και, επικουρικά όπως θα λέγαμε σήμερα, 
μια εξουσία εκπροσώπων, αλλά εκπροσώπων προφανώς εκλεγμένων και 
ανά πάσα στιγμή ανακλητών, οι οποίοι, ως τέτοιοι, δε μπορούν να απαλ-
λοτριώσουν την εξουσία της συλλογικότητας. Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, 
θέλω να πω ότι πιστεύω πως αν είναι να υπάρξει κάποτε μια δημοκρατία, 
αυτή δε μπορεί παρά να είναι άμεση, έχοντας προκύψει από ένα τεράστιο 
λαϊκό κίνημα που θα αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Το μόνο πράγ-
μα που μπορεί να σταθεί στο ύψος αυτού του τύπου των προβλημάτων 
είναι η δημιουργικότητα της κοινωνίας. Αν η κοινωνία δεν είναι ικανή να 
βρει πραγματικά δημοκρατικές μορφές άσκησης της εξουσίας, είτε αυτές 

9. Σ.τ.μ.: Τιμοκρατικό σύστημα είναι το αντιπροσωπευτικό καθεστώς όπου το δικαίωμα 
ψήφου παραχωρείται στον πληθυσμό ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση. Έτσι, μπο-
ρούν να ψηφίσουν μόνο όσοι διαθέτουν περιουσία που υπερβαίνει το κατώτατο όριο που έχει 
οριστεί. Τέτοιο ήταν το σύστημα στη Γαλλία κατά την εποχή του Κονστάν. 
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σετε το ερώτημα: είναι ή δεν είναι σωστές οι εντολές της Εξόδου και του 
Δευτερονομίου; Το ερώτημα στερείται νοήματος. Και στερείται νοήματος, 
επειδή το όνομα του Θεού είναι Δικαιοσύνη και επειδή αυτοί οι νόμοι είναι 
ο λόγος του Θεού. Το να πούμε, κατά συνέπεια, ότι είναι άδικοι, είναι σα 
να λέμε ότι ο κύκλος είναι τετράγωνος. Ορίστε. Εδώ βρίσκουμε την πιο 
ακραία και εξελιγμένη, την πιο λεπτή και επιβλητική μορφή· στην πραγ-
ματικότητα όμως το ίδιο ισχύει για όλες τις ετερόνομες κοινωνίες. Δεν 
πρόκειται, λοιπόν, να θέτουμε καθημερινά στην ημερήσια διάταξη της συ-
νέλευσης το σύνολο των υπαρχουσών νομικών διατάξεων και να καλούμε 
τον πληθυσμό είτε να τις επανεπικυρώσει είτε να τις αλλάξει. Αυτό που 
λέω είναι ότι, απλά, έχουμε να διαχειριστούμε την πιθανότητα –και πρό-
κειται για πραγματική και όχι απλώς δυνητική πιθανότητα- ότι οι θεσμοί 
θα μπορούσαν να αλλάξουν, δίχως να χρειάζονται, γι’ αυτό, οδοφράγματα, 
ποτάμια αίματος, αναστατώσεις και τα τοιαύτα.

 Λέτε, επίσης, ότι κάθε θεσμοποίηση απορρίπτεται. Αυτό που λέω 
είναι ακριβώς το αντίθετο. Μια αυτόνομη κοινωνία είναι μια κοινωνία που 
έχει θεσμούς αυτονομίας, π.χ. αιρετούς άρχοντες. Προηγουμένως έλεγα ότι 
αυτούς τους αξιωματούχους τους δέχομαι· ότι όχι μόνο τους αποδέχομαι, 
αλλά υπερασπίζομαι και την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, με τη μόνη 
διαφορά ότι πρέπει να είναι ανακλητοί. Όλο το ζήτημα συμπυκνώνεται σε 
αυτό το «-τοι» του «ανακλητοί». Βλέπουμε εδώ σε πόσο τεράστιο βαθμό η 
πραγματική10 ιστορία ξεπερνά όλες μας τις συζητήσεις. Διότι πρέπει, φυσι-
κά, να περιλάβουμε στο Σύνταγμα τη ρήτρα: «κάθε αιρετός άρχοντας είναι 
ανακλητός από τους εντολείς του». Και θα την περιλάβουμε και στη δημο-

10. Σ.τ.μ.: με «πραγματική» αποδίδουμε το γαλλικό επίθετο effective, που αλλού έχει αποδο-
θεί και ως «ενεργός», όταν συνιστά επιθετικό προσδιορισμό της πραγματικότητας (π.χ. από 
τον Κ. Σπαντιδάκη: βλ. Κ. Καστοριάδης, Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, Αθήνα, 
Ύψιλον, 1998, κεφ. «Η ενεργός πραγματικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας»). Ο εν λόγω 
όρος είναι καίριας σημασίας στον Καστοριάδη. Αυτό που ο Κ. αποκαλούσε effectivité, δηλα-
δή «πραγματική» ή «συγκεκριμένη» πραγματικότητα είναι το επίπεδο της συγκεκριμένης, 
απτής κοινωνικο-ιστορικής πραγματικότητας, πέρα από τις φιλοσοφικές εξορθολογίσεις και 
τα σχήματα που συχνά της προβάλλουμε είτε –στην καλύτερη περίπτωση- για να την κατα-
νοήσουμε πιο εύκολα είτε –στη χειρότερη- για να τη συγκαλύψουμε. Ο ίδιος επεξεργάστηκε 
ένα μεγάλο μέρος των δικών του ιδεών στα πλαίσια της προσπάθειας να υπερβεί μια σειρά 
τέτοιων συγκαλύψεων: από την κριτική του στους σταλινικούς, οι οποίοι έκρυβαν την πραγ-
ματικότητα των σχέσεων παραγωγής στις ανατολικές χώρες πίσω από τις νομικές μορφές της 
ιδιοκτησίας, μέχρι την κριτική στους φιλοσόφους, που υποκαθιστούν την πραγματική ιστορία 
με την ιστορία των ιδεών, αλλά και την κριτική του στους φιλελεύθερους, που συγκαλύπτουν 
την κοινωνική πραγματικότητα πίσω από τις νομικές/συνταγματικές μορφές, αποκαλώντας 
«δημοκρατίες» τα σημερινά ολιγαρχικά καθεστώτα. 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

συνέπεια, δυνατό να αναγνωρίσουμε ορισμένους νόμους ως σωστούς και 
καλούς, δίχως να έχουμε την απόλυτη ανάγκη να τους αλλάξουμε, ακόμα 
κι αν διατηρούμε πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο, ή ακόμα κι αν είναι απα-
ραίτητο;

Κ. Καστοριάδης: Φοβάμαι ότι πρόκειται για μια ακόμα παρεξήγηση. Από 
ό,τι φαίνεται δυσκολεύομαι πολύ να εξηγώ τις θέσεις μου, καθώς, πολύ 
συχνά, δε με αναγνωρίζω στις κριτικές που μου γίνονται. Ή ίσως και να 
είμαι τυφλός απέναντι στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι είμαι, παρ’ όλα αυτά, 
στο μέτρο του δυνατού, αυτόνομος στον τομέα της σκέψης. Μιλώ για τον 
εαυτό μου, τον Καστοριάδη. Τι θέλω να πω με αυτό; Δεν εννοώ, σε καμία 
περίπτωση, ότι έχω κάποιο ψυχαναγκασμό με την αλλαγή και ότι, ως εκ 
τούτου, κάθε πρωί σηκώνομαι, παίρνω όλα όσα έχω γράψει, τα ξεφυλλί-
ζω και λέω στον εαυτό μου: τα έγραψα, άρα δε μπορούν να είναι πλέον 
αληθή, πρέπει να τα αλλάξω… Όχι, σε καμία περίπτωση. Το να είναι κα-
νείς αυτόνομος σημαίνει, στο προσωπικό μου παράδειγμα, ότι συνεχίζω να 
σκέφτομαι, ότι που και που έχω καινούργιες ιδέες, ότι ελπίζω πως θα συ-
νεχίσω να έχω τέτοιες ιδέες –εκτός κι αν με προλάβει το Αλτζχάιμερ!- και 
ότι επιτρέπω στον εαυτό μου να γράψει -όπως μου έχει συμβεί- ότι αυτό 
που έγραψα στο τάδε σημείο είναι λανθασμένο ή ανεπαρκές, ότι πρέπει να 
το ξαναδώ και να προχωρήσω περισσότερο. Αυτό το έχω κάνει. Γνωρίζετε 
τη σταδιοδρομία μου. Ξεκίνησα όντας μαρξιστής. Στη συνέχεια απέρριψα, 
κατ’ αρχάς, την οικονομία του Μαρξ, μετά τη θεωρία του για την εργασία 
και την τεχνική, μετά την κοινωνιολογία του, μετά την αντίληψή του της 
ιστορίας και την φιλοσοφία του. Και στη συνέχεια άρχισα να ξαναπιάνω 
την ιστορία της φιλοσοφίας, να απορρίπτω πολλά πράγματα που δεχόμουν 
ως τότε κ.λπ., και συνεχίζω να το κάνω. Θα μπορούσα, για παράδειγμα, να 
πω το ίδιο σχετικά με τον Φρόιντ, για τον οποίο τρέφω τεράστιο σεβασμό. 
Είμαι ψυχαναλυτής, αλλά στο σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα υπάρχουν 
πολύ λίγα αυστηρώς φροϊδικά στοιχεία σε αυτό που σκέφτομαι, σε αυτό 
που κάνω και σε αυτό που λέω στον τομέα της ψυχανάλυσης. Έτσι είναι. 
Δεν υπάρχει ψυχαναγκασμός της αλλαγής. Και δε φαντάζομαι ότι μια 
αυτόνομη κοινωνία θα ήταν μια κοινωνία κυριαρχούμενη από έναν τέτοιο 
ψυχαναγκασμό.

 Τι είναι η αυτονομία; Είναι να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να 
πούμε: είναι δίκαιος αυτός ο νόμος; Ετερονομία έχουμε όταν το ερώτημα 
«δεν εγείρεται», όπως λέμε στα δικαστήρια. Το ερώτημα δε θα τεθεί, 
απαγορεύεται. Αν είστε ένας θρησκευόμενος Εβραίος, δε μπορείτε να θέ-
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όπως κι εσείς, ότι η μόνη δημοκρατία είναι η άμεση δημοκρατία. Ας το 
δεχτούμε. Θα ήθελα, ωστόσο, αμέσως να πω που βρίσκονται τα όρια… 
Συμφωνώ απόλυτα ότι το επιχείρημα το σχετικό με τις διαστάσεις της κοι-
νωνίας είναι ένα κακόπιστο επιχείρημα. Ωστόσο θα υπερασπιζόμουν, από 
την πλευρά μου, αυτό που θα αποκαλούσα αντιπροσωπευτικό σύστημα, 
σε καμία περίπτωση όμως στη βάση του επιχειρήματος για τις διαστάσεις 
των σύγχρονων κοινωνιών ή βασιζόμενη στα επιχειρήματα του Μπενζα-
μέν Κονστάν. Πιστεύω ότι, κατά βάθος, δεν έχουμε ακόμη πραγματικά 
επεξεργαστεί την πολιτική φιλοσοφία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει 
αυτό το σύστημα –το αντιπροσωπευτικό καθεστώς- και ότι, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να ψάξουμε για επιχειρήματα προς μια άλλη κατεύθυνση, τα 
οποία θα είχαν περισσότερο να κάνουν με την υπεράσπιση της ατομικής 
ελευθερίας. Εξηγούμαι: δεν υπάρχει δημοκρατία παρά άμεση, σύμφωνοι· 
εγγυάται όμως η [άμεση] δημοκρατία την ατομική ελευθερία; Μήπως είναι, 
ακριβώς, αναγκαίο, προκειμένου να μπορέσουμε να τη διασφαλίσουμε, να 
έχουμε δίπλα στους δημοκρατικούς θεσμούς ορισμένους ακόμα θεσμούς οι 
οποίοι θα είχαν περισσότερο να κάνουν με αυτό που θα αποκαλούσα ερώ-
τημα σχετικό με τον πλουραλισμό; Είναι γι’ αυτό λοιπόν που, κατά βάθος, 
για εμένα το καλύτερο καθεστώς είναι πάντοτε ένα μικτό καθεστώς.

 Στις θέσεις σας, όπως και σε αυτές του Ρουσό, υπάρχει κάτι που 
με απασχολεί. Δε στηρίζεται στην ιδέα ότι, κατά βάθος, ο «ένας και αδιαί-
ρετος» λαός, όταν αποφασίσει άμεσα μέσα σε αυτή την αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία, θα επιλέξει, αναγκαστικά, πολιτικές και θα πάρει αποφά-
σεις που θα διασφαλίσουν την ελευθερία όλων; Αυτό δεν είναι, τελικά, το 
ερώτημα που έθεσαν άνθρωποι σαν τον Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart 
Mill); Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι η παράδοση που αποκαλώ πολιτικό 
φιλελευθερισμό έχει σημαντικά πράγματα να μας δώσει για να σκεφτούμε 
τη δημοκρατία σήμερα: είναι η υπεράσπιση των μειοψηφιών. Άλλωστε η 
Ελβετία είναι ένα καθεστώς πολύ πιο δημοκρατικό από άλλα, χωρίς, ωστό-
σο, κάτι τέτοιο να εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων πολύ προβληματικών, σε 
ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το ζήτημα των μεταναστών. Μήπως, 
δηλαδή, η θέση σας προϋποθέτει ακριβώς την ιδέα ενός είδους αγαθότη-
τας της ενότητας του λαού, η οποία συνεπάγεται ότι, αν αποφασίσουμε 
κάτι όλοι μαζί, θα πάρουμε απαραίτητα και ορθές αποφάσεις; Εγώ δεν 
πιστεύω κάτι τέτοιο και γι’ αυτό θεωρώ ότι, παράλληλα με αυτή την άμε-
ση δημοκρατία, μας χρειάζονται και θεσμοί που δεν είναι δημοκρατικοί 
–σύμφωνοι, δε θα είναι δημοκρατικοί-, οι οποίοι, παρ’ όλα αυτά, θα μας 
επιτρέψουν, υπό ορισμένες συνθήκες, τη διασφάλιση της ατομικής ελευθε-
ρίας κι ενός ορισμένου πλουραλισμού.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

κρατική κοινωνία, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι. Αυτή όμως η ρήτρα δε 
λέει τίποτε από μόνη της. Καταρχάς, υπάρχει το ενδεχόμενο οι άρχοντες να 
είναι άψογοι ή, εν πάση περιπτώσει, τέλειοι, άρα τους αφήνουμε να εξα-
ντλήσουν τη θητεία τους, τους επανεκλέγουμε κ.λπ. Υπάρχει όμως και το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν οι άνθρωποι να αδιαφορούν. Και όπως το έχουμε 
δει τόσες και τόσες φορές, κατά τη διάρκεια απεργιών, φοιτητικών κινημά-
των κ.λπ., οι γραμματείς κολλούν στο πόστο τους –όχι απαραίτητα επειδή 
το επεδίωξαν, αλλά επειδή οι υπόλοιποι λένε: εντάξει, υπάρχει ο Ντεβίτ, ο 
Καγιέ, ο Λατούς, θα τη βρουν την άκρη. Εμείς, πάμε κανένα σινεμαδάκι! 
Ποιο θεσμικό μέτρο όμως θέλετε να πάρουμε ενάντια σε αυτό; Μπορούμε, 
βέβαια, να πάρουμε ορισμένα θεσμικά μέτρα όπως μερικά που υπάρχουν 
ήδη, αλλά ξέρουμε τι μπορούν αυτά να δώσουν. Είναι σίγουρο ότι, ακό-
μα κι αν οι εκάστοτε αξιωματούχοι κολλούν στο πόστο τους, επειδή οι 
εντολείς δεν εξασκούν το δικαίωμά τους στην ανάκληση των εντολοδόχων 
τους, αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θέλουν: 
υπάρχουν τα δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο κ.λπ. Βλέπουμε όμως κάθε μέρα στις εφημερίδες πόσο αδύναμα 
είναι αυτά τα μέσα ελέγχου. Πρέπει φυσικά να διατηρήσουμε τέτοιες δι-
κλείδες ασφαλείας, αλλά δεν είναι αυτές που θα λύσουν το πρόβλημα. Η 
μόνη λύση είναι η δραστηριότητα των ανθρώπων. Δεν πρέπει ωστόσο να 
δούμε σε αυτή τη δραστηριότητα ένα θαύμα που είτε θα πραγματοποιηθεί 
είτε όχι… Η επιθυμία και η ικανότητα των πολιτών να συμμετέχουν στις 
πολιτικές διαδικασίες συνιστούν οι ίδιες πολιτικό πρόβλημα και πολιτικό 
καθήκον. Και κατά ένα μέρος έχουν να κάνουν με θεσμούς που τις προ-
άγουν, τις επιβάλλουν και δημιουργούν πολίτες που τείνουν προς αυτές 
και όχι προς τη διασφάλιση των απολαύσεών τους. Ιδού λοιπόν αυτό που 
πρέπει να θεσμοποιήσουμε.

Α. Καγιέ: Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε 
ένα ερώτημα… Συγχωρέστε με, αλλά υπάρχουν ερωτήσεις που θα ήθελα 
εδώ και πολύν καιρό να σας θέσω… Τώρα που σας έχω στο χέρι, θα το 
εκμεταλλευτώ χωρίς ντροπές… Σαντάλ…;

Η δημοκρατία, η αντιπροσώπευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σαντάλ Μουφ: Ναι, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το ερώτημα. Για-
τί συμπαθώ ιδιαίτερα πολλές από τις θέσεις σας, αλλά, πραγματικά, σε 
αυτό το ζήτημα κολλάει λίγο το πράμα… Είμαι πρόθυμη να παραδεχτώ, 
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καθεστώς-, μια άλλη αρχή. Το λέτε άλλωστε κι εσείς ο ίδιος: όπως και 
να ‘χει, χρειάζονται θεσμοί που θα δημιουργούν την άμεση δημοκρατία. 
Προφανώς, αλλά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι εν λόγω θεσμοί δε μπορούν να 
θεμελιωθούν από την άμεση δημοκρατία…

Κ. Καστοριάδης: Καταρχάς, η άμεση δημοκρατία, το δημοκρατικό καθε-
στώς το οποίο εγώ έχω κατά νου, δεν είναι ο επίγειος παράδεισος. Δεν 
είναι το τέλειο καθεστώς και δε γνωρίζω, άλλωστε, τι σημαίνει «τέλειο 
καθεστώς». Δεν πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο έχει, από κατασκευ-
ής, ανοσία απέναντι σε κάθε λάθος, σε κάθε υπερβολή, τρέλα ή έγκλημα. 
Οι Αθηναίοι διέπραξαν τέτοια, το ίδιο και οι Γάλλοι το 1793. Στη Βόρειο 
Αμερική [κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης] η κατάσταση 
ήταν λιγότερο ακραία, αλλά, εν πάση περιπτώσει… Δεν πρόκειται, λοιπόν, 
για κάτι τέτοιο. Μιας όμως και το θίγουμε αυτό το σημείο, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι υπερπληθώρα αντίστοιχων λαθών, υπερβολών, τρέλας και 
εγκλημάτων έχουν να επιδείξουν και τα υπόλοιπα καθεστώτα, συμπερι-
λαμβανομένων μάλιστα και των αντιπροσωπευτικών καθεστώτων. Οι αντι-
κομουνιστικοί νόμοι στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ψηφίστηκαν με απόλυτη 
νομιμότητα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Πριν από 
κάποια χρόνια έγραψα μια φράση που, απ’ ό,τι έχω γράψει, είναι αυτή που 
μου αρέσει περισσότερο: «Τίποτα και κανείς δε μπορεί να προστατεύσει 
την ανθρωπότητα από την ίδια της την τρέλα»12. Ούτε η δημοκρατία, ούτε 
φυσικά η μοναρχία –διότι η μοναρχία είναι η τρέλα του μονάρχη, ο Λουδο-
βίκος ο ΙE’, οι συνωμοσίες, οι μυστικοσύμβουλοι…

 Τι λέμε, λοιπόν, για την υπεράσπιση των ατόμων και των μει-
ονοτήτων; Μα συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε, σας παραπέμπω μά-
λιστα, ακόμα μια φορά, στο κείμενό μου «Πεπραγμένα και πρακτέα». 
Χρειάζονται ενισχυμένες διατάξεις –συνταγματικού τύπου, υπό την έννοια 
ότι η αναθεώρησή τους θα ήταν, για παράδειγμα, εφικτή υπό συνθήκες 
αυστηρότερες από ό,τι συνήθως, θα απαιτούσε ενισχυμένες πλειοψηφίες, 
αν θέλετε, πιο μακροπρόθεσμες προθεσμίες, ούτως ώστε να υπάρχει με-
γαλύτερος χρόνος για σκέψη και διαβούλευση- οι οποίες θα διασφάλιζαν 
τις ατομικές ελευθερίες, αυτό που σήμερα αποκαλούμε δικαιώματα, τα 
οποία περιλαμβάνουν το habeas corpus, ορισμένους κανόνες –όπως αυτός 
που από την εποχή των ρωμαίων λέει ότι δεν υπάρχει έγκλημα ούτε ποι-
12. «Κανείς δεν μπορεί να προστατέψει την ανθρωπότητα από την τρέλα ή την αυτοκτονία» 
(«Η ελληνική πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας» [1983], Χώροι του ανθρώπου, μτφρ. 
Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1995, σ. 199).
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Κ. Καστοριάδης: Θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν 
όμως άλλες ερωτήσεις; 

Α. Καγιέ: Κι εγώ, προηγουμένως, μίλησα στο ίδιο πνεύμα με τη Σαντάλ 
Μουφ. Προσωπικά είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη διεκδίκηση της άμεσης 
δημοκρατίας. Έχει ολοκληρωτικά εξαφανιστεί από το πεδίο της γαλλικής 
διανόησης εδώ και πάρα πολύ καιρό· εκτός από εσάς, κανείς άλλος δε 
αναφέρεται πλέον στην άμεση δημοκρατία. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι 
είναι θεμελιώδης. Κι εγώ όμως έχω μια δυσκολία να αποδεχτώ τη διατύ-
πωσή σας, καθώς δεν πιστεύω ότι η άμεση δημοκρατία θα μπορούσε να 
αντικαταστήσει ένα καθεστώς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Θεωρώ 
ότι θα πρέπει να εγκαθιδρύσουμε την άμεση δημοκρατία όχι στη θέση των 
καθεστώτων της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλλά ως συμπλήρωμά 
τους, για τους ίδιους, πάνω κάτω, λόγους που ανέφερε η Σαντάλ. Γιατί ένα 
καθεστώς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για το οποίο μπορεί κανείς 
να πει ότι δεν είναι δημοκρατικό, παραμένει, παρ’ όλα αυτά, απαραίτητο; 
Καταρχάς, για λόγους που έχουν να κάνουν με τα ίδια τα γεγονότα. Κά-
νατε κι εσείς ο ίδιος αναφορά στην εμπειρία των σοβιέτ. Η οποία όμως δε 
διήρκεσε πολύ, για λόγους που πρέπει να αναλυθούν και δεν αποτελούν 
κάποιο ιδιαίτερο μυστήριο. Ποιος είναι ο βασικός λόγος; Που στηριζόταν η 
αρχαία άμεση δημοκρατία; Στηριζόταν ουσιωδώς στην αυτοχθονία, στο γε-
γονός ότι οι άνθρωποι είχαν την ίδια καταγωγή, ότι προέρχονταν από την 
ίδια ράτσα, την ίδια κουλτούρα, το ίδιο χώμα, ότι είχαν κοινές αξίες που 
επέτρεπαν την ομοιογένεια των πολιτικών αποφάσεων. Το ερώτημα που 
τίθεται για τις σύγχρονες δημοκρατίες, από τη στιγμή που χάθηκε αυτή η 
σχετική κοινωνική ομοιογένεια –την οποία, άλλωστε, προϋποθέτει και το 
πολιτικό σύστημα του Ρουσό, που είναι μια δημοκρατία των μικρών παρα-
γωγών-, αυτό το ερώτημα, λοιπόν, είναι το εξής απλό: εγείρεται όταν δεν 
υπάρχει πλέον αυτή η αυτοχθονία, αυτή η ενότητα, η οικονομική, πολιτιστι-
κή, κοινωνική ομοιογένεια και όταν, κατά συνέπεια, πρέπει να φέρουμε σε 
επαφή κοινωνικές ομάδες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Το ερώτημα 
τίθεται σε ένα μετα-επίπεδο11, και υπό αυτή την έννοια προφανώς και δε 
μπορεί να λυθεί πια μόνο από την άμεση δημοκρατία. Μας χρειάζεται 
μια άλλη διάσταση –η οποία θα μπορούσε να αποτελείται από ένα μικτό 

11. Σ.τ.μ.: προφανώς στο σημείο αυτό ο Α. Καγιέ κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην πο-
λιτική θεωρία και στις διάφορες επιστήμες. Στην περίπτωση των τελευταίων, η προσθήκη του 
προθέματος «μετά» στο όνομα της αντίστοιχης επιστήμης (μεταψυχολογία, μεταμαθηματικά 
κ.λπ.) σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου κλάδου ή πεδίου έρευνας, το οποίο ασχολείται με 
τις θεμελιώδεις οντολογικές ή επιστημολογικές προϋποθέσεις της σχετικής επιστήμης. 
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Αυτό ακριβώς είναι η κίνηση της ιστορίας. Μπορούμε να την πολεμήσουμε, 
αλλά δε μπορούμε να προστατευτούμε από αυτήν μέσω νομικών διατάξε-
ων. 

 Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω καθόλου -και το οποίο θεωρώ 
πως αποτελεί ένα σόφισμα του συλλογισμού τόσο του δικού σας όσο και 
του Καγιέ-, είναι ο λόγος για τον οποίο υποτίθεται ότι το γεγονός πως η 
δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική και όχι άμεση, συνιστά μια επιπλέον 
εγγύηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Κογκρέσο, στις ΗΠΑ, που ετοιμάζεται 
να διαπράξει –αν τελικά το κάνει- τερατώδη πράγματα14... Πιστεύω ότι 
αυτά που λέτε προέρχονται από μια ιδεολογική παράδοση επανερμηνείας 
της Αρχαιότητας, η οποία αποτέλεσε τη μία εκ των δύο ερμηνειών ανά-
μεσα στις οποίες ταλαντεύτηκε η Δύση: πρόκειται για την παράδοση που 
παρουσιάζει τον αθηναϊκό δήμον στις στιγμές τρέλας του, όταν καταδίκα-
ζε τους στρατηγούς των Αργινουσών ή λάμβανε την τάδε ή τη δείνα τερα-
τώδη απόφαση, και η οποία ξεχνά όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις που πήρε 
αυτός ο ίδιος δήμος κατά τη διάρκεια ενός αιώνα και οι οποίες οδήγησαν 
σε μια σειρά θαυμάτων τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Ο δήμος των Αθηνών 
επέδειξε στιγμές αφροσύνης, αλλά το ίδιο ισχύει και για εκλεγμένα αντι-
προσωπευτικά σώματα τα οποία πήραν κακές αποφάσεις… Δε βλέπω για 
ποιο λόγο –και σας παρακαλώ να ξανασκεφτείτε λίγο αυτό το σημείο- ένα 
αντιπροσωπευτικό καθεστώς θα εγγυόταν καλύτερα τις ατομικές ελευθε-
ρίες. Τις ατομικές ελευθερίες δεν τις εγγυώνται οι αντιπρόσωποι αλλά οι 
συνταγματικές διατάξεις. Και αν το Σύνταγμα έχει ισχύ, αν είμαστε σίγου-
ροι ότι, επί παραδείγματι, στις ΗΠΑ ή στη Γαλλία η επαναφορά της δου-
λείας είναι σήμερα αδύνατη ή ιδιαίτερα απίθανη –καθώς τίποτα δεν είναι 
αδύνατο-, αυτό δε συμβαίνει επειδή το λέει το Σύνταγμα· αν το πιστεύαμε 
αυτό, θα ήμασταν κρετίνοι. Αυτό συμβαίνει, αντίθετα, επειδή γνωρίζουμε 
ότι αν προτεινόταν να επανέλθει η δουλεία, η συντριπτική πλειοψηφία του 
λαού θα ήταν έτοιμη να πολεμήσει προκειμένου να την εμποδίσει.

 Με συνδέετε με το Ρουσό, όπως άλλωστε κι ο Καγιέ. Δεν έχω όμως 
καμία σχέση με το Ρουσό σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω: μπορεί να πα-
ραθέτω συχνά τη φράση στην οποία ο Ρουσό ασκεί κριτική στην αντιπρο-
σωπευτική δημοκρατία, αλλά δε συμφωνώ καθόλου με τις απόψεις του για 

14. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία για τις προσπάθειες που κατέβαλε το 1994-95 η ρεπουμπλι-
κανική πλειοψηφία μέσα στο Κογκρέσο για να επιβάλει έναν αυστηρό ισοσκελισμό του προϋ-
πολογισμού στην κυβέρνηση Κλίντον, μέσω μιας σημαντικής μείωσης της κοινωνικής πρόνοιας 
και της ιατρικής κάλυψης των φτωχότερων στρωμάτων (σημείωση του γάλλου επιμελητή).
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νή δίχως έναν προϋπάρχοντα νόμο13. Όλα αυτά μπορούν και πρέπει να 
εμπλουτιστούν, εφόσον είναι ανεπαρκή. Αντίστοιχα, μπορούμε να επεξερ-
γαστούμε διατάξεις που θα προστατεύουν τις μειονότητες, διαφορετικές 
μάλιστα κατηγορίες μειονοτήτων, οι οποίες θα αποτελούσαν κομμάτι του 
Συντάγματος. Προτείνουμε όμως ένα Σύνταγμα που δε θα μπορούσε να 
αναθεωρηθεί με κανέναν τρόπο; Φυσικά και όχι. Διότι, ακόμα κι αν το ίδιο 
δεν το προβλέπει, το Σύνταγμα θα αναθεωρηθεί με την ισχύ των όπλων. 
Για παράδειγμα, εδώ στη Γαλλία, βρισκόμαστε στο πέμπτο αβασίλευτο 
Σύνταγμα, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα ενδιάμεσα μοναρχικά Συντάγματα. 
Προσωπικά δεν ξέρω πόσες άλλες χώρες είχαν σαράντα Συντάγματα τα 
οποία κατέληξαν όλα τους απλά κουρελόχαρτα. Η ιδέα ενός μη αναθεω-
ρήσιμου Συντάγματος είναι παράλογη τόσο από λογικής απόψεως όσο και 
σε επίπεδο γεγονότων. Όπως δε μπορείτε να εμποδίσετε τους Ελβετούς να 
περιορίσουν με δημοψήφισμα την είσοδο των μεταναστών στη χώρα, έτσι 
δε θα μπορέσετε ποτέ να εμποδίσετε το λαό να πει, μια μέρα –αναφέρω 
επίτηδες κάτι γελοίο- ότι «Όλα τα άτομα με ύψος κάτω του 1,60 και άνω 
του 1,90 στερούνται του εκλογικού τους δικαιώματος». Δεδομένου ότι θα 
αποτελούσαν την απόλυτη πλειοψηφία, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να 
ψηφίσουν μια τέτοια διάταξη. Τι θα κάνετε; Εγώ θα ήμουν αντίθετος και 
θα πολεμούσα μέχρι θανάτου ενάντια σε αυτή τη διάταξη, προσπαθώντας 
να κινητοποιήσω τους ανθρώπους εναντίον της. Αν δέχεστε την αρχή της 
πλειοψηφίας, δέχεστε επίσης, αναγκαστικά, ότι, παρ’ όλες τις εγγυήσεις, 
υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να τρελαθούν και να κάνουν 
αυτό ή το άλλο. Ο Χίτλερ βέβαια δεν ανέβηκε στην εξουσία μέσω μιας 
πλειοψηφίας, αλλά η κατάσταση ήταν πάνω-κάτω αυτή. Τι έπρεπε λοιπόν 
να κάνουμε; Να στερήσουμε τους Γερμανούς από το δικαίωμα στην ψήφο; 

13. Σ.τ.μ.: Nullum crimen, nulla poena sine lege  («κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστά-
μενο νόμο») είναι το σχετικό ρητό, το οποίο συστηματοποιήθηκε στη νεότερη εποχή, κατά 
το 19ο αιώνα, από το γερμανό ποινικολόγο Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, κατά 
τη σύνταξη του βαυαρικού Ποινικού Κώδικα του 1813, ως «nullum crimen, nulla poena sine 
praevia lege poenali». Από τότε θεωρείται βασική αρχή του σύγχρονου Ποινικού Δικαίου. Δεν 
πρόκειται όμως απλά για μια νομική ρύθμιση, αλλά για μια πολιτική αντίληψη που θεμελι-
ώνει το κράτος δικαίου. Αποτελεί μια από τις βασικές αρχές του κράτους αυτού, την αρχή 
της νομιμότητας, γι’ αυτό και συμπεριλαμβάνεται στα περισσότερα Συντάγματα αλλά και 
διεθνείς διακηρύξεις και σύμφωνα που προστατεύουν τις ατομικές ελευθερίες. Σε επίπεδο 
συνταγματικό θεωρείται ως εγγύηση απέναντι σε κάθε καταχρηστική και αυθαίρετη εξουσία. 
Θεωρείται κατάκτηση του φιλελεύθερου κράτους και δεν μπορεί να καταργηθεί για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, ούτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γι’ αυτό και τη βρίσκουμε 
σε άρθρα των βασικών συνταγμάτων και διακηρύξεων των Επαναστάσεων του 18ου αιώνα 
(Αμερικανική, Γαλλική κ.λπ.), ενώ υπάρχει ήδη, σε μια γενική μορφή, στην αγγλική Magna 
Carta του 1215.



104 105ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

πολιτική αδυναμία των βουλευτών που εμποδίζει τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης και κάνει όλους τους πολιτικούς να βγάζουν λόγους σχετικά με 
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται ποτέ.

 Συμφωνώ, κατά συνέπεια, μαζί σας, όταν λέτε ότι δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων μέσα στην κοινωνία, ότι δεν 
πρέπει να μιλάμε με όρους ενοποιημένης κοινωνίας, ότι πρέπει να βρού-
με ένα μέσο για την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων στο μέτρο του 
λογικού. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε –και σ’ αυτό είμαι εντελώς ανυ-
ποχώρητος- την ενότητα του πολιτικού σώματος ως πολιτικού σώματος 
που στοχεύει στο γενικό συμφέρον της κοινωνίας και όχι, για παράδειγμα, 
σε αυτό των οινοπαραγωγών της Νότιας Γαλλίας. Οι οινοπαραγωγοί της 
Νότιας Γαλλίας είναι φυσικά απόλυτα σεβαστοί, πρέπει να τους προστα-
τεύσουμε, αλλά δε μπορούμε να τους βάλουμε πάνω από τα συμφέροντα 
της συλλογικότητας στο σύνολό της.

 Δημοκρατία και «πλουραλισμός»

Σ. Μουφ: Εν τάχει… Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που ήθελα να πω, 
καθώς συμφωνώ απόλυτα με την απάντησή σας. Δε θέλω σε καμία περί-
πτωση να υπερασπιστώ το αντιπροσωπευτικό σύστημα όπως είναι σήμερα, 
καθώς είναι σαφές ότι το ερώτημα εδώ αφορά τα ιδιωτικά συμφέροντα. 
Είχα όμως κατά νου μια μελλοντική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ποιο 
θα ήταν, λοιπόν, αυτό το μελλοντικό δημοκρατικό καθεστώς, για το οποίο 
θέλουμε να αγωνιστούμε; Εγώ πιστεύω ότι δε θα ήταν σε καμία περίπτω-
ση ένα καθεστώς άμεσης δημοκρατίας, αλλά ένα καθεστώς αντιπροσω-
πευτικής δημοκρατίας, μέσα στο οποίο το ερώτημα γύρω από το οποίο θα 
αναπτυσσόταν η σύγκρουση δε θα ήταν οι διαφορές συμφερόντων, αλλά η 
αντιπαράθεση διαφορετικών ερμηνειών του κοινού καλού. Διότι πιστεύω 
–αυτό άλλωστε έλεγε κι ο Αλέν-, ότι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη 
σύγχρονη πραγματικότητα και την κατάσταση που επικρατούσε στην αρ-
χαιότητα, είναι το ζήτημα της ομοιογένειας, το ζήτημα του πλουραλισμού, 
κάτι που σημαίνει ότι δε μπορούμε να θεωρούμε ως αυτονόητο –self evident 
που λέμε και στα αγγλικά- πως υπάρχει μόνο μία ή απλώς μία ερμηνεία 
του γενικού συμφέροντος, πιο σωστή από κάποια άλλη. Συμφωνώ απόλυ-
τα μαζί σας σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική της σύγχρονης κοινωνίας. 
Όμως πιστεύω ότι η κοινωνία για την οποία θέλουμε να αγωνιστούμε θα 
ήταν μια κοινωνία όπου τα κόμματα θα έπαιζαν ένα διαφορετικό ρόλο 
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τη συλλογική βούληση, την απαγόρευση των τάσεων κ.λπ. Αυτά που λέω 
δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά… Έχω όμως την εντύπωση ότι υπάρχει 
κάτι πολύ σημαντικό σε αυτά που λέτε και ότι αξίζει τον κόπο να το δια-
σαφηνίσουμε –και σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη 
σύγχρονη δημοκρατία, ανάμεσα στα σύγχρονα πολιτικά καθεστώτα και 
σε αυτά της αρχαιότητας. Είναι η αντίληψή μας για τους αντιπροσώπους 
ως αντιπροσώπους ιδιαίτερων συμφερόντων. Αυτή η διάσταση είναι όντως 
νεοτερική και υπό μια άποψη με βρίσκει αντίθετο. Είναι μεγάλη συζήτηση, 
αλλά θα ξαναπιάσω ένα παράδειγμα που μου αρέσει πολύ. Στους νόμους 
της αρχαίας Αθήνας υπήρχε μια διάταξη, την οποία αναφέρει, νομίζω, ο 
Αριστοτέλης στα Πολιτικά [1330a 20], η οποία έλεγε ότι, κάθε φορά που η 
συνέλευση του λαού έπρεπε να αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι πόλεμος ενά-
ντια σε μια γείτονα πόλη, οι πολίτες που κατοικούσαν στις παραμεθόριες 
περιοχές δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία. Γιατί; Διότι δε 
θα μπορούσαν να ψηφίσουν ειλικρινά, εκτός κι αν τους υποβάλλαμε σε ένα 
double bind που θα τους οδηγούσε στην ψύχωση. Ή ψηφίζουν ως πολίτες, 
ξεχνώντας ότι τα λιόδεντρά τους θα καταστραφούν, τα σπίτια τους θα κα-
ούν κ.λπ., πράγμα επίπονο γι’ αυτούς· ή, από την άλλη πλευρά, ψηφίζουν 
ως ιδιοκτήτες των σπιτιών και των ελαιώνων τους κ.λπ., αδιαφορώντας για 
τα συμφέροντα της πόλης. Αυτό που πραγματοποιείται διαρκώς μέσα στη 
σύγχρονη κοινωνία είναι η δεύτερη υπόθεση. Λέμε ότι οι αντιπρόσωποι 
είναι αντιπρόσωποι του λαού… Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Δείτε τι συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα, χρειάζεται εδώ λίγη πολιτική κοινωνιολογία 
επί του συγκεκριμένου. Τι είναι τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου; 
Τι είναι οι γάλλοι βουλευτές; Τι υπερασπίζονται πρώτα από όλα; Υπερα-
σπίζονται τα συντεχνιακά αιτήματα των εκλογέων τους. Το αμερικανικό 
Κογκρέσο θα πει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα δάνεια προς τη Μπόιγνκ, 
διότι πρόκειται για το Σιάτλ, την πολιτεία της Ουάσινγκτον, ότι πρέπει να 
διατηρήσουμε αυτή τη βάση στο Τέξας, επειδή δίνει δουλειά σε δέκα χιλιά-
δες άτομα στην περιοχή κ.λπ. Κι εδώ μιλάμε απλώς για το λαό. Υπάρχουν 
όμως και συμφέροντα πολύ πιο συμπαγή… Πίσω από την τρέχουσα εικό-
να υπάρχει η αποδοχή αντικρουόμενων συμφερόντων μέσα στην κοινωνία 
και η ιδέα ότι, μέσω της αντιπροσώπευσης, μέσω αυτού του καθεστώτος 
έμμεσης δημοκρατίας, οι αντιπρόσωποι των συμφερόντων μπορούν να δι-
απραγματευθούν μεταξύ τους λύσεις και συμβιβασμούς. Ποιο είναι όμως 
το αποτέλεσμα; Είναι η σύγχρονη κατάσταση, όπου κυριαρχούν οι συμβι-
βασμοί και τα give and take –«Έγινε, εντάξει, θα αυξήσουμε τόσο τις αγρο-
τικές επιδοτήσεις, υπό τον όρο να δεχθείτε αυτό». Είναι αυτή η απόλυτη 
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σβήτητα. Και ως εκ τούτου αποτελεί πολιτικό ζήτημα. Και πώς ρυθμίζουμε 
ένα πολιτικό ζήτημα; Μέσω πολιτικών αποφάσεων. Όσο και να επαναλαμ-
βάνετε τις λέξεις «πλουραλισμός» και «πολιτιστική διαφορά», θα χρεια-
στεί να θέσετε κάποια όρια πέρα από τα οποία αυτός ο πλουραλισμός δεν 
έχει ισχύ. Θα πιάσω, για άλλη μια φορά, ένα γελοιογραφικό παράδειγμα 
–είναι η συνήθειά μου, όπως και του προγόνου μου του Σωκράτη: το δικαί-
ωμα να σκοτώνουμε αυτούς που δε μας αρέσουν είναι ζήτημα πολιτιστικής 
διαφοράς; Η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε αποδέχεται ως σεβαστή τη 
δράση των κυνηγών κεφαλών, η οποία είναι άξια ιδιαίτερου σεβασμού 
μέσα σε ορισμένες φυλές; 

Όλοι μαζί: Στους Νταγιάκ.

Κ. Καστοριάδης: Ναι, ειδικά στους Νταγιάκ. Εμείς θα πούμε –και αποτε-
λεί πολιτική απόφαση-: όχι, δεν πρόκειται για πολιτιστική ιδιαιτερότητα· ή: 
ναι μεν πρόκειται για πολιτιστική ιδιαιτερότητα, αλλά δεν είναι αποδεκτή. 
Η κοινωνία μας απαγορεύει το φόνο. Κατά τα άλλα, όπως είπα πιο πριν 
κάνοντας πλάκα, μπορεί κανείς να φανταστεί μια κοινωνία αρκούντως 
πλούσια ώστε να μπορεί να παραχωρεί ένα αριθμό ακατοίκητων νησιών 
του Ειρηνικού σε ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν ως κυνηγοί κεφαλών 
ή όπως στις 120 μέρες στα Σόδομα17: κανένα πρόβλημα, ας πάνε εκεί 
ελεύθερα να αλληλοσκοτωθούν…

Α. Καγιέ: Θα τους παρείχατε όμως και τα θύματά τους;

Κ. Καστοριάδης: Ναι, αυτούς που θα ήθελαν να γίνουν τέτοιοι. Ξαναδια-
βάστε τον πρόλογο του Πολάν (Jean Paulhan) στην Ιστορία της Ο18, την 
εθελοθουλεία κ.λπ. Αυτοί οι άνθρωποι θα πήγαιναν να ζήσουν εκεί. Κι αν 
τελικά έμεναν από θύματα, οι δήμιοι θα σφάζονταν μεταξύ τους… Ας επα-
νέλθουμε όμως στο ουσιώδες, δηλαδή στην πολιτική απόφαση. Αντίθετα με 
ό,τι πιστεύει, λοιπόν, ο Πλάτων, δεν υπάρχει πολιτική ἐπιστήμη, η πολιτική 
ανήκει στον τομέα της δόξης, δηλαδή της γνώμης. Και ειδικά μέσα στη δη-
μοκρατία: όλες οι δόξαι αναμετρώνται ελεύθερα και μόνο η αρχή της πλει-
οψηφίας μας επιτρέπει να παίρνουμε νομιμοποιημένες αποφάσεις, αποδε-
κτές από την κοινότητα. Είναι ένα σημείο που δεν το τονίζουμε αρκετά: το 

17. D. A. F. de Sade, Οι 120 μέρες των Σοδόμων, μτφρ. Π. Παπαδόπουλος, Τ. Θεοδωρόπου-
λος, Αθήνα, Εξάντας, 1997.
18. Π. Ρεάζ, Η ιστορία της Ο, μτφρ. Θ. Καβαρατζή, Αθήνα, Εξάντας, 2006. 
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και δε θα ήταν οι αντιπρόσωποι ιδιωτικών συμφερόντων, μια κοινωνία 
όπου όλο το ζήτημα θα παιζόταν γύρω από τις διαφορετικές αντιλήψεις 
για το κοινό καλό. Δεν υπάρχει μόνο μία σωστή ιδέα σχετικά με το γενικό 
συμφέρον και γι’ αυτό πρέπει να δώσουμε χώρο στη σύγκρουση ανάμεσα 
στις διαφορετικές ερμηνείες. Όπως είναι προφανές, εδώ μιλάω για μια 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία που δεν υπάρχει σήμερα.

Α. Καγιέ: Μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία που δεν υπάρχει, μια άμεση 
δημοκρατία που επίσης δεν υπάρχει…

Κ. Καστοριάδης: Τέλεια, ήμαστε στη σωστή κατεύθυνση, εφόσον μιλάμε 
για αυτό που πρέπει να υπάρξει κι όχι για την άθλια σύγχρονη πραγματι-
κότητα! Αυτό όμως που αποκαλούμε γενικό συμφέρον ή το κοινό καλό του 
πολιτικού σώματος…

Σ. Μουφ: Δε μπορεί να καθοριστεί, είναι ένας ορίζοντας…

Κ. Καστοριάδης: Σίγουρα, δε μπορεί να καθοριστεί από έναν φιλόσοφο, 
από έναν Πλάτωνα, ούτε από έναν Νίκλας Λούμαν που συντάσσει μια θε-
ωρία των κοινωνικών συστημάτων15, ακόμα λιγότερο από έναν υπολογιστή 
–είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Μπορεί όμως να συζητηθεί από τους πολί-
τες και μόνο οι πολίτες μπορούν να το συζητήσουν και στη συνέχεια να 
αποφασίσουν. Πρέπει, κατά συνέπεια, να θέσουμε στον εαυτό μας το εξής 
ερώτημα: ποια είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με το γενικό συμφέρον 
και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο φάσμα των πολιτικών αποφάσεων; Και 
ποια είναι τα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, μόνο την ιδιωτική 
σφαίρα και, υπό αυτή την έννοια, δεν είναι πολιτικά με τη βαθιά σημασία 
του όρου; Ας πάρουμε το παράδειγμα της ομοφυλοφιλίας. Στις ΗΠΑ, ή 
τουλάχιστον σε ορισμένες πολιτείες, θεωρείται έγκλημα, καθώς ο νόμος 
βασίζεται σε μια διάταξη από το Λευϊτικόν, αν δεν κάνω λάθος16. Όταν 
όμως ο Ναπολέων χρειάστηκε να ασχοληθεί με την ομοφυλοφιλία, θεώρησε 
ότι αυτή αφορούσε στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και ότι η πολιτική 
δεν έπρεπε να νομοθετήσει σχετικά. Αυτή είναι προφανώς και η δική μου 
άποψη. Άλλο παράδειγμα: το ζήτημα της ισότητας των ανδρών και των 
γυναικών είναι ένα ζήτημα γενικού συμφέροντος; Για εμένα είναι αδιαμφι-

15. Σ.τ.μ.: Niklas Luhmann (1927-1998): γερμανός κοινωνιολόγος.
16. Λευϊτικόν, 20.13: «καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν 
ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν».
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και πολιτικής συμπεριφοράς πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε το γενικό 
συμφέρον να λαμβάνεται πραγματικά υπόψη από το σύνολο του πολιτικού 
σώματος και όχι απλώς από μερικά μέλη του, ακόμα και στην περίπτωση 
της άμεσης δημοκρατίας;

Κ. Καστοριάδης: Πρόκειται για το θεμελιώδες πρόβλημα, συμφωνώ από-
λυτα μαζί σας: η συμμετοχή των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνί-
ας, δεν είναι ένα ζήτημα όπου πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Χρειάζε-
ται εντατική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και την εισαγωγή 
θεσμικών ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν αυτή τη συμμετοχή. Το κεντρικό 
στοιχείο, κι εδώ επαναλαμβάνομαι, είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, της 
οποίας το σχολείο αποτελεί απλώς ένα μικρό κομμάτι. Ακόμα κι ο Πλά-
των το ήξερε αυτό, όταν έλεγε ότι «οι τοίχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους 
πολίτες». Αυτή η αρχή είναι απόλυτα αληθής, αλλά την ακολουθούμε ελά-
χιστα… Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των κοινωνικοοικονομικών συνθη-
κών που θίγετε, φοβάμαι ότι θα μας χρειαστεί μια άλλη συνάντηση, διότι 
δε θα τελειώσουμε ποτέ σήμερα. Θα πρέπει να θίξουμε το τεράστιο πρό-
βλημα της οικονομικής και παραγωγικής δομής της κοινωνίας όπως επίσης 
και των στόχων της οικονομικής δραστηριότητας.

Α.-Μ. Φιξό: Πολύς κόσμος που δε συμμετέχει στην πολιτική ζωή λέει: 
βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση αποκλεισμού, που ούτε καν να 
σκεφτούμε το γενικό συμφέρον δε μπορούμε.

Κ. Καστοριάδης: Φυσικά υπάρχει ο αποκλεισμός. Υπάρχει όμως και η 
σαφέστατη απάθεια μεγάλου αριθμού ανθρώπων… Άλλωστε, ακόμα κι 
αν ορισμένοι ενδιαφέρονταν για την πολιτική, δε θα είχαν το χρόνο για 
να ασχοληθούν ενεργητικά: ολόκληρη η δομή της κοινωνίας τείνει να τους 
εμποδίζει να συμμετέχουν. Κι αυτό ισχύει για όλους τους τομείς, από την 
οργάνωση της εργασίας μέχρι αυτό που αποκαλούμε «δίκαιο». Υποτίθεται 
ότι κανείς δεν πρέπει να αγνοεί τους νόμους: προφανώς θα έχετε σκεφτεί 
το διασκεδαστικό παράδοξο που κρύβει τόσο πρόχειρα αυτή η επωδός. 
Στο δικαστήριο λοιπόν υποτίθεται ότι ξέρετε τα πάντα. Ταυτόχρονα, αν η 
υπόθεσή σας είναι έστω και στο ελάχιστο σύνθετη, θα προσλάβετε αναγκα-
στικά ένα δικηγόρο, κάποιον, δηλαδή, ο οποίος, μετά από τέσσερα ή πέντε 
χρόνια σπουδών, εξειδικεύτηκε, μετά από άλλα τρία ή τέσσερα χρόνια, στο 
ναυτικό δίκαιο, στο τάδε ή στο δείνα δίκαιο κ.λπ. Πρόκειται για μια παρά-
λογη κατάσταση, στην οποία μπορούμε να αντιπαραθέσουμε το σύστημα 
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μόνο θεμέλιο της αρχής της πλειοψηφίας είναι το γεγονός ότι στην πολιτική 
όλες οι δόξαι είναι ισότιμες. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία διαδικαστική 
οδός διαφυγής, του τύπου: τώρα σταματά η συζήτηση, βάζουμε όλες τις 
απόψεις μέσα σε ένα καπέλο και τραβάμε κλήρο. Όχι: ο αριθμός των θετι-
κών τοποθετήσεων υπέρ της τάδε απόφασης έχει ένα βάρος και δημιουργεί 
μια υπόνοια ορθότητας. Δε βλέπω όμως κάποια διαφορά στον τρόπο με 
τον οποίο αποσπάται μια τέτοια πλειοψηφία, είτε αυτό επιτυγχάνεται, με 
άλλα λόγια, μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω της ψηφοφορίας των εκλεγ-
μένων αντιπροσώπων. Οι αντιπρόσωποι θα πουν: «οι κυνηγοί κεφαλών 
δεν είναι ανεκτοί στην κοινωνία μας». Το ίδιο θα πει και η πλειοψηφία 
του λαού. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε να βρείτε εδώ κάποιο επιχεί-
ρημα υπέρ της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και εναντίον της άμεσης 
δημοκρατίας. Ας βελτιώσουμε, λοιπόν, τις διατάξεις που προστατεύουν 
τις μειοψηφίες, αλλά θα χρειαστεί επίσης να βρούμε μια πλειοψηφία που 
θα ορίσει ποιες μειοψηφίες έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τέτοιου είδους 
προστασία. Και ελπίζω, φυσικά, να είμαστε σύμφωνοι ότι οι γυναίκες δεν 
αποτελούν μειονότητα αυτού του τύπου και ότι το πρόβλημα τίθεται σε 
άλλες περιπτώσεις… Ο χρόνος περνάει όμως κι αν θέλουμε…

Α. Καγιέ: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα 
μέχρι τέλους!

Κ. Καστοριάδης: Οπότε σταματάμε εδώ…; Παρακαλώ, συνεχίστε.

 Το πρόβλημα της συμμετοχής των πολιτών

Αν-Μαρί Φιξό: Ισχυρίζεστε ότι αυτό που πρέπει να βάλουμε πάνω από 
όλα είναι το γενικό συμφέρον, επί του οποίου πρέπει να διαβουλεύονται 
οι πολίτες. Η δυσκολία όμως έγκειται στο ότι πρέπει να θέσουμε τους πο-
λίτες σε θέση συζήτησης ή, έστω, σε κάποιο είδος κοινωνικής σχέσης που 
επιτρέπει αυτή τη συζήτηση. Είναι αυτό ακριβώς που με προβληματίζει 
σήμερα, διότι αντιλαμβάνομαι, όπως το λέγατε κι εσείς πριν από λίγο, 
ότι πολλοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ή είναι αδιάφοροι αλλά και ότι 
ορισμένοι, εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, δεν κατα-
φέρνουν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση σχετικά με το γενικό συμ-
φέρον. Τι να κάνουμε; Πώς μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη μελλοντική 
δημοκρατία; Ποιο ρόλο παίζει η πληροφορία, η καθημερινή εκπαίδευση, όχι 
μόνο των παιδιών αλλά και όλων μας; Και κυρίως, ποιους τύπους πολίτη 
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Ιβάν Ίλιτς

Η ανάκτηση του Δικαίου*
μετάφραση: Αρετή Παππά

                           
 Ο κατ’ εξοχήν κυρίαρχος σκοπός της νομοθετικής διαδικασίας και 
του Δικαίου, στις σύγχρονες μορφές τους, είναι να συνδράμει μια κοινωνία 
που τείνει προς την απεριόριστη ανάπτυξη. Η διαδικασία δια μέσου της 
οποίας οι άνθρωποι αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουν, είναι σήμερα 
υποδουλωμένη στην ιδεολογία της παραγωγικότητας: πρέπει να παραχθεί 

* Ο Ιβάν Ίλιτς (1926 – 2002)  ήταν φιλόσοφος, θεολόγος, ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος και 
ιστορικός. Άσκησε έντονη κριτική στη βιομηχανική κοινωνία και τους θεσμούς της, τους οποίους 
θεωρούσε ότι είχαν αυτονομηθεί από την ίδια την κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. 
Οραματίστηκε μια μεταβιομηχανική κοινωνία που θα υπερβαίνει την ύβρη της απεριόριστης 
οικονομικής «ανάπτυξης» και τους ειδικούς, που  θα είναι ικανή να αμφισβητήσει τις βεβαιότη-
τές της και να δημιουργήσει νέους θεσμούς που θα σέβονται το περιβάλλον και θα υπηρετούν 
μια φιλική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων. Πολλά από τα βιβλία του, μεταφράστηκαν και 
κυκλοφορούν  στα ελληνικά: Κοινωνία χωρίς σχολεία (Νεφέλη 1976), Στο σοσιαλισμό φτάνεις 
μόνο με  ποδήλατο (Κατσάνος 1989), Ευτραπελία (Κατσάνος 1989), Η2Ο και τα νερά της 
λησμοσύνης (Χατζηνικολή 1992), Για τις ανάγκες του ανθρώπου σήμερα (Νησίδες 1999), Ια-
τρική νέμεση (Νησίδες, 2010). Το κείμενο που δημοσιεύουμε αποτελεί  κεφάλαιο από το βιβλίο 
του Ιλιτς, The tools of conviviality (http://www.opencollector.org/history/homebrew/tools.html). Το 
βασικό κείμενο του βιβλίου αυτού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ένα λατινοαμερικάνικο 
συνέδριο που έγινε στο Centro intercultural de documentaciòn (Cidoc), το 1972. Στη συνέχεια, δη-
μοσιεύτηκε την ίδια χρονιά στο γαλλικό περιοδικό Esprit και απετέλεσε αντικείμενο διαλόγου. 
Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα υπό μορφή βιβλίου. 
Το παραπάνω  κείμενο αποτελεί μετάφραση, από την δεύτερη ιταλική έκδοση, του βιβλίου, με 
τίτλο: La convivialita (edizioni  Red, 1992). «Το  ιταλικό κείμενο δεν αποτελεί μια αναδημιουρ-
γία, αλλά ούτε και μια απλή εκδοχή της γαλλικής μετάφρασης: ενσωματώνει τις απαντήσεις 
μου στις ακριβείς και οξυδερκείς παρατηρήσεις του ιταλού εκδότη μου,  Donato Barbone», 
μας λέει ο  Ιλιτς στην εισαγωγή της ιταλικής έκδοσης (http://www.altraofficina.it/IvanIllich/libri/
Convivialit%E0/convivialit%E0.htm). Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά με τον 
τίτλο Ευτραπελία, σε μετάφραση του Β.Τομανά. Επειδή είναι εκτός κυκλοφορίας πια, θεωρή-
σαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να δημοσιεύσουμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στην «Ανάκτηση 
του Δικαίου», ως κοινωνικού εργαλείου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να 
αντιστρέψουν την ιδεολογία του παραγωγισμού. Όλες οι υποσημειώσεις είναι δικές μας.
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των αρχαίων πόλεων όπου όλοι οι νόμοι ήταν χαραγμένοι στο μάρμαρο και 
σε δημόσια θέα. Όλος ο κόσμος ήξερε να διαβάζει και μπορούσε να τους 
γνωρίζει. Η δικιά μας κοινωνία είναι υπερβολικά σύνθετη για να μπορέσει 
να υπάρξει σήμερα κάτι ανάλογο… Γιατί όμως πρέπει να υφιστάμεθα 
αυτήν την πολυπλοκότητα ως ένα είδος μοίρας; Τι είναι αυτό που μας 
ενδιαφέρει; Γιατί πρέπει να θεωρούμε ως μοιραίο αυτό που η ιστορική 
εξέλιξη μας έχει δώσει ως, ας πούμε, αυθόρμητο προϊόν; Δηλαδή αυτήν 
την καπιταλιστική κοινωνία των τελών του 20ού αιώνα, η οποία στις ΗΠΑ 
επιτρέπει στους δικηγόρους να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τους 
βιομήχανους που υπερασπίζονται; Και οι εξωφρενικές δομές παραγωγής, 
οι τοίχοι που είναι καλυμμένοι από διαφημίσεις, η τηλεόραση, όπως μας 
έχει επιβληθεί; Όλα αυτά δε μπορούμε ποτέ να τα θέσουμε υπό ερώτηση; 
Γιατί να μην αντιστρέψουμε τους όρους και να πούμε: θέλουμε ένα δικαι-
ικό σύστημα τέτοιο που να επιτρέπει σε κάθε πολίτη να το καταλαβαίνει 
και να βγάζει άκρη· θέλουμε ένα οικονομικό και παραγωγικό σύστημα τέ-
τοιο που να επιτρέπει σε όλους τους παραγωγούς να συμμετέχουν, με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, στη διαχείριση της παραγωγής. Καταλαβαίνετε τι 
θέλω να πω; Ποια θεία εντολή υποτίθεται πως μας έχει επιβάλει εργοστά-
σια 50.000 εργατών, αποκτηνωμένων από τη δουλειά τους, όπως το έλεγε 
ο Μπενζαμέν Κονστάν, τα οποία παράγουν με αυτόν τον τρόπο τέτοιου 
είδους προϊόντα; Μια οικονομία της αγοράς που, για να λειτουργήσει σω-
στά, έχει ανάγκη από ένα ποσοστό ανεργίας που μπορεί να φτάσει ως το 
12 με 15% του πληθυσμού; Μπορούμε να τα αντιστρέψουμε όλα αυτά και 
να ξεκινήσουμε, λέγοντας: θέλουμε μια κοινωνία μέσα στην οποία όλοι οι 
πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις. Απέναντι 
σε αυτή την απαίτηση, δεν υπάρχει πρακτικά τίποτε που να μη μπορεί να 
αμφισβητηθεί. Πρέπει να αμφισβητήσουμε το νομικό μας σύστημα, επειδή 
είναι αντιδημοκρατικό· πρέπει να αμφισβητήσουμε το σύστημα παραγω-
γής μας, επειδή επιβάλλεται αποκτηνώνοντας τους εργαζόμενους για σα-
ράντα ή και περισσότερες ώρες την εβδομάδα, μετά από τις οποίες είναι 
γελοίο να πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει μια Κυριακή πολιτικής δραστη-
ριότητας. Πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να αντιστρέψουμε τους όρους του 
προβλήματος, να το θέσουμε με πιο ριζικό τρόπο, και να αναρωτηθούμε 
ποια κοινωνία θέλουμε πραγματικά. 
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καθημερινή ζωή. Μπορώ να αφήσω να με μεταφέρουν σε ένα νοσοκομείο, 
παρότι έχω αποφασίσει ότι θα υποφέρω λιγότερο και θα πεθάνω πιο ήσυχα 
παραμένοντας στο σπίτι μου. Ακριβώς όπως οι γνωστικές διαφωνίες  είναι 
το θεμέλιο της διαλεκτικής, έτσι και η συνύπαρξη αντιφατικών κανόνων 
αποδεικνύει την ύπαρξη κανονιστικών διαδικασιών.
 
 Οι άνθρωποι δεν έχουν πια μεγάλη εμπιστοσύνη στις υπάρχουσες 
διαδικασίες, όχι επειδή αυτές έχουν ενδογενώς διαστραφεί, αλλά  επειδή 
καταστρατηγούνται συνεχώς. Χρησιμοποιούνται για να γεμίζουν τους 
ανθρώπους με ηθικά, πολιτικά ή νομικά επιχειρήματα. Έχουν γίνει οι 
τροχοί της απεριόριστης παραγωγικής ανάπτυξης. Οι εκκλησίες κηρύσσουν 
την ταπεινότητα, την φιλανθρωπία και τη λιτότητα, αλλά χρηματοδοτούν 
τα προγράμματα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι σοσιαλιστές έχουν γίνει, 
χωρίς καμία επιφύλαξη, υπερασπιστές του βιομηχανικού μονοπωλίου. Η  
γραφειοκρατία του Δικαίου έχει συμμαχήσει με τις γραφειοκρατίες της 
ιδεολογίας  της γενικής ευημερίας, για να υπερασπιστεί την ανάπτυξη 
των εταιριών και όχι το άτομο. Σύντομα, θα είναι ο υπολογιστής που θα 
αποφασίζει για τις ιδέες, τους νόμους και τις τεχνικές που θα θεωρούνται 
αναγκαίες για την ανάπτυξη.
 
 Εάν οι άνθρωποι δεν συμφωνήσουν σε μια διαδικασία απο-
τελεσματική, ανθεκτική και συμβιωτική, προσανατολισμένη να ελέγχει 
τα κοινωνικά εργαλεία, η αντιστροφή της υπάρχουσας θεσμικής δομής 
δεν μπορεί ούτε να ξεκινήσει, ούτε, πολύ περισσότερο, να συνεχιστεί. 
Θα υπάρχουν πάντα οι διαχειριστές που θα θέλουν να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα του θεσμού, όπως και οι λαοπλάνοι που θα υπόσχονται 
το φεγγάρι στα άπληστα πλήθη.
 
 Κάθε φορά που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το δίκαιο σαν ένα 
μέσο για την κοινωνική αλλαγή, προβάλλονται τρεις ενστάσεις. Η πρώτη 
είναι επιφανειακή: δεν μπορούν όλοι να είναι νομικοί, και συνεπώς δεν 
μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το Δίκαιο. Φυσικά αυτό ισχύει 
μόνο σε κάποιο βαθμό. Θα μπορούσαν να θεσπιστούν, μέσα σε ειδικές 
κοινότητες, παραδικαστικά συστήματα τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια 
να ενσωματωθούν στην γενική δομή του Δικαίου. Επιπλέον, θα μπορούσε 
να δοθεί ευρύτερος χώρος στη συμμετοχή των μη επαγγελματιών, η οποία 
θα αποδεικνυόταν σίγουρα πολύτιμη στις διαδικασίες της διαμεσολάβησης, 
του συμβιβασμού ή της διαιτησίας1. Αλλά αυτή η ένσταση, όσο και αν έχει 

1. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας προβλέπονται ήδη και εφαρμόζονται σε 
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όλο και περισσότερο, περισσότερη γνώση και αποφάσεις, περισσότερα 
αγαθά και υπηρεσίες. Μετά τη διαστροφή της γνώσης και της γλώσσας, 
η διαστροφή του Δικαίου είναι το τρίτο εμπόδιο στην εφαρμογή μιας 
περιοριστικής πολιτικής.
 
 Τα κόμματα, τα νομοθετικά όργανα και το δικαστικό σύστημα 
χρησιμοποιήθηκαν  για να προωθήσουν και να προστατεύσουν την ανάπτυξη 
των σχολείων, των συνδικάτων, των νοσοκομείων, των αυτοκινητόδρομων για 
να μη μιλήσω για τα εργοστάσια. Σιγά-σιγά, όχι μόνον η αστυνομία, αλλά 
και τα νομοθετικά όργανα και τα δικαστήρια κατέληξαν να θεωρούνται 
εργαλεία στην υπηρεσία του βιομηχανικού κράτους. Το γεγονός ότι μερικές 
φορές υπερασπίζονται το άτομο από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, είναι 
το άλλοθι που κρύβει την υπακοή τους να υπηρετήσουν το  βιομηχανικό 
μονοπώλιο και να νομιμοποιήσουν μια όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση 
της εξουσίας. Με τον τρόπο τους, οι δικαστές γίνονται ένα είδος μηχανικών 
της ανάπτυξης. Στο καθεστώς της λαϊκής ή καπιταλιστικής δημοκρατίας 
είναι οι «αντικειμενικοί» σύμμαχοι ενός εργαλείου που στρέφεται κατά 
του ανθρώπου.
 
 Μαζί με την ειδωλολατρία της επιστήμης και την αλλοίωση της 
γλώσσας, αυτή η υποβάθμιση του Δικαίου αποτελεί ένα πρώτης τάξεως 
εμπόδιο  για την  αναδιάρθρωση των κοινωνικών εργαλείων.
 
 Γίνεται αντιληπτό ότι μια άλλη κοινωνία είναι εφικτή, όταν 
κατορθώνει να το εκφράσει καθαρά. Κάνει την εμφάνισή της όταν 
συνειδητοποιεί τη διαδικασία δια μέσου της οποίας η υπάρχουσα κοινωνία 
παίρνει τις αποφάσεις της. Οργανώνει την δομή της, όταν χρησιμοποιούνται 
η μητρική γλώσσα και οι παραδοσιακές διαδικασίες του Δικαίου για 
σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προδιαγράφει η σημερινή τους 
χρήση. Σε κάθε κοινωνία υπάρχει μια βαθιά δομή που οργανώνει την λήψη 
των αποφάσεων. Αυτή η δομή υπάρχει οπουδήποτε και αν ενώνονται οι 
άνθρωποι. Αυτή καθεαυτή η διαδικασία μπορεί να ευνοήσει αντιφατικές 
αποφάσεις, επειδή η δομή δεν εξυπηρετεί μόνο τον καθορισμό των 
προσωπικών αξιών, αλλά  επίσης και την επιβίωση μιας θεσμοποιημένης 
συμπεριφοράς. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών των αντιθέσεων δεν αντιφάσκει 
στην ύπαρξη μιας συνεπούς δομής η οποία τις  γεννά, το αντίθετο. Μπορώ 
να αποφασίσω ότι θα αποκτήσω μια εκπαίδευση και για έναν άλλο 
λόγο να αποφασίσω ότι θα ήταν καλύτερο να μάθω συμμετέχοντας στην 
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την βιομηχανική κοινωνία, αντικατοπτρίζει, αναπόφευκτα, την ιδεολογία, 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και την ταξική δομή της, ενώ ταυτοχρόνως 
ενισχύει και διασφαλίζει την αναπαραγωγή τους. Όποια κι αν είναι η 
ιδεολογική της αναφορά, κάθε νεωτερική κοινωνία τοποθετεί πάντα το 
κοινό καλό στην επικράτεια του «περισσότερο»: περισσότερη εξουσία 
για τις βιομηχανίες και τους ειδικούς, περισσότερη κατανάλωση για τους 
χρήστες.
 
 Οι αντιρρήσεις αυτές, παρότι υπογραμμίζουν μια σημαντική 
δυσκολία στη χρήση του νόμου προς το σκοπό να αντιστρέψουν τη σημερινή 
κοινωνική κατάσταση, δεν επηρεάζουν τον βασικό πυρήνα του ζητήματος. 
Κάνω μια σαφή διάκριση μεταξύ του σώματος των νόμων και της  τυπικής 
δομής που το διαμορφώνει. Είναι προφανές, όταν πρόκειται για το δίκαιο, 
όπως για τη γνώση ή τη γλώσσα, ότι αναφερόμαστε στη δομή που διέπει 
βαθιά την απόδοση του νοήματος. Και από την πλήρη επανάκτηση και την 
ελεύθερη χρήση αυτής της δομής, εξαρτάται η αφύπνιση των δυνάμεων που 
είναι ικανές να μετασχηματίσουν την "συμμαχία για την πρόοδο."
 
 Σε μια εποχή που  η διεκπεραίωση έχει γίνει αυτοσκοπός, δεν θα 
είναι ποτέ αρκετό να τονίζουμε τη διαφορά μεταξύ του σκοπού και του 
μέσου, μεταξύ της διαδικασίας και της ουσίας. Η γλώσσα συρρικνώνεται στην 
εκπομπή και τη λήψη μηνυμάτων, η σκέψη στη συσσώρευση πληροφοριών, 
το Δίκαιο στη ρύθμιση του κεντρικού σχεδιασμού. Για να βρούμε τη 
θεμελιώδη διάκριση μεταξύ της διαδικασίας και της ουσίας, η ανάλυση της 
δικαστικής διαδικασίας μπορεί να μας χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Αυτή η 
διάκριση είναι στην πραγματικότητα η ρίζα οποιουδήποτε Δικαίου, ακόμα 
και εάν κάθε παράδειγμα του Δικαίου χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο 
ύφος της τυπικής του διαδικασίας. Για να στηρίξω την επιχειρηματολογία 
μου θα προσφύγω στο αγγλοαμερικανικό δίκαιο.
 
 Η τυπική δομή του Common Law2 παρουσιάζει δύο κύρια και 
συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα 
κατάλληλη για τις ανάγκες μιας εποχής σε κρίση. Το σύστημα στηρίζεται 
στην συνέχεια του δικαίου και στην  αντιπαράθεση των μερών (adversary 
nature of the Common Law). 
 
2. Το Common Law, είναι το αγγλοαμερικανικό δίκαιο. Λέγεται και εθιμικό ή κοινό δίκαιο ή 
κοινοδίκαιο. Διαμορφώθηκε διαμέσου του νομικού δεδικασμένου και στηρίζεται στη νομολο-
γία, σε αντίθεση με το δυτικοευρωπαϊκό δίκαιο που στηρίζεται στους νόμους.
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κάποια βάση, δεν μπαίνει στην ουσία του ζητήματος. Επειδή το Δίκαιο 
ρυθμίζει τα μέσα που διέπουν την καθημερινή ζωή, δεν υπάρχει κανένας 
λόγος για τον οποίο η πλειονότητα των διαδικασιών αυτών θα πρέπει 
να είναι συγκεντρωτικές, μυθοποιημένες και  γραφειοκρατικές. Παραμένει 
βέβαια το γεγονός ότι ορισμένα κοινωνικά προβλήματα έχουν μια πιο 
ευρεία διάσταση, είναι πολύπλοκα, και έτσι θα παραμείνουν επι μακρόν 
απαιτούν επομένως ένα δικαστικό εξοπλισμό στο μέγεθός τους.  Καθώς 
πρέπει να συνδράμει εκτενείς ανθρώπινες κοινωνίες, κάθε μια από τις 
οποίες φέρει μια παράδοση αιώνων, για να διαπραγματευτεί προγραφές 
σε διεθνές επίπεδο το Δίκαιο, όντας διαδικασία ρύθμισης αυτών των 
κοινωνικών προβλημάτων, είναι στην πραγματικότητα ένας εξοπλισμός 
που απαιτεί το έργο των ειδικών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 
ειδικοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι των νομικών σχολών, ή να αποτελούν 
μέλη ενός κλειστού επαγγέλματος.
 
 Η δεύτερη ένσταση όμως, εστιάζει κατευθείαν στο θέμα μας 
και πηγαίνει πολύ πιο βαθιά: οι σύγχρονοι εκπρόσωποι του δικαστικού 
συστήματος, είναι βαθιά εξαρτημένοι από τη μυθολογία της ανάπτυξης. 
Το φαντασιακό τους για το τι είναι δυνατό και εφικτό, έχει παθητικά 
προσαρμοστεί στη βιομηχανική κατήχηση. Θα ήταν τρέλα να ελπίζουμε 
ότι οι σημερινοί πρωτεργάτες της απεριόριστης παραγωγικότητας, θα 
μετατραπούν σε φύλακες μιας συμβιωτικής κοινωνίας. Η σημασία αυτής 
της παρατήρησης συμπληρώνεται και  τονίζεται από μια τρίτη ένσταση: 
το δικαιϊκό σύστημα δεν είναι μόνο ένα σύνολο γραπτών κανόνων, είναι 
μια συνεχής διαδικασία με την οποία οι νόμοι προσαρμόζονται και 
εφαρμόζονται στις πραγματικές καταστάσεις. Δια μέσου μιας σειράς 
δικαστικών πράξεων, η κοινότητα μας δίνει ένα ορισμένο σημασιακό 
πλαίσιο. Προκύπτει έτσι ένα περιεχόμενο του δικαίου, το οποίο αντανακλά 
την ιδεολογία των νομοθετών και των δικαστών. Ο τρόπος με τον οποίον  
αντιλαμβάνονται την ιδεολογία που ενυπάρχει σε κάθε κουλτούρα, γίνεται 
η επίσημη μυθολογία που συγκεκριμενοποιείται μέσα από τους νόμους 
που  διαμορφώνουν και εφαρμόζουν. Το σώμα των νόμων που ρυθμίζουν 

ένα βαθμό από το ελληνικό Δίκαιο, ως θεσμός εξώδικης επίλυσης των διαφορών. «Η διαιτησία 
είναι ιδιαίτερη μορφή οργάνωσης, ακολουθητέας διαδικασίας και απαιτουμένων δικονομικών 
προϋποθέσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας, με την έννοια ότι αυτή η προστασία 
δεν παρέχεται από τακτικά δικαστήρια, αλλά κατά την ελεύθερη επιλογή των διαδίκων από 
όργανα ή πρόσωπα της απόλυτης εκλογής τους. Οι διαιτητές λοιπόν είναι κατ' αρχήν ιδιωτικό 
υποκατάστατο των τακτικών δικαστηρίων και του δικαιοδοτικού τους έργου» (Κ. Μπέης, 
«Γενική εισαγωγή στη διαιτησία», στην ιστοσελίδα   http://kostasbeys.gr/articles.php?s=4&m
id=1096&mnu=1&id=8004).
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μερών να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν αυτό που 
θεωρούν σωστό. Έτσι λειτουργεί η δομή, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε 
δικαστικό επίπεδο. Εξισορροπώντας αντιτιθέμενα συμφέροντα, η απόφαση 
θα έπρεπε να εξασφαλίσει αυτό που θεωρητικά θα ήταν προτιμότερο για 
όλους. 
 
 Στις πρόσφατες γενεές αυτή η ισορροπία, παρότι ήταν πάντα 
παραμορφωμένη από την μία ή την άλλη προκατάληψη, έχει ολοκληρωτικά  
διαστραφεί για να υπηρετήσει την κοινωνία της ανάπτυξης. Αλλά το 
γεγονός ότι η δικαστική δομή έχει διαστραφεί σήμερα, δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς.
 
 Τίποτε δεν μπορεί να αποκλείσει  ότι αυτό το εργαλείο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από διαδίκους που είναι εντελώς αντίθετοι στην 
κοινωνία της απεριόριστης παραγωγής, που έχουν απελευθερωθεί από την 
ψευδαίσθηση ότι η ανάπτυξη μπορεί να νικήσει την κοινωνική αδικία, και 
έχουν επίγνωση ότι οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι.
 
 Σίγουρα, δεν αρκεί μόνο η εμφάνιση ενός νέου τύπου ενάγοντος3· 
χρειάζεται επίσης ο νομοθέτης να αποτοξινωθεί από την ανάπτυξη, και οι 
εκκαλούντες4 να αγωνιστούν για τα  συμφέροντά τους, και για το σκοπό 
αυτό, να θέσουν σε συστηματική επανεξέταση τις βεβαιότητες που είναι 
βαθιά ριζωμένες.
 
 Ο νόμος όπως και η νομική επιστήμη υποθέτει, ότι οι διάδικοι5 
θέτουν σε εξέταση τις διαφορές που έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον σε ένα 
αμερόληπτο δικαστήριο. Ο ιδανικός δικαστής είναι ένας μέσος άνθρωπος, 
συνετός, αδιάφορος για το αντικείμενο της διαφοράς και ειδικός στην 
άσκηση της δικονομίας. Αλλά στην πραγματικότητα, ο δικαστής είναι ένας 
άνθρωπος της εποχής και του περιβάλλοντός του. Στην πραγματικότητα, 
τα δικαστήρια κατέληξαν να βοηθούν την συγκέντρωση της εξουσίας και 
την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. 
 
 Όχι μόνο ο δικαστής και ο νομοθέτης ωθούνται να πιστεύουν ότι 

3. Ενάγων είναι ο διάδικος που ασκεί την αγωγή, δηλαδή ζητάει από το δικαστήριο να δια-
γνώσει δεσμευτικά το επίδικο δικαίωμα.
4. Εκκαλών είναι ο διάδικος που ζητεί, με την έφεση, να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη πρω-
τοβάθμια απόφαση, ώστε να μπορέσει να ξαναδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθεί τελικά 
ευνοϊκότερη γι' αυτόν απόφαση. 
5. Διάδικος είναι το πρόσωπο που ζητάει ή εναντίον του οποίου ζητείται δικαστική προστασία.

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Η σύμφυτη συνέχεια στη διαδικασία  της επεξεργασίας του 
Δικαίου, διατηρεί, κατά κάποιο τρόπο, την ουσία του σώματος των νόμων. 
Αυτό δεν είναι τόσο εμφανές κατά την νομοθετική φάση: ο νομοθέτης 
έχει την ελευθερία να καινοτομήσει, εφόσον παραμένει στα όρια του 
συνταγματικού πλαισίου. Αλλά κάθε νόμος πρέπει να εγγραφεί στη πλαίσιο 
της υπάρχουσας νομοθεσίας, και συνεπώς δεν μπορεί να αποκλίνει πολύ 
από το ισχύον δίκαιο.
 
 Είναι φανερό ότι ο σκοπός της νομολογίας είναι να εξασφαλίσει 
τη συνέχεια της ουσίας του Δικαίου, εφαρμόζοντάς την. Τα δικαστήρια 
εφαρμόζουν το δίκαιο σε πραγματικές καταστάσεις. Η δικαστική 
νομολογία κρίνει με τον ίδιο τρόπο δύο ίδιες περιπτώσεις, ή αντιθέτως 
ορίζει ότι το ίδιο συμβάν σήμερα, δεν έχει την ίδια σημασία  με αυτή που 
είχε χθες. Το Δίκαιο αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη εξουσία που το χθες 
ασκεί στην παρούσα διαμάχη, τη συνέχεια μιας διαλεκτικής διαδικασίας. 
Το δικαστήριο αναγνωρίζει στην αντιδικία ένα ζήτημα κοινωνικού εν-
διαφέροντος, και έτσι ενσωματώνει την εκφωνηθείσα απόφαση στο σώ-
μα του δικαίου. Στη δικαστική διαδικασία, η κοινωνική εμπειρία του 
παρελθόντος, επανεργοποιείται στα όρια των σημερινών αναγκών. Στο 
μέλλον, η σημερινή απόφαση, θα χρησιμοποιηθεί με τη σειρά της ως 
προηγούμενο για να ρυθμίσει άλλες διαφορές. Η συνέχεια της τυπικής 
δομής που διέπει την δικαστική διαδικασία, δεν περιορίζεται στην απλή 
ενσωμάτωση ενός συνόλου δικαστικών αποφάσεων σε ένα σύνολο νόμων. 
Από καθαρά τυπική άποψη, αυτός ο τρόπος συνέχειας δεν αποσκοπεί 
στο να διατηρήσει το περιεχόμενο αυτού ή εκείνου του νόμου: αντιθέτως, 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να διαφυλάξει τη συνεχή ανάπτυξη 
του Δικαίου σε μια κοινωνία που διέπεται από αντίθετες αρχές. Τίποτε 
δεν απαγορεύει, στα περισσότερα συντάγματα, την νομοθέτηση του 
περιορισμού της παραγωγικότητας, των γραφειοκρατικών προνομίων, της 
ειδίκευσης, ή των μονοπωλίων. Κατ’ αρχήν, η νομοθετική και δικαστική 
διαδικασία, προσανατολισμένη σε διαφορετική και αντίστροφη κατεύθυνση, 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να διατυπώσει αυτό το νέο Δίκαιο και να 
το κάνει σεβαστό.
 
 Εξίσου σημαντικός είναι ο αντιπαραθετικός χαρακτήρας της 
διαδικασίας του Common Law. Από τυπική άποψη, το Common Law, δεν 
έχει καμία σχέση με αυτό που ορίζεται ως καλό στο ηθικό ή τεχνικό πεδίο. 
Είναι ένα εργαλείο για την κατανόηση των σχέσεων, όταν εκρήγνυνται με 
την μορφή πραγματικών συγκρούσεων. Είναι στο χέρι των ενδιαφερόμενων 
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 Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, οι νόμοι, τα νομοθετικά όργανα, 
τα δικαστήρια και οι δικαστές, οι ενάγοντες και τα αιτήματά τους, είναι 
βαθιά παραμορφωμένοι από την ομόφωνη και συντριπτική συναίνεση 
που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο της βιομηχανικής παραγωγής 
και τα συνθήματά της: πάντα περισσότερο, είναι πάντα καλύτερο. Από 
την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις και οι θεσμοί, γνωρίζουν καλύτερα από 
τους ανθρώπους ποιό είναι το γενικό συμφέρον, και πώς να το σερβίρουν. 
Αλλά αυτή η «συσκοτιστική» συναίνεση, δεν αδυνατίζει καθόλου την θέση 
μου: κάθε επανάσταση που παραμελεί να  χρησιμοποιήσει τις νομικές και 
πολιτικές διαδικασίες, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
 
 Μόνο μια ενεργή πλειοψηφία των ανθρώπων και των ομάδων που 
επιδιώκουν με μια κοινή συμβιωτική διαδικασία, να επανακτήσουν τα 
δικαιώματά τους έναντι των επιχειρήσεων, μπορεί να θέσει στην ανάπτυξη 
όρια, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση και για την καλυτέρευση 
του πολιτισμού.
 
 Για να αρχίσει ο αγώνας εναντίον των εγκαθιδρυμένων προκα-
ταλήψεων, για να οδηγηθούμε στην ανατροπή, κάποιοι από αυτούς που ανή-
κουν στα διάφορα επαγγέλματα μπορούν να παίξουν έναν διαφωτιστικό 
ρόλο. Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, όταν αποκτούν συνείδηση της κρίσης 
που χαρακτηρίζει το σχολείο, ψάχνουν κάποια μαγική λύση που θα τους 
επιτρέψει να διδάξουν περισσότερα πράγματα σε περισσότερα άτομα.  Οι 
προσπάθειες αυτές και οι αξιώσεις τους, ενδυναμώνουν τη σπουδαιότητα  
των παιδαγωγικών περιορισμών της βιομηχανικής ανάπτυξης, όπως επιμένει 
μια μικρή μειοψηφία παιδαγωγών. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι γιατροί τείνουν 
να πιστεύουν ότι τουλάχιστον ένα μέρος της επιστήμης τους δεν μπορεί να 
εκφραστεί παρά με όρους εσωτερισμού, και ο συνάδελφος που εκλαϊκεύει 
την ιατρική πράξη, δεν είναι παρά ένας βεβηλωτής. Είναι ανώφελο να 
περιμένει κανείς ότι η τάξη των γιατρών, το συνδικάτο των εκπαιδευτικών, 
ή η ένωση των μηχανικών των μέσων μετακίνησης, θα εξηγήσουν με απλούς 
όρους από την καθημερινή ομιλία τον επαγγελματικό γκαγκστερισμό των 
συναδέλφων τους. Άλλο τόσο ανώφελο είναι να σκεφτούμε ότι οι πολιτικοί, 
οι νομικοί και οι δικαστές, θα αναγνωρίσουν ξαφνικά την ανεξαρτησία του 
δικαίου απέναντι στην δική τους προκατασκευασμένη έννοια για το κοινό 
καλό, η οποία συγχέεται με την όλο και μεγαλύτερη ποσότητα παροχής 
προϊόντων σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. 
 

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

μια υπόθεση έχει κριθεί σωστά και η διαφορά έχει επιλυθεί καταλλήλως, 
όταν η ζυγαριά της δικαιοσύνης γέρνει προς το συνολικό συμφέρον των 
βιομηχανιών, αλλά και η κοινωνία από την πλευρά της, έχει διαμορφώσει 
έτσι τον διάδικο, ώστε να απαιτεί την ανάπτυξή τους. Προτιμούν να 
διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την θεσμική τούρτα, παρά να 
αμυνθούν απέναντι σε ένα θεσμό που ακρωτηριάζει την ελευθερία τους. 
Ωστόσο, η παραμορφωμένη χρήση του νομικού μέσου δεν αλλοιώνει εντελώς 
το περιεχόμενο της εσωτερικής του φύσης.
 
 Υπάρχει μια ένσταση που προβάλλεται συχνά, όταν δηλώνεται 
ότι οι αντιπαραθετικές δικονομικές διαδικασίες είναι ένα εργαλείο-
κλειδί για τον περιορισμό της βιομηχανικής ανάπτυξης: ότι δηλαδή, οι 
κοινωνίες εμπιστεύονται ήδη πάρα πολύ αυτές τις δικαστικές διαδικασίες, 
χωρίς σπουδαία αποτελέσματα. Στην Αμερική για παράδειγμα, οι 
μεταρρυθμιστές διεκδικούν το δικαίωμα της νομικής αντιπαράθεσης για 
όλες τις μειονεκτούσες ομάδες: μαύρους, ινδιάνους, γυναίκες, ανάπηρους, 
καταναλωτές. Όπως είναι επόμενο, οι δίκες τείνουν να γίνουν χρονοβόρες, 
δαπανηρές, και το μεγαλύτερο μέρος των ενδιαφερομένων δεν είναι σε 
θέση να τις ολοκληρώσει. Οι δίκες καθυστερούν πολύ και οι αποφάσεις 
δημοσιεύονται όταν έχουν χάσει πια τη σημασία τους. Η διαδικασία 
γίνεται ένα παιγνίδι που δημιουργεί νέες εντάσεις, νέους ανταγωνισμούς. 
Αποσπασμένη από τον σκοπό της η απόφαση, γίνεται ένα σπάνιο αγαθό. 
Η κοινωνία της ανάπτυξης επανακτά έτσι τον χρήστη της τυπικής 
διαδικασίας.
 
 Η ένσταση που αντιτίθεται σε αυτή την αύξηση των διαδικασιών δεν 
είναι αβάσιμη, εάν αφορά τον πολλαπλασιασμό τους σαν μέσο επίλυσης των 
προσωπικών διαφορών. Αλλά εδώ, δεν με απασχολούν οι διαφορές μεταξύ 
των ατόμων, ή οι αγώνες των διαφόρων ομάδων μεταξύ τους. Αυτό που 
με ενδιαφέρει, δεν είναι η αντίθεση μεταξύ της τάξης των καταπιεσμένων 
και της τάξης  των ιδιοκτητών των εργαλείων, αλλά κυρίως η αντίθεση 
που εγκαθίσταται μεταξύ του ανθρώπου και της τεχνικής δομής του ερ-
γαλείου, και συνεπώς, στη συνέχεια, μεταξύ του ανθρώπου και ορισμένων 
επαγγελμάτων που έχουν συμφέρον να διατηρηθεί αυτή η τεχνική δομή. 
Στην κοινωνία η βασική σύγκρουση αφορά σε γεγονότα, πράξεις και 
αντικείμενα, για τα οποία οι άνθρωποι μπαίνουν σε αντιπαράθεση με τις 
επιχειρήσεις και τους θεσμούς. Τυπικά, η αντιπαραθετική διαδικασία είναι 
ο τύπος του  εργαλείου το οποίο οι πολίτες διαθέτουν για να αντιταχθούν 
στις απειλές της βιομηχανίας κατά της ελευθερίας τους.

ΙΒΑΝ ΙΛΙΤΣ
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Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία

Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους
και η προοπτική της Αυτόνομης κοινωνίας

          Η κρίση και το άνοιγμα της διερώτησης για το οικονομικό σύ-

στημα

Η κρίση που αναταράσσει τις σύγχρονες κοινωνίες είναι σίγου-
ρα καθολική και πολύμορφη, αφορά όλον τον πλανήτη και καταλαμβάνει 
ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό: οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 
οικολογικό. Το πρόταγμα της «απεριόριστης επέκτασης της ορθολογικής 
κυριαρχίας» που αφορούσε αρχικά την οικονομική σφαίρα, κυριάρχησε 
σιγά σιγά σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Φυσικά, το καπιταλιστικό σύστημα 
έχει αντιμετωπίσει, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του, άπειρες κρίσεις 
μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, επιδιώκοντας πάντα την επίτευξη των 
ισορροπιών που θα το βοηθούσαν να συνεχίσει το δρόμο του. Σήμερα όμως 
όλοι σχεδόν οι αναλυτές συμφωνούν: η οικονομική κρίση που βιώνουμε δεν 
είναι απλώς μια προσωρινή αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
Αντιθέτως, πρόκειται για μια κρίση που ίσως είναι η χειρότερη από την 
εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και πιο βαθιά ακόμα και από την 
κρίση του 1929. 

Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν οι αναλυτές που είχαν επισημάνει έγκαιρα 
τον κίνδυνο που καραδοκούσε στη νέα ξέφρενη κούρσα που ακολουθούσε 
τις τελευταίες δεκαετίες ο καπιταλισμός, μια πορεία αδιέξοδη και αυτο-
καταστροφική. Τόσο οι «φιλελεύθεροι» όσο και οι «σοσιαλιστές» είχαν 
αποδεχθεί ως αναπόφευκτη αυτή την πορεία. Ο νεοφιλελευθερισμός, επι-
τρέποντας την απόλυτη ελευθερία στη διακίνηση των κεφαλαίων, δρομο-
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 Όταν μιλάνε στο όνομα των αφεντικών, των μισθωτών, των χρηστών ή 
των ίδιων των συναδέλφων τους, είναι εκπαιδευμένοι  να διαμεσολαβήσουν 
τις συγκρούσεις υπέρ των επαγγελματικών τους κλάδων. Ωστόσο, όπως 
κατ’ εξαίρεση μπορούμε να βρούμε, εδώ ή εκεί, έναν γιατρό που βοηθάει 
τους άλλους να ζήσουν υπεύθυνα, να δεχτούν τον πόνο, να αντιμετωπίσουν 
τον θάνατο, το ίδιο, σπανίως θα βρούμε κάποιον άνθρωπο του νόμου, που 
μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν την τυπική δομή 
του Δικαίου για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, μέσα στο πλαίσιο 
μιας φιλικά συμβιωτικής κοινωνίας. Παρότι, πιθανώς, η τελική απόφαση 
δεν θα ικανοποιήσει τις επιδιώξεις τους, η δικαστική πράξη θα βοηθήσει 
να γίνει φανερή η ουσία της σύγκρουσης.
 Κανείς δεν αμφιβάλλει, ότι η προσφυγή στη νομική διαδικασία, 
προκειμένου να μπλοκάρει και να ανατρέψει τους κυρίαρχους θεσμούς, δεν 
θα φανεί στους διευθύνοντες ή στους πιο εξαρτημένους από τους χρήστες 
σαν μια διαστρέβλωση του Δικαίου. Σαν ανατροπή της μόνης τάξης που 
αυτοί αναγνωρίζουν. Καθεαυτή η προσφυγή σε μια συμβιωτική διαδικασία 
με τη δέουσα μορφή, είναι ένα τερατούργημα και ένα έγκλημα για τον 
γραφειοκράτη, ακόμα και αν αυτός ονομάζεται δικαστής.
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«Ο καπιταλισμός είναι το πρώτο κοινωνικό σύστημα, που παράγει 
ιδεολογία σύμφωνα με την οποία το ίδιο αυτό το καθεστώς είναι “ορθολο-
γικό”. Βεβαίως το κριτήριο αυτό, ότι υπάρχει δηλαδή κάτι ως ορθολογικό 
(και όχι ως καθιερωμένο από την πείρα ή την παράδοση, ως δοσμένο από 
τους ήρωες, ή τους θεούς κλπ) είναι θεσμισμένο από τον ίδιο τον καπιτα-
λισμό, όμως τα πάντα συμβαίνουν, σαν το ίδιο το γεγονός της πρόσφατης 
θέσμισής του αντί να τον σχετικοποιεί, να τον καθιστά αναμφισβήτητο. […] 
Αυτή η ορθολογικότητα που περιορίζεται στα μέσα και που ο Max Weber 
αποκαλούσε περιέργως ορθολογικότητα σε σχέση με έναν υποτιθέμενο 
αποδεκτό σκοπό, ορθολογικότητα εργαλειακή, δεν έχει προφανώς καμία 
αξία καθ’ εαυτήν» επισημαίνει ο Καστοριάδης3. Η  εργαλειακή αυτή «ορ-
θολογικότητα» που, «Οφείλει να πραγματώνεται όχι μόνο στην παραγωγή, 
αλλά και στην κατανάλωση, και όχι μόνον στην οικονομία, αλλά και στην 
εκπαίδευση, το δίκαιο, την πολιτική ζωή κλπ.»,4 αποτελεί την ειδική μορφή 
της τάσης προς κυριάρχηση που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό, και αποτε-
λεί κατά τον Καστοριάδη, το ένα από τα δύο στοιχεία της ιδιαιτερότητάς 
του. Αυτές οι επεκτάσεις, λανθασμένα θεωρήθηκαν από τον Μάρξ ως δευ-
τερεύουσες σε σχέση με την παραγωγή και την οικονομία που θεωρείται 
η πρωταρχική, αφού είναι ακριβώς η ίδια φαντασιακή σημασία η οποία 
εξαπλώνεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα και το καταλαμβάνει. 

Το δεύτερο στοιχείο της ιδιαιτερότητάς του καπιταλισμού, «εί-
ναι προφανώς ότι αυτή η ώθηση προς την κυριάρχηση προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί αποκτά νέα μέσα, και μάλιστα μέσα ενός ειδικού – “ορ-
θολογικού”, δηλαδή “οικονομικού” - χαρακτήρα»5. Δημιουργείται έτσι, η 
κεντρική φαντασιακή σημασία του καπιταλισμού, που είναι η τάση προς 
την απεριόριστη επέκταση της «ορθολογικής» κυριάρχησης. Φυσικά, αυτό 
που έχει σημασία να δούμε, είναι ότι αυτή η σημασία βρίσκεται σε στενό-
τατη σχέση με την έτερη κεντρική σημασία της νεότερης Δύσης, το πρόταγ-
μα της αυτονομίας.

Η τάση αυτή προς κυριάρχηση πραγματοποιείται με την απόκτη-
ση των νέων «ορθολογικών» μέσων, των οικονομικών δηλαδή, παίρνοντας 
αυτή η ορθολογικότητα ένα ειδικό περιεχόμενο όπως είναι η μεγιστοποίη-
ση/ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση ενός προϊόντος, ελαχιστοποίηση του κό-

3. Κ. Καστοριάδης, Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Χρι-
στοφίδου-Καστοριάδη, Αθήνα, Ύψιλον, 1998.
4. Κ. Καστοριάδης, ό. π.
5. Κ. Καστοριάδης, ό. π.

Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

λόγησε την καταστροφή ολόκληρων τομέων της παραγωγής σε όλες σχεδόν 
τις χώρες, και την μετατροπή της παγκόσμιας οικονομίας σε πλανητικό 
καζίνο. 

          Για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες, εμφανίζεται το σπά-
σιμο ενός ταμπού. Το προστατευόμενο αυτό ταμπού, που στο επίπεδο της 
πολιτικής ιδεολογίας είχε συμπυκνωθεί στο «τέλος της ιστορίας», απέτρε-
ψε την ανάδυση μιας αμφισβήτησης γύρω από το υπάρχον οικονομικό σύ-
στημα, το οποίο είχε θεωρηθεί ως αναπόφευκτο και ως το καλύτερο δυνα-
τό. Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με την γενικότερη ιδεολογική οπισθοδρό-
μηση που πλήττει τις δυτικές κοινωνίες από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70, 
και η οποία συμπεριλαμβάνει και το πολιτικό πεδίο των κοινωνιών αυτών. 
Το κοινωνικό-ιστορικό υπόβαθρο αυτής της οπισθοδρόμησης, συμπίπτει με 
μια έντονη πολιτική και κοινωνική αντεπανάσταση που αρχίζει να εξελίσ-
σεται την ίδια περίοδο. Με την πολιτική επέμβαση των φιλελευθέρων και 
των σοσιαλιστών, αρχίζει η επικράτηση ενός άγριου «φιλελευθερισμού», 
που ακολουθεί την υποχώρηση των κοινωνικών αγώνων και συγκρούσεων, 
αλλά και των κοινωνικών σημασιών της προηγούμενης περιόδου.

 Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού

          Ο καπιταλισμός, είναι το καθεστώς που αποσκοπεί στην απεριό-
ριστη αύξηση της παραγωγής και στην επιδίωξη της όσο το δυνατό μεγα-
λύτερης μείωσης του κόστους. Σε αντίθεση, μάλιστα, με τις παραδοσιακές 
οικονομικές συμπεριφορές, η λειτουργία του καπιταλισμού «είναι αδύνατη 
χωρίς το συνεχή μετασχηματισμό των ήδη κεκτημένων παραγωγικών δυ-
νάμεων και του τρόπου αξιοποίησής τους»1 και γι’ αυτό θα πρέπει να 
διακρίνεται από τις παραδοσιακές μορφές πλουτοθηρίας και συσσώρευ-
σης πλούτου: αυτό συνιστά τη νέα κοινωνικοϊστορική δημιουργία που βρί-
σκεται στη βάση του καπιταλισμού. Το αποφασιστικό στοιχείο, μάλιστα, 
είναι αυτός ο αδιάκοπος μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, 
εν όψει της αύξησης του προϊόντος  και σε συνδυασμό με τη μείωση του 
κόστους. Το στοιχείο αυτό θα αποκαλέσει ο Βέμπερ «ορθολογικότητα» (ή 
«εκλογίκευση», ανάλογα με τη μετάφραση), η οποία τείνει να καταλάβει 
όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής2. 

1. Κ. Καστοριάδης, «Το ζήτημα της ιστορίας του εργατικού κινήματος» (1973), Η πείρα 
του εργατικού κινήματος, τ. 1, Πώς ν’ αγωνιστούμε, μτφρ. Σ. Χαλκιάς, Β. Ψιμούλη, Αθήνα, 
Βέργος, 1977, σ. 50.
2. Βλ. Max Weber, «Εισαγωγή» (1920), στο Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλι-
σμού, μτφρ. Μ.-Γ. Κυπραίου, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια Β. Φίλια, Αθήνα,  Gutenberg, 2000.
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ποίηση της κρατικής επικράτειας που κατά το Μεσαίωνα ήταν θρυμματι-
σμένη σε πλήθος φεούδων και χωροδεσποτειών, με διαφορετικές νομικές 
διατάξεις προερχόμενες από το εκάστοτε εθιμικό δίκαιο. Η γραφειοκρατι-
κοποίηση του κράτους και του στρατού θα αποτελέσει το μοντέλο οργάνω-
σης της καπιταλιστικής επιχείρησης που δημιουργείται εκείνη την εποχή. 
Παράλληλα δημιουργείται μια εθνική σφαίρα, η οποία  θα ευνοήσει επίσης 
πολύ την εξέλιξη του καπιταλισμού, τόσο με τον προστατευτισμό της προς 
τις εθνικές  οικονομίες, όσο και με τη νομική ενοποίηση των κανόνων στην 
επικράτειά της, η οποία διευκόλυνε ουσιαστικά την ανάπτυξη των οικονο-
μικών συναλλαγών και τη συγκρότηση μιας εσωτερικής αγοράς. 

δ) Μια σημαντική ανθρωπολογική μεταλλαγή συντελείται τότε, η 
οποία θέτει το οικονομικό κίνητρο πάνω από κάθε άλλο, και δημιουργεί 
έτσι τον homo œconomicus. Ο σουμπετεριανός και μετά ο κερδοσκόπος επι-
χειρηματίας έχουν ήδη γεννηθεί, ενώ τα επαγγέλματα αρχίζουν να διαποτί-
ζονται από την νοοτροπία του κέρδους7. Όπως το έχει θέσει ωραία ένας οι-
κονομολόγος, βασικό κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς παύουν πλέον 
να είναι τα διάφορα πάθη, όπως συνέβαινε κατά την εποχή που κυρίαρχη 
τάξη των κοινωνιών ήταν η αριστοκρατία, και τη θέση τους παίρνουν τα 
συμφέροντα, με την έννοια της «ορθολογικής» επιδίωξης του οικονομικού 
οφέλους και κέρδους8. Αυτή η μεταστροφή ευνοείται και από τη διαδι-
κασία συγκρότησης του σύγχρονου συγκεντρωτικού, Έθνους-Κράτους, οι 
δομές του οποίου (γραφειοκρατική διάρθρωση, απρόσωπη διοίκηση κ.λπ.) 
απαιτούν ένα εντελώς διαφορετικό είδος προσωπικότητας, ικανό να τιθα-
σεύει τα πάθη του και τις ορμές του.

ε) Ο αποφασιστικότερος ωστόσο παράγοντας, χωρίς τον οποίον, 
πέρα από ένα αρχικό στάδιο, ο καπιταλισμός δεν θα μπορούσε να εξε-
λιχθεί, είναι η παρουσία της κοινωνικής αμφισβήτησης και η κοινωνική 
σύγκρουση η οποία υπάρχει από την αρχή της γέννησής του στο κοινωνικό 
στερέωμα, και η οποία θα πάρει σάρκα και οστά μέσα από τους αγώνες 
του εργατικού κινήματος και των μετέπειτα, «νέων κοινωνικών κινημά-
των» των δεκαετιών 1960-1970. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η θεμελιώδης ιδιομορφία του καπι-

7. Σχετικά με τον «αστό» ως τύπο ανθρώπου κι όχι απλά ως κάτοχο κεφαλαίων, βλ. το εξαι-
ρετικό βιβλίο του Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του 
δυτικού καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998.
8. Albert O. Hirschman, Τα πάθη και τα συμφέροντα. Πολιτικά επιχειρήματα υπέρ του καπι-
ταλισμού πριν από το θρίαμβό του (1977), μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Αθήνα, Παρατηρητής, 2003.
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στους με λίγα λόγια. Δημιουργείται έτσι, η κεντρική φαντασιακή σημασία 
του καπιταλισμού, που είναι η τάση προς την απεριόριστη επέκταση της 
«ορθολογικής» κυριάρχησης. Φυσικά, αυτό που έχει σημασία να δούμε, 
είναι ότι αυτή η σημασία βρίσκεται σε στενότατη σχέση με την έτερη κε-
ντρική σημασία της νεότερης Δύσης, το πρόταγμα της αυτονομίας.

          Οι κοινωνικο-ιστορικές μεταβολές

         Η επέκταση αυτή της «ορθολογικής» κυριάρχησης, συμβαδίζει με 
άλλες κοινωνικο-ιστορικές μεταβολές οι οποίες ήταν καθοριστικοί παράγο-
ντες στην ανάδυση και στην εξέλιξη του καπιταλισμού. 

α) Η τεράστια επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών και η αλ-
λαγή της καταστατικής θέσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Η τεχνο-
λογική καινοτομία παύει να αποτελεί πλέον εκκεντρική και περιθωριακή 
ενασχόληση ή κρατικό μυστικό, και θεωρείται πηγή κοινωνικής προόδου, 
ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα, οπότε και η κοινωνία ενθουσιάζεται με 
τις μηχανές, ασχολείται με την τεχνολογική έρευνα και αρχίζει για πρώτη 
φορά να πιστεύει στην εγκόσμια πρόοδο. Η εξέλιξη ωστόσο αυτή, που 
αποτελεί έκφραση του προτάγματος της αυτονομίας (ως κομμάτι της απε-
λευθέρωσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και επινοητικότητας από τη 
θρησκευτική ετερονομία), είναι προσανατολισμένη μέσα στον καπιταλισμό, 
προς τον περιορισμό αν όχι προς την εξαφάνιση του ανθρώπινου ρόλου 
στην παραγωγή, και αυτό γίνεται κατανοητό εφόσον ο άνθρωπος είναι 
πολύ πιο δύσκολο να τιθασευτεί από τις μηχανές. 

β) Παράλληλα αλλάζει θεμελιωδώς η αντίληψη του χρόνου και 
προωθείται ο μετρήσιμος και αυστηρά καθορισμένος ωρολογιακός χρόνος, 
με τη σταδιακή επεξεργασία των ρολογιών, ήδη από τον 13ο αιώνα, στις 
πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Αυτή η αλλαγή, που γεννά έναν ακριβή και 
«εξορθολογισμένο» χρόνο, συνιστά, κατά τον Μάμφορντ, τη βάση της μετέ-
πειτα βιομηχανικής επανάστασης και όπως και μεγάλο μέρος της τεχνικής 
καινοτομίας που τίθεται στην υπηρεσία της παραγωγής, έχει και αυτή ως 
στόχο την καθυπόταξη του εργατικού δυναμικού6.

γ) Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η γέννηση του νεότερου 
Έθνους-Κράτους, απολυταρχικού στην αρχή, το οποίο επιδιώκει την ενο-

6. Βλ. σχετικά το κείμενο του Α. Μεϊγιάρ, «E. Π. Τόμσον. Αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό 
χρόνο», Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
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ξισμού, τόσο σε επίπεδο γενικής θεωρίας (ο καπιταλισμός ως αναγκαίο 
και απαραίτητο στάδιο από το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να περάσουν 
όλες οι κοινωνίες), όσο και σε επίπεδο ιστοριογραφικής έρευνας και ανά-
λυσης. Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα μια ιστορικός, σχεδόν το σύνολο της 
ιστοριογραφίας της σχετικής με το ζήτημα της ανάδυσης του καπιταλισμού 
παρέχει «εξηγήσεις που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μια άμεση σύνδε-
ση, μια συνέχεια, ανάμεσα στις μη καπιταλιστικές κοινωνίες και στις κοι-
νωνίες που τελικά έγιναν καπιταλιστικές, όπως επίσης και να αρνηθούν ή 
να συγκαλύψουν, την ιδιαιτερότητα του καπιταλισμού»11. Ο καπιταλισμός 
θεωρείται ως κάτι που υπήρχε δυνάμει, μέσα στον γενετικό κώδικα της 
κοινωνίας, έτοιμος να γεννηθεί και να ανθίσει, μετά και τον παραγκωνισμό 
των φραγμών που τον εμπόδιζαν ως τότε. Φυσικά αυτή η φιλελεύθερη-
μαρξιστική θεολογία δεν έχει καμία βάση, καθώς ο καπιταλισμός είναι 
μια καθαρά δυτική δημιουργία, που μόνο υπό προϋποθέσεις άρχισε να 
διαδίδεται στον μη δυτικό κόσμο12. Εκεί, όπου μέχρι πρόσφατα κυριαρ-
χούσαν «προκαπιταλιστικά κίνητρα κοινωνικού γοήτρου»13, η οικονομική 
συμπεριφορά δεν ακολουθεί το καπιταλιστικό φαντασιακό που περιγρά-
ψαμε παραπάνω, αλλά «προτιμά τον συμβιβασμό από τη σύγκρουση, τον 
μιμητισμό από το επιχειρηματικό πνεύμα και τα κέρδη μέσω της επιτρε-
πόμενης τοκογλυφίας ή τη σίγουρη επένδυση στην έγγειο ιδιοκτησία αντί 
για το βιομηχανικό ρίσκο»14.

Πέραν όμως αυτής της πιο παραδοσιακού τύπου απόκρυψης της 
ιστορικής «τυχαιότητας» του καπιταλισμού, έχουν ακουστεί και κάποια 
πολύ πιο κυνικά επιχειρήματα υπέρ της δήθεν «ανωτερότητάς» του ως 
συστήματος κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Οικονομολόγοι, όπως 
ο Hayek, υποστήριξαν ότι η καπιταλιστική κοινωνία απέδειξε την ανωτε-
ρότητά της, μέσω του σχήματος της δαρβινικής υπεροχής, δηλαδή ότι απε-
δείχθη η πιο ικανή να επιβιώσει στην πάλη της με άλλες κοινωνίες. Πέρα 

11. Ε. Meiskins-Wood, L’Origine du capitalisme. Une étude approfondie [Η καταγωγή του καπι-
ταλισμού. Μια βαθύτερη μελέτη], Μόντρεαλ, Lux Editeur, 2009, σ. 7.
12. Μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ή ακόμα και το γιατί ορισμένες κοινωνίες 
είναι δεκτικές στη διείσδυσή του (Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ινδία κ.λπ.) ενώ άλλες 
όχι (Αφρική, Μέση Ανατολή κ.λπ.) συνιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανθρωπολογικά και 
κοινωνιολογικά ερωτήματα, ειδικά στην «παγκοσμιοποιημένη» εποχή μας.
13. Π. Κονδύλης, Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, 
Αθήνα, Θεμέλιο, 2011 (επανέκδοση), σ. 19.
14. É. Balazs, « La pérennité de la société bureaucratique en Chine», La bureaucratie céleste. 
Recherches sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle [Η ουράνια γραφειοκρατία. Έρευ-
νες πάνω στην οικονομία και την κοινωνία της παραδοσιακής Κίνας], Παρίσι, Gallimard, 
1968, σ. 43.
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ταλισμού, ως μορφής κοινωνικής θέσμισης, έγκειται στο ότι έχει ανάγκη 
από τη διαρκή αντιπαράθεσή του με κινήματα αντίστασης και αμφισβή-
τησης, τα οποία, ενώ προσπαθεί συνεχώς να καταπνίξει, είναι αυτά που 
του παρέχουν την αναγκαία δημιουργικότητα και επινοητικότητα, όπως 
επίσης και τα απαραίτητα όρια, προκειμένου να μην εκτροχιάζεται κάτω 
από την τάση του προς την ολοένα και μεγαλύτερη εντατικοποίηση της 
παραγωγής. Το γεγονός ότι ο καπιταλισμός γεννιέται μέσα σε ένα αξε-
διάλυτο σύμπλεγμα με το πρόταγμα της αυτονομίας (ως ένα παράσιτο, 
κατά κάποιον τρόπο, που τρέφεται από αυτό, προκειμένου να το μολύνει), 
αποτελώντας, έτσι, τη μία από τις δύο βασικές συνιστώσες της δυτικής νε-
οτερικότητας9, θα καθορίσει τη μετέπειτα πορεία του μέχρι τις μέρες μας, 
οπότε και η σταδιακή υποχώρηση αυτού του προτάγματος θα παίξει βαρύ-
νοντα ρόλο και στην εξέλιξη και τις κρίσεις του ίδιου του καπιταλισμού.

          …και η δήθεν ανωτερότητα του συστήματος

           Η ανάδυση του καπιταλισμού ήταν φυσικά σε ιστορικό επίπεδο 
καθαρά συγκυριακή, αποτέλεσε μια ιστορική δημιουργία και καμία φυσική 
ή «ιστορική αναγκαιότητα» δεν τον γέννησε. Η άρνηση της ιστορικότητας 
του καπιταλισμού είχε σαν συνέπεια να εμφανίζεται ως ένα οικονομι-
κό καθεστώς «ορθολογικό», το οποίο αποτελεί τον θρίαμβο του λόγου 
στην ιστορία. Η επικράτηση του καπιταλισμού αποτελεί περισσότερο μια 
ιστορική ανωμαλία, όπως λέει ο Karl Polanyi10, αφού μέχρι τότε στις προ-
καπιταλιστικές κοινωνίες οι οικονομικές σχέσεις ήταν υποταγμένες στις 
κοινωνικές σχέσεις, ενώ στον καπιταλισμό είναι οι κοινωνικές σχέσεις που 
καθορίζονται από τις οικονομικές σχέσεις. Η οικονομία της αγοράς που 
στηρίζεται στην αυτονόμηση της οικονομικής σφαίρας και την επικράτησή 
της επι της κοινωνίας, κατέστρεψε τα προηγούμενα συστήματα που βασί-
ζονταν στην αμοιβαιότητα και στην ανταλλαγή. Ο διαχωρισμός αυτός της 
οικονομίας από τις άλλες σφαίρες της κοινωνίας, εγκαθιδρύθηκε για πρώτη 
φορά από τον ίδιο τον καπιταλισμό.

Η απόκρυψη της ιστορικότητας του καπιταλισμού εντάθηκε και 
αποθεώθηκε κατά την πρόσφατη ιστορία, με την καίρια συμβολή του μαρ-

9. Βλ. σχετικά με αυτή την ανάγνωση της νεοτερικότητας τα κείμενα του Καστοριάδη, «Η 
εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού» και «Η ιδέα της επανάστασης» (Ο θρυμματισμένος 
κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1992).
10. Κ. Πολάνυι, Ο μεγάλος Μετασχηματισμός (1944), μτφρ. Κ. Γαγανάκης, επιμ. Β. Τομανάς, 
Σκόπελος, Νησίδες, 2001.
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οικονομολόγος Μ. Kalecki17, η συνέπεια ήταν μια αυξανόμενη πίεση στους 
μισθούς και τις τιμές όπως εκδηλώθηκε από το 1960 και μετά. 

Η κατάσταση αυτή της ανάπτυξης και σχετικής ισορροπίας αντι-
στρέφεται με την πολιτική παρέμβαση των ολιγαρχιών, οι οποίες εκμε-
ταλλεύονται την ανισορροπία που προέκυψε στον συσχετισμό μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων. Η ήπια πληθωριστική τάση από τη δεκαετία του ‘60 
και μετά, ήταν απλώς το πρόσχημα. Οι πολιτικές ελίτ εκμεταλλεύονται την 
αποτυχία των παραδοσιακών «αριστερών» κομμάτων, την απώλεια της 
επιρροής των συνδικάτων, τις γνωστές φρικαλεότητες  των καθεστώτων 
του «υπαρκτού σοσιαλισμού», την έκλειψη των απελευθερωτικών κινημά-
των, την ιδιώτευση και την απάθεια των κοινωνιών. Για τις δυτικές κοινω-
νίες αρχίζει μια μακρά φάση αποσύνθεσης. Η ιδεολογική οπισθοδρόμηση, 
η διάχυση της μαζικής κουλτούρας, η διάλυση των επιμέρους τοπικών χα-
ρακτηριστικών, η υποχώρηση της ταξικής κουλτούρας, η επικράτηση ενός 
άκρατου καταναλωτισμού σε όλο το κοινωνικό φάσμα μαζί με την απόλυτη 
επικράτηση του οικονομικού κριτηρίου και των φαντασιακών και συμβολι-
κών σημασιών που το συνοδεύουν, η παραίτηση και η εσωτερίκευση αυτού 
του καταναλωτικού πλαισίου ως τρόπου ζωής, αναπτύχθηκαν παράλληλα 
με «το τέλος της ιστορίας» και της «υπέρβασης των πολιτικών παθών»18. 
Οι παράγοντες αυτοί, είναι εκφράσεις της κρίσης και της υποχώρησης του 
κοινωνικο-ιστορικού προτάγματος της ατομικής και συλλογικής αυτονομί-
ας που παρατηρείται από τη δεκαετία του ’70 και μετά.           

           Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε την επιστροφή σε έναν βίαιο και άγριο 
«φιλελευθερισμό». Ο Karl Polanyi στο έργο του, Ο μεγάλος μετασχηματι-
σμός19, αναλύει ακριβώς «την ουτοπία μιας αυτορυθμιζόμενης αγοράς» η 
οποία είναι, σύμφωνα με την οπτική του, η ερημοποίηση του πολιτισμικού 
και οικολογικού περιβάλλοντος. Ο διαχωρισμός της εργασίας από τις άλ-
λες δραστηριότητες της ζωής και η υποταγή της στους νόμους της αγοράς, 
σημαίνει να καταστρέψεις όλες τις οργανικές μορφές της ύπαρξης και να 
τις αντικαταστήσεις  με ένα διαφορετικό τύπο οργάνωσης, ατομικιστικό 
και ιδιωτικοποιημένο» επισημαίνει. 

Αυτός ο νεοφιλελευθερισμός εισάγεται  σε πολλές ευρωπαικές 
χώρες και από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και είναι αυτά που τον 

17. Στο άρθρο του «Political Aspects of Full Employment» [«Πολιτικές πλευρές της πλήρους 
απασχόλησης»] (1943).
18. Βλ. σχετικά και το τρίτο μέρος του κειμένου μας.
19. Κ. Πολάνυι, ό. π.
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από τον θεωρητικό παραλογισμό αυτής της θέσης, αυτό που η ιστορία 
έδειξε είναι ότι η επικράτηση του καπιταλισμού βασίστηκε στην κυριαρχία 
του ισχυρού, με την πιο ωμή και βάρβαρη έννοια, του όρου. Ιστορικοί της 
εργατικής τάξης έχουν δείξει, π.χ., με λεπτομέρεια πώς επιβλήθηκε η καπι-
ταλιστικού τύπου εργασιακή πειθαρχία στα λαϊκά στρώματα και την ανα-
δυόμενη εργατική τάξη μέσα στο εργοστάσιο, μέσω αυστηρών κανονισμών, 
εντατικοποίησης της εργασίας και της εκμετάλλευσης κ.λπ15. Η σημαντι-
κότερη επίδραση αυτής της εξέλιξης είναι η ανθρωπολογική μετάλλαξη 
που επήλθε απο την κυριαρχία της οικονομικής σφαίρας, η τοποθέτηση της 
οποίου σε κεντρική θέση και σε ύψιστη αξία της κοινωνικής ζωής, επέφερε 
τελικά την καταστροφή των μέχρι τότε κοινωνικών σημασιών και αξιών. 

           Ο άγριος σύγχρονος φιλελευθερισμός

           Βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, όπως προαναφέραμε, 
είναι οι συνεχείς μεταλλάξεις του και οι κοινωνικές αναταραχές οι οποίες 
τις ακολουθούν, οι συνεχείς ανισορροπίες του. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο 
ο καπιταλισμός έχει πάντοτε ανάγκη από την αντίσταση των κοινωνιών 
στις οποίες προσπαθεί να επιβληθεί, ούτως ώστε αυτές να του θέτουν 
κάποια όρια και να του παρέχουν τους μηχανισμούς «ανθρωπολογικής 
διόρθωσης»16, δίχως τους οποίους θα οδηγούσε τις εν λόγω κοινωνίες στην 
καταστροφή και στο χάος. 

Για παράδειγμα, στο οικονομικό επίπεδο που τώρα μας απασχο-
λεί, αυτονομούμενη από κάθε εξωτερική παρέμβαση, η ελαχιστοποίηση του 
κόστους τείνει στην μείωση των μισθών και σε μια πιο υψηλή παραγωγή, 
καθώς και στη δημιουργία ανισορροπιών και κρίσεων, όπως έδειξε ο Κέινς. 
Σε αυτή την εγγενή τάση του καπιταλισμού, αντιστάθηκαν οι εργατικοί 
αγώνες, επιβάλλοντας αυξήσεις των μισθών και μειώσεις των ωρών ερ-
γασίας. Ανάγκασαν τις κυβερνήσεις, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, να 
αναλάβουν την ρύθμιση της συνολικής ζήτησης, ώστε να διατηρήσουν μια 
σχετικά πλήρη απασχόληση. Επακόλουθο ήταν να υπάρξει μια μακράς 
διάρκειας και αδιάκοπη ανάπτυξη τριάντα σχεδόν χρόνων, η «χρυσή τρι-
ακονταετία», με μικρές μόνο διακυμάνσεις. Ωστόσο λόγω ακριβώς αυτής 
της εγγενούς τάσης του συστήματος, όπως ο είχε από το 1943 προβλέψει ο 

15. Βλ. το εξαιρετικό κείμενο του Ε. Π. Τόσμον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχα-
νικός καπιταλισμός, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ.
16. Βλ. την ανάλυση του Καστοριάδη για τη «θεμελιώδη αντίφαση του καπιταλισμού» στο 
κείμενό του «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό» (1959), Σύγχρονος καπι-
ταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σ. 219 κ. ε.
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ρεσε και την τελευταία βαλβίδα ασφαλείας. Η χρηματοπιστωτική αγορά 
εξασφαλίζει μια κερδοσκοπία βραχυπρόθεσμη και μεταβάλει τον πλανήτη 
σε ένα καζίνο. Το παραγωγικό κεφάλαιο υποχωρεί διαρκώς. Στις ΗΠΑ 
αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία πάνω από το 50% των  κερδών των 
επιχειρήσεων προέρχεται από  χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Εκείνο  
που ενδιαφέρει δεν είναι πια η παραγωγή προϊόντων αλλά η ιλιγγιώδης 
συσσώρευση κεφαλαίου, τα κέρδη από την εμπορία του χρήματος. Οι δια-
δικασίες τιτλοποίησης (π.χ. μετατροπή ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 
σε ειδικά ομόλογα και πώληση στην κεφαλαιοαγορά, διευρύνοντας την 
πιστωτική επέκταση και διασπορά πιστωτικών κινδύνων στους κατόχους 
προϊόντων), και από την άλλη οι «νέες τεχνικές» αντιμετώπισης χρηματο-
πιστωτικών κινδύνων με την εμφάνιση ειδικών χρηματοπιστωτικών «τίτ-
λων» και «εργαλείων» («παράγωγα», options, futures κ.λπ.), οδήγησαν σε 
μια υπερδιόγκωση του πλασματικού κεφαλαίου και των κινδύνων από 
τη φούσκα (η υπερδιόγκωση της «αξίας» των χάρτινων τίτλων δεν είναι 
απεριόριστη), το σπάσιμο της οποίας ήταν σε βάρος των κατόχων χρημα-
τοπιστωτικών «παραγώγων», με κερδισμένους συνήθως τους «θεσμικούς 
επενδυτές», τους κερδοσκόπους. 

Μια εικόνα της υπερ-συσσώρευσης του πλασματικού κεφαλαίου, 
δίνει η σύγκριση μεταξύ του ΑΕΠ και της συνολικής αξίας χρηματοπιστω-
τικών «προϊόντων» στην παγκόσμια οικονομία. Το 2009, ενώ το παγκόσμιο 
ΑΕΠ ανήλθε σε 55 τρις δολάρια, η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών 
"παραγώγων" ανήλθε σε 900 τρις δολάρια! Σχεδόν 15 φορές μεγαλύτερη! 
Αντίστοιχα σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το ΑΕΠ ήταν περίπου 9,3 τρις €, οι τράπε-
ζες της ευρωζώνης κατείχαν ομόλογα 41 τρις € από τα οποία 29 τρις ήταν 
«τοξικά» (αμφίβολης φερεγγυότητας). 

Με την κεφαλαιοποίηση του μελλοντικού κέρδους συντηρεί τον 
αυξανόμενο δανεισμό ο οποίος μπορεί να τροφοδοτεί την οικονομία με 
ρευστό, που προέρχεται από την χρηματιστηριακή ανακύκλωση της πλα-
σματικής υπεραξίας. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
οι οποίες ταλανίζονται από μια  πολύ σοβαρή οικονομική κρίση τις τε-
λευταίες δεκαετίες, μια πλαστή οικονομική ανάπτυξη, η οποία βασισμένη 
στον εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό αποτελεί, παρόλα αυτά, τον κύριο 
μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης, της κινέζικης συμπεριελαμβανομένης. Η 
πίστωση επιτρέπει στους ιδιώτες να συνεχίσουν την άμετρη κατανάλωσή 
τους και στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν. 
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διασώζουν τελικά, μαζί με πολλά ευρωπαικά ΚΚ, με την συναίνεσή τους 
στο φιλελεύθερο σχέδιο, από την  κρίση που αρχίζει να αντιμετωπίζει από 
τα μέσα της δεκαετίας του ‘70. Στις ΗΠΑ, τον ρόλο αυτό παίζουν οι Δη-
μοκρατικοί, προλειαίνοντας το έδαφος για την άφιξη και την πολιτική του 
Ρίγκαν20. Αυτό που πια κυριαρχεί πλήρως είναι το καπιταλιστικό φαντασι-
ακό στις πιο χυδαίες του μορφές.

          Η χρηματιστικοποίηση και η οικονομία ως φούσκα

Μια σειρά από λόγους συνήργησαν στην εξέλιξη αυτή με βασικό-
τερους, όπως προαναφέραμε,  την αποψίλωση του ρόλου του κράτους στον 
οικονομικό τομέα και την έκλειψη των κοινωνικοπολιτικών αγώνων. Οι δι-
εθνείς κινήσεις των κεφαλαίων αυτονομήθηκαν, ο φετιχισμός του ισοσκελι-
σμού του προϋπολογισμού απαγόρευσε κάθε πολιτική ρύθμισης της ζήτη-
σης, η νομισματική πολιτική πέρασε στα χέρια των τραπεζών. Οι κεντρικές 
τράπεζες ανεξαρτοποιούνται  από το Κράτος.  Αποτέλεσμα: η αύξηση της 
ανεργίας, η μείωση των μισθών, παράλληλα με μια τεράστια αύξηση των 
κερδών των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των ανωτέρων τάξεων, η 
οποία επιφέρει την τεράστια διόγκωση της ανισότητας. Οι πολυεθνικές 
εταιρίες, η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και η μαφία, κυριαρχούν πλέον 
στον πλανήτη εκμεταλλευόμενοι και απομυζώντας στο έπακρο ανθρώπι-
νους και φυσικούς πόρους, με αποκλειστικό στόχο την βραχυπρόθεσμη 
απόκτηση των κερδών τους. Το κράτος πρόνοιας εξαρθρώνεται στο βωμό 
αυτών των κερδών. 

Παράλληλα, μεγάλα τμήματα της παραγωγής καταστρέφονται, κα-
θώς αυτή αδυνατεί, να ανταποκριθεί στις κερδοσκοπικές προσδοκίες των 
καπιταλιστών, και τα κεφάλαια μετατοπίζονται όλο και πιο πολύ στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς αποδεικνύεται πιο πρόσφορος και επι-
τρέπει σε χρόνο σαφώς βραχύτερο την απόκτηση τεραστίων κερδών. Η 
εγκατάλειψη της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό το 1971, αφαί-

20. «Η πραγματική στροφή σημειώθηκε το 1978, κατά την προεδρεία του Κάρτερ. Τότε ήταν 
που οι λομπίστες και άλλες οργανωμένες ομάδες που ασκούσαν πιέσεις για τη μείωση των 
φόρων των πλουσιότερων στρωμάτων και των ρυθμίσεων που είχαν επιβληθεί στα βιομηχα-
νικά συμφέροντα, ανακάλυψαν ότι κανείς δεν αντιστεκόταν σε αυτήν την πίεση. Παρά την 
κυριαρχία των Δημοκρατικών στο Λευκό Οίκο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, το 1978 
χαρακτηρίστηκε από την αποτυχία εισαγωγής μιας προοδευτικής φορολογικής μεταρρύθμισης 
και μέτρων που θα βελτίωναν τη νομική θέση των συνδικάτων. […] Κατά συνέπεια, αυτό που 
συνέβη τη δεκαετία του ’80 αποτέλεσε όχι την αντιστροφή αλλά τη συνέχιση της περιόδου του 
Κάρτερ» (D. Runciman, “Didn’t they notice?”, London Review of Books, 14/4/2011, σ. 22).
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παράγοντας έχει χάσει κάθε εξουσία, η απαξιωμένη έτσι κι αλλιώς κοινο-
βουλευτική «δημοκρατία» έχει χάσει κάθε ουσία. Η αγορά έχει αποκτήσει 
τεράστιες πολιτικές εξουσίες. Η κοινωνία έχει γίνει πια έρμαιο των αρπα-
χτικών δυνάμεων της παγκοσμιοποιημένης χρηματοπιστωτικής αγοράς, της 
οποίας το κράτος έχει καταστεί ο σταθερός αρωγός. Βιώνουμε έτσι μια 
φάση άγριου και βάρβαρου καπιταλισμού, η οποία είναι σαφώς πιο βίαιη 
και πιο ευρεία από τις προηγούμενες κρίσεις του. 

Διότι πρέπει να συνυπολογίσουμε, φυσικά, και το καθεαυτό πολι-
τιστικό κομμάτι της κρίσης, το οποίο έχει να κάνει με την ανθρωπολογική 
ποιότητα των σημερινών ελίτ: πρόκειται για ελίτ κοντόθωρες και ακαλλι-
έργητες, γοητευμένες από το ιδανικό του εύκολου πλουτισμού, οι οποίες 
δε διαθέτουν κανένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτός ο καπιταλισμός του 
«όχι στις μακροπρόθεσμες λύσεις»21, που αδυνατεί να υπερβεί τη δίψα του 
για το άμεσο και εύκολο κέρδος, δείχνει ανίκανος να σκεφτεί το βασικό του 
πρόβλημα: ότι η γενική του επίθεση στο εισόδημα αλλά και την κοινωνική 
θέση των μεσαίων και κατώτερων τάξεων, του στερεί τον παράγοντα ο 
οποίος, μέσω της αγοραστικής του δύναμης, επέτρεψε στο σύστημα να 
φτάσει ως εδώ, απορροφώντας τα παραγόμενα εμπορεύματα.

Η ανεπάρκεια των «παλιών καλών λύσεων»

Δε χωρά αμφιβολία ότι το καθεστώς αυτό κατάφερε να απελευ-
θερωθεί από τα μέσα ελέγχου που πολιτικοί, κοινωνικοί και ιδεολογικοί 
αγώνες είχαν καταφέρει να του επιβάλλουν, προκειμένου να συνεχίσει να 
επιβιώνει και να μεγιστοποιεί τα κέρδη του. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι η 
σημερινή κατάσταση δε μοιάζει με μια οικονομική κρίση του καπιταλισμού 
με την παραδοσιακή έννοια, κάτι που δε δείχνουν να αντιλαμβάνονται οι 
κάθε λογής «ειδήμονες» και αναλυτές. Έτσι, βλέπουμε να επανεμφανίζο-
νται στο προσκήνιο, στα πλαίσια της συζήτησης για την «αντιμετώπιση της 
κρίσης», ο Κέινς, το New Deal και οι κρατικές παρεμβάσεις για τη ρύθμιση 
της οικονομίας. Η παγκοσμιοποίηση όμως με την τεράστια ανομοιομορφία 
της και τις άνισες συνθήκες παραγωγής μεταξύ των ήδη αναπτυγμένων 
και των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και οι σημαντικές οικονομικές 
διαφορές σε γεωπολιτικό επίπεδο (Κίνα κλπ), καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 

21. Όπως ωραία το έχει αναλύσει ο R. Sennett στο κείμενό του, «Η διάβρωση του χαρακτήρα. 
Οι προσωπικές συνέπειες της εργασίας στο νέο καπιταλισμό» (στην ιστοσελίδα της ομάδας 
μας, www.protagma.wordpess.com). Ολόκληρο αυτό το βιβλίο του Σένετ μεταφράστηκε πέρυ-
σι με τον τίτλο Ο ελαστικοποιημένος άνθρωπος (εκδ. Πεδίο).
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Αυτή η κατάσταση αποτελεί μια προσπάθεια του σύγχρονου, νε-
οφιλελεύθερου καπιταλισμού, να επιλύσει τη βασική του αντίφαση: ενώ, 
από τη μια μεριά, συμπιέζει τους μισθούς και κόβει τις κοινωνικές πα-
ροχές, από την άλλη πλευρά πρέπει πάση θυσία να διασώσει την ικανό-
τητα των πληθυσμών να καταναλώνουν, εφόσον γνωρίζει ότι η επέκτασή 
και η σταθεροποίησή του κατά τον 20ό αιώνα εξασφαλίστηκε μέσω της 
δημιουργίας μιας ισχυρής μεσαίας τάξης, ικανής να αποτελέσει τη βάση 
της κοινωνίας της κατανάλωσης. Δίχως μια τέτοια μεσαία τάξη, με την 
ανάλογη αγοραστική δύναμη, ο καπιταλισμός δε θα έχει που να διοχετεύ-
σει τα προϊόντα του και θα οδηγηθεί σε σοβαρότατες αναταράξεις. Μέχρι 
σήμερα, αυτή η αντίφαση επιλυόταν προσωρινά μέσω της αφειδούς προ-
σφοράς εύκολου δανεισμού (χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο καταναλω-
τικό επίπεδο, τα λεγόμενα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύ-
νου, στις ΗΠΑ, που μπορούσαν να τα παίρνουν ακόμα και άνεργοι, και στο 
επιχειρηματικό επίπεδο τα τεράστια ποσοστά μόχλευσης, που επέτρεπαν 
στις τράπεζες να δανείζονται ποσά πολλαπλάσια του κεφαλαίου τους). 
Όπως φαίνεται όμως, αυτή η κατάσταση δε μπορεί να συντηρείται άλλο. Η 
μετάθεση του χρέους από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα ήταν μια ύστατη 
προσπάθεια να σωθεί η παρτίδα, όμως η όλη κατάσταση μοιάζει με μια 
ομάδα ανθρώπων της οποία τα μέλη πετά το ένα στο άλλο μια απασφα-
λισμένη χειροβομβίδα.  

Η πρώτη φούσκα που έσκασε το 2008, αφορούσε την αμερικάνικη 
κτηματαγορά και οι δύο γιγαντιαίες τράπεζες των ενυπόθηκων στεγαστι-
κών δανείων, η Fannie Mae και η Freddie Mac, κατέρρευσαν. Το αμερικανικό 
κράτος, όπως πάντα συνέβαινε  στον καπιταλισμό, έσπευσε να τις διασώ-
σει  και τις έθεσε υπό την κηδεμονία του. Το επόμενο διάστημα αρχίζει 
μια σειρά καταστροφών, όπως αυτές που παρακολουθήσαμε από το 2008. 
Στην αρχή, όταν έσκασε η «φούσκα», μιλούσαν όλοι για χρηματοπιστω-
τική κρίση, σήμερα μετά την στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα από 
τις κρατικές οικονομίες που αποφάσισαν να τον διασώσουν, η κρίση έχει 
μεταλλαχτεί σε  δημοσιονομική. Τις τεράστιες τρύπες που δημιουργήθηκαν 
στις κρατικές οικονομίες από την διάσωση αυτή, οι πανικοβλημένες ολι-
γαρχίες, προσπαθούν να τις καλύψουν τώρα με την λυσσαλέα τους επίθεση 
στο κοινωνικό σώμα. 

          Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008, αποκάλυψε το πρόσω-
πο του σύγχρονου καπιταλισμού: η οικονομία και η κοινωνία συνολικά, 
κυριαρχούνται από το μεγάλο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Ο πολιτικός 
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Η «πρόοδος» αποτελεί την πεμπτουσία του καπιταλιστικού φα-
ντασιακού, το οποίο συμμεριζόταν και ο Μάρξ, όπως δεν παρέλειπε να 
επαναλαμβάνει ο Καστοριάδης. «Παρά τον καθαρά εργαλειακό χαρακτή-
ρα της προόδου, η καπιταλιστική ιδεολογία στις πιο φιλάνθρωπες στιγμές 
της προβάλλει, εντούτοις, τον ισχυρισμό ότι ο σκοπός της “ορθολογικότη-
τας” είναι η “ευημερία”. Η ιδιαιτερότητά της όμως προέρχεται από το ότι 
ταυτίζει την ευημερία με ένα οικονομικό μέγιστο ή άριστο». Ο Μάρξ δεν 
διαφοροποιείται ως προς την εκτίμηση της «ευημερίας» σαν σκοπό της 
ανάπτυξης, αλλά ως προς την βεβαιότητα ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί 
να πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό όσα μέσα και να του διαθέσεις.

Εν τέλει, η καπιταλιστική ιδεολογία και μαζί με αυτή η κατα-
ναλωτική κουλτούρα που την συνοδεύει θα επικρατήσει στο σύνολο της 
κοινωνίας, σε όλες τις τάξεις, και στην εργατική οπωσδήποτε. Η πάλη 
της εργατικής τάξης για καλύτερες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες θα 
ήταν απλά η προϋπόθεση για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
εκμετάλευση και τη δουλεία της μισθωτής εργασίας και θα αποτελούσε 
το διαβατήριο για την ανθρώπινη χειραφέτηση και ολοκλήρωση, κατήντη-
σε αγώνας για την οικονομική βελτίωση η οποία θα βελτίωνε απλώς την 
καταναλωτική ικανότητα. Οι χρεοκοπημένες αστικές αξίες στον καπιταλι-
σμό, καθώς δεν αντικαταστάθηκαν με άλλες, οδήγησαν σε μια αποσύνθεση 
όπου η μόνη κοινωνική αξία που έμεινε όρθια ήταν αυτή της απεριόριστης 
κατανάλωσης. Η εργατική τάξη ακολούθησε μετά από κάποιο σημείο την 
πορεία της αστικής τάξης, ακολουθώντας την στην αποσύνθεση αυτή. Όχι 
μόνο δε στάθηκε ικανή για μια αξιακή μεταστροφή και μια μεταστροφή 
της αστικής κουλτούρας, αλλά αντιθέτως ενσωματώθηκε στις χυδαιότερες 
αξίες που δημιούργησε αυτή η τάξη μετά την χρεοκοπία των παραδοσια-
κών της αξιών: την απόλυτη επικράτηση του οικονομικού κριτηρίου ως του 
μόνου ικανού να αξιολογήσει ανθρώπους και αξίες. Έτσι, σήμερα βιώνει 
σοκαρισμένη την συνέπεια αυτής της αξιολόγησης στο πετσί της, καθώς το 
καπιταλιστικό σύστημα ξερνάει ανθρώπους και ολόκληρα κοινωνικά στρώ-
ματα ως «ασύμφορα» και «πλεονάζοντα». Δεδομένου όμως του γεγονότος 
ότι, όπως είδαμε παραπάνω, η μοίρα του καπιταλισμού είναι αξεδιάλυτα 
μπλεγμένη με αυτή του προτάγματος της αυτονομίας, αυτή η υποχώρηση 
των χειραφετητικών κινημάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, βυθίζει τον 
καπιταλισμό σε ένα χάος άνευ προηγουμένου. Κανείς δε μπορεί πλέον να 
του επιβάλλει όρια ή να του ασκήσει πιέσεις, αλλά και από κανέναν δε 
μπορούν οι σύγχρονες, κοντόθωρες ολιγαρχίες, να δανειστούν ιδέες και 
πρακτικές για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση. 
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έως αδύνατη σήμερα μια τέτοια προοπτική. Η μεγάλη απόκλιση που χαρα-
κτηρίζει τις συνθήκες παραγωγής στις δυο παραπάνω κατηγορίες  χωρών, 
όπου τα ημερομίσθια στη δεύτερη κατηγορία αποτελούν το δέκατο ή το 
εικοστό των ημερομισθίων της πρώτης κατηγορίας, και όπου υπάρχει η δυ-
νατότητα αξιοποίησης τεραστίων αριθμών εργατικών χεριών χωρίς καμία 
ανάγκη επιμόρφωσης στην Κίνα, στην Ινδία, στην υπόλοιπη Ασία αλλά και 
αλλού, περιπλέκει και επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η επιδείνωση της καταστροφής του περιβάλλοντος που έχει ακο-
λουθήσει αυτή την παγκοσμιοποίηση της καπιταλιστικής οικονομίας της 
αγοράς είναι τεράστια. Η επιδίωξη της επέκτασης της «ανάπτυξης» στον 
υπόλοιπο πλανήτη, θα είχε την αναπόφευκτη και προβλεπόμενη οριστική 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Μια  λύση  κεϊνσιανού τύπου, πέρα από 
την αναποτελεσματικότητά της σήμερα, δεν θα έπρεπε να είναι και επιθυ-
μητή. Η προσπάθεια να διασωθεί ένα σύστημα που, πέρα από τις εσωτε-
ρικές του αντιφάσεις, είναι ούτως ή άλλως καταστροφικό, σε οποιαδήποτε 
μορφή του, για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, είναι μια προσπάθεια 
απατηλή. Η ζωή επί πιστώσει δεν είναι μια θεραπεύσιμη διαστροφή, αλλά 
μάλλον το τελευταίο απότομο ξύπνημα για όλους εκείνους που αφέθηκαν 
στην «κρυφή γοητεία του καπιταλισμού». Η διάσωση του καπιταλισμού 
με την απόδοση όλων των σφαλμάτων του στις πράξεις μιας διεθνούς μει-
οψηφίας «παρασίτων», «κακών κερδοσκόπων», «κακού αγγλοσαξωνικού 
κερδοσκοπικού καπιταλισμού», «φταίει μόνο η χρηματοπιστωτική κρίση, 
ενώ η βασική οικονομία είναι υγιής» κ.λπ.,  είναι ένα έργο που το έχουμε 
ξαναδεί.

         Και η προοπτική του επεγκλωβισμού από το φαντασιακό της 
«προόδου»

 Η λύση θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της συνολικής 
ριζικής κριτικής της καπιταλιστικής κοινωνίας σε όλες τις πτυχές της. Η 
συνεχής ανάπτυξη και η «πρόοδος» αποτελούν μια φενάκη που οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή του πλανήτη. H επικίνδυνη μείωση 
των βασικών φυσικών πόρων και η αμετάκλητη κλιματολογική αλλαγή και 
ανισορροπία είναι στοιχεία που δεν δικαιολογούν κανένα εφησυχασμό και 
κανένα ημίμετρο. Γι’ αυτό και είναι αδύνατο να αποφύγουμε την κλιμα-
τική καταστροφή, χωρίς να έρθουμε σε πλήρη ρήξη με την πολιτική της 
«ανάπτυξης» που καταστρέφει τον πλανήτη πάνω από ενάμιση αιώνα. 
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Ευρωπαϊκής ένωσης και ακόμα, να πλήξει  τους δανειστές  της, δηλαδή κυ-
ρίως τις γαλλικές, γερμανικές και ελβετικές τράπεζες. Και δεν θα είχε ποτέ 
αποκτήσει αυτή τη σπουδαιότητα, εάν δεν υπήρχε η τεράστια διαπλοκή 
και διασύνδεση της παγκόσμιας οικονομίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε μέσα 
στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. 

          Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια και τις 
βαθύτερες εγγενείς αντιφάσεις και ανισορροπίες της ευρωζώνης. Ανέδει-
ξε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή ενοποίηση εμπεριέχει πολλές ανισότητες 
που υπάρχουν όχι μόνο μεταξύ του ισχυρού Ευρωπαϊκού Βορρά και του 
αδύναμου Νότου, αλλά αφορούν τον ίδιο τον γαλλογερμανικό άξονα, το 
ίδιο το εγχείρημα της ευρωζώνης. Η Γερμανία, είναι σήμερα μια από τις 
μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες στον κόσμο, δεύτερη μετά την Κίνα, ενώ 
έχει απέναντί της μια παρηκμασμένη και αποβιομηχανοποιημένη Γαλλία. 
Ο κίνδυνος της χρεοκοπίας σε μια χώρα-μέλος της Ευρωζώνης όπως είναι 
η Ελλάδα, απειλεί, με την εξάπλωσή του στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, την 
ίδια την ύπαρξη του ευρώ. 

Η απόφαση για την επιβολή του «μηχανισμού διάσωσης» (με τη 
συνεισφορά του ΔΝΤ) με σκοπό τη «διάσωση», όχι μιας χώρας σαν τη 
Λετονία, τη Ουγγαρία, ή τη Ρουμανία, αλλά μιας χώρας στο εσωτερικό της 
Ευρωζώνης, σμπαράλιασε το μύθο της κοινής δημοσιονομικής πολιτικής 
και  της δήθεν πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, αλλά επίσης απέδειξε 
και τις βαθύτερες οικονομικές ανισορροπίες που υπάρχουν σε αυτή, καθώς 
και τους ανταγωνισμούς των πιο ισχυρών να διαχειριστούν την κρίση προς 
όφελός τους. Η σχετική συνοχή και συνεργασία που επέδειξε αρχικά για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, στη συνέχεια εξανεμίστηκε και τα κράτη 
μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα και ανίκανα να διαμορφώσουν μια κοινή 
και ολοκληρωμένη στρατηγική, όπως ισχυριζόταν, για τη δήθεν αντιμετώ-
πισή της. Η αλληλεγγύη προς τις αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης και της 
ΕΕ γενικότερα, είναι μια φράση κενού περιεχομένου. Η Ενωμένη Ευρώπη 
απέδειξε ότι κάθε άλλο παρά Ενωμένη και αλληλέγγυα είναι. Μοιάζει σαν 
οι αναταράξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος να αποκάλυψαν την 
εικόνα των εσωτερικών αντιφάσεων του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. 

 Το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο του ελληνικού αδιεξόδου

 Η Ελλάδα, που δεν αποτελεί εξαίρεση όλης αυτής της εξέλιξης, 
αντανακλά με ένα δικό της ιδιαίτερο τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά 
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Είναι προφανές, κατά συνέπεια, τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα 
δεν είναι απλή απόρροια μιας δημοσιονομικής κρίσης των κρατών, αλλά 
αποτελούν έκφραση μιας δομικής κρίσης του συστήματος, της οποίας προ-
ηγήθηκε μια κοινωνική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται φυσικά και η ελληνική κρίση χρέους, παρά τις ιδιομορφίες 
του ελληνικού καπιταλισμού και της ελληνικής κοινωνίας, και παρά τις 
προσπάθειες να μας πείσουν ότι πρόκειται απλώς και μόνο για εθνικές ιδι-
οτυπίες και χαρακτηριστικά, τα οποία δεν εκσυγχρονίστηκαν ως όφειλαν 
στο πλαίσιο μιας δυτικοευρωπαϊκής ένταξης. 

 Οι αντιφάσεις του ευρωπαϊκού καπιταλισμού...

Όπως είδαμε παραπάνω, η φούσκα των ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων υψηλού ρίσκου που έσκασε στις ΗΠΑ το 2007, πυροδότησε μια 
τεράστια παγκόσμια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έφθα-
σε μέχρι την κατάρρευσή του το 2008, και σήμανε μια βαθιά οικονομική 
ύφεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάρρευση αυτή αντιμετωπίστηκε προ-
σωρινά και επιφανειακά από μια τεράστια κρατική οικονομική παρέμβαση 
στις καπιταλιστικές χώρες. Αυτή η εξέλιξη επιτάχυνε τη διόγκωση των 
δημοσίων ελλειμμάτων και χρεών και μετάλλαξε την κρίση από χρηματο-
πιστωτική σε δημοσιονομική. Η τελευτα απειλεί να επεκταθεί σε όλο το 
φάσμα των αναπτυγμένων οικονομιών. Έτσι, στις χώρες του ΟΟΣΑ το χρέ-
ος μετά το 2007 διογκώθηκε κατά 70%. Επίσης μελέτες του ΔΝΤ δείχνουν 
ότι ενώ το κρίσιμο όριο για το χρέος κυμαίνεται μεταξύ του 60-90% του 
ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος στις ΗΠΑ, την Αγγλία και την Ευρωζώνη έχει ήδη 
ξεπεράσει σε βαθμό ανησυχητικό αυτό το όριο.

           Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί παρά μέρος αυτής της ευ-
ρύτερης εξέλιξης που χαρακτηρίζεται από τα τεράστια ελλείμματα του 
κρατικού ισολογισμού σε πολλές χώρες της Δύσης. Μια εξέλιξη που δεν 
περιορίζεται στην Ελλάδα ή στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή στην οικονομική 
περιφέρεια, αλλά απειλεί να φθάσει στον πυρήνα των πιο ισχυρών οικονο-
μιών στην Ευρώπη, ενώ αγγίζει σχεδόν όλο το δυτικό κόσμο. 

Η κεντρικότητα και η σπουδαιότητα που έχει πάρει η πιθανή -ή 
αναπόφευκτη κατ’ άλλους- χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
αντιπροσωπεύει μόνο το 3% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, δεν θα ήταν 
κατανοητή εάν δεν υπήρχε ο κίνδυνος της εξάπλωσής της όχι μόνο στις πε-
ριφερειακές χώρες της Ευρωζώνης, αλλά στον ίδιο τον σκληρό πυρήνα της 
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υποτυπώδη κρατική γραφειοκρατία που είχε στενές σχέσεις με το ιθαγενές 
και ξένο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, η εκμετάλλευση της φτηνής μετανα-
στευτικής δύναμης μαζί με τις αλλοιώσεις των δημοσιονομικών στοιχείων, 
όπως έγινε γνωστό προσφάτως, επιτρέπουν στον ελληνικό καπιταλισμό να 
εισέλθει στην ευρωζώνη. Το παλιό όνειρο του ελληνικού καπιταλισμού να 
κυριαρχήσει στον βαλκανικό χώρο ζωντανεύει. Οι δομικές ωστόσο αδυνα-
μίες του κοινωνικοοικονομικού συστήματος συνεχίζουν να εκδηλώνονται με 
την αύξηση του ελλείμματος. Ο αυξανόμενος δανεισμός από το εξωτερικό 
και οι αυξανόμενες πληρωμές του χρέους συμβάλουν στη συσσώρευση του 
χρέους, το οποίο από τη δεκαετία του 80 και μετά τριπλασιάζεται. Ήταν 
κατά κάποιον τρόπο θέμα χρόνου η χρηματοπιστωτική κρίση, που ανέδειξε 
τη δομική κρίση του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και συγχρόνως τις 
εσωτερικές αντιφάσεις και ανισότητες του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, να 
αναδείξει επίσης τις αντιφάσεις και τα όρια του ελληνικού καπιταλισμού. 

 Η προπαγάνδα της συλλογικής ενοχοποίησης

Στην αρχή της οικονομικής αυτής κρίσης, η δημόσια συζήτηση κα-
τέληγε στη δαιμονοποίηση της «κακής» μόνο εκδοχής του καπιταλισμού, 
του «καπιταλισμό καζίνο», ο οποίος ευθυνόταν για την κρίση. Η ευθύνη 
εντοπιζόταν στους κακούς κερδοσκόπους, στον κακό αγγλοσαξωνικό κα-
πιταλισμό και στις υπερβολές του. Από τους έλληνες βιομηχάνους έως την 
κοινοβουλευτική αριστερά και όχι μόνο, το παραμύθι του «κακού καπι-
ταλισμού» που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την επιστροφή στον «καλό 
και αγαθό καπιταλισμό» αποτελούσε κοινή πεποίθηση. Η άποψη ότι η 
κρίση αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα μόνο, ότι δε θίγει βαθύτερα 
την πραγματική οικονομία, και ότι άρα θα αρκούσε μια επιστροφή στην 
καλή προηγούμενη κατάσταση, αποδείχτηκε απολύτως λανθασμένη και 
παραπλανητική. Κι αυτό διότι, σε επίπεδο ανάλυσης, η λεγόμενη «χρημα-
τιστικοποίηση» που χαρακτηρίζει τον σημερινό καπιταλισμό δεν έχει να 
κάνει μόνο με την υπερδιόγκωση της χρηματοοικονομικής σφαίρας: έχει να 
κάνει και με την ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση της λογικής της, και των 
οικονομικών συμπεριφορών που προκύπτουν από αυτήν, και στην ίδια την 
«πραγματική» οικονομία (ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των εταιριών 
από το χρηματιστήριο, υιοθέτηση πολιτικών που αποσκοπούν στα κέρδη 
όχι των μετόχων της εταιρίας αλλά των επενδυτών που τζογάρουν στις 
μετοχές της κ.λπ.).

Τα τελευταία δυο χρόνια η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την 
οικονομική κρίση στο κρατικό χρέος. Το χρέος αυτό παρουσιάζεται σαν 
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αυτής της παγκόσμιας καπιταλιστικής πραγματικότητας. Και αυτό, επειδή 
δομικοί και ιστορικοί λόγοι συνέβαλαν στο να καταλάβει μια «προνομια-
κή» θέση στην κατάσταση αυτή. Η καθυστερημένη ιστορικά αστική ανά-
πτυξή της και η απουσία μιας σοβαρής βιομηχανικής βάσης, μαζί με έναν 
ανοργάνωτο και κακοδιοίκητο δημόσιο τομέα, με πλήρη έλλειψη «αστι-
κού» τύπου υπαλληλικής νοοτροπίας (αποτελεσματικότητα, αίσθηση του 
καθήκοντος, τήρηση του νόμου), ο οποίος στήριζε και στηρίζει δημοσιονο-
μικά και χρηματοπιστωτικά το εσωτερικό κεφάλαιο, διαμόρφωσαν μια οι-
κονομική ανάπτυξη στηριγμένη στο χρέος. Το γεγονός αυτό την κατάστησε 
εξαρτημένη και εξαιρετικά ευάλωτη στις ροές του ξένου κεφαλαίου και 
στις παγκόσμιες τάσεις του καπιταλισμού. Τα ξένα δάνεια και η διείσδυ-
ση του διεθνούς χρηματιστηριακού κεφαλαίου με την οποία το ελληνικό 
κεφάλαιο συνέδεσε την δική του επιβίωση, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
πορεία της οικονομικής του ανάπτυξης. 

Η ιστορία του ελληνικού καπιταλισμού (ο οποίος, ακόμα και στην 
κλίμακα του περιορισμένου μεγέθους του, δεν υπήρξε ποτέ κατά βάση 
βιομηχανικός, εφόσον το ελληνικό κεφάλαιο ήταν από την αρχή κυρίως 
εμπορικό, τραπεζικό και ναυτιλιακό) αντικατοπτρίζεται σε σημαντικό βαθ-
μό στην ιστορία των χρεοκοπιών του, οι οποίες συμπίπτουν με τις μεγάλες 
οικονομικές κρίσεις του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι, η μεγάλη ύφεση 
του 1873-1896 έφερε την πτώχευση της Ελλάδας το 1893, το κράχ του 1929 
ακολουθεί η ελληνική χρεοκοπία το 1932, και η τρέχουσα διεθνής οικονομι-
κή κρίση θέτει πάλι στο προσκήνιο μια νέα χρεοκοπία της χώρας.  

          Το ιστορικό υπόβαθρο της πρόσφατης πτώχευσης αρχίζει να ανα-
πτύσσεται από την περίοδο που ακολουθεί την Μεταπολίτευση. Η πτώση 
της δικτατορίας και η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που την ακολούθησε, 
τερμάτισαν το μετεμφυλιακό αυταρχικό καθεστώς. Η μαχητικότητα των 
διεκδικήσεων και των αγώνων της περιόδου αυτής ανάγκασαν τις κυβερ-
νήσεις να προχωρήσουν σε πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις. Ενώ 
στον υπόλοιπο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο κατεδαφιζόταν το κεϊνσιανό 
οικοδόμημα, στην Ελλάδα, ιδίως μετά την άνοδο στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ 
και κατά την πρώτη περίοδό του, μπαίνουν σε εφαρμογή τα πρώτα μέτρα 
κεϊνσιανού τύπου όπως είναι οι κρατικοποιήσεις, η δημιουργία κρατικών 
επιχειρήσεων, η αύξηση των κατώτερων εισοδημάτων κ.λπ. Καθώς όμως ο 
παραγωγικός ιστός σε τομείς όπως η γεωργία και η βιομηχανία σταδιακά 
αποσυντίθεται, ενισχύεται ο τριτογενής τομέας των υπηρεσιών και του του-
ρισμού και τα πελατειακά δίκτυα υπονομεύουν τον δημόσιο τομέα και την 
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αυτούς. Ο σημερινός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, που χαιρετίσθηκε με με-
γάλο ενθουσιασμό από τις κλίκες αυτές, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ήταν ο 
πρωτομάστορας που οργάνωσε την αλλοίωση αυτών των στοιχείων που 
επέτρεψαν την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη.

Όλη αυτή η ρητορεία για τους «τεμπέληδες» έλληνες όπως και 
για την «κακή ελληνική πολιτική ελίτ», αποσιωπά τις βαθύτερες αιτίες 
του ελληνικού κρατικού χρέους. Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από 
το επίπεδο της καπιταλιστικής της ανάπτυξης, η οποία μπορεί να είναι 
υψηλή ή χαμηλή, δεν υπάρχει χώρα στον υφιστάμενο παγκοσμιοποιημένο 
καπιταλισμό που να μην έχει υψηλό κρατικό χρέος, και αυτό δεν αναιρεί 
την σημασία που έχει η ιδιαίτερη δομή του ελληνικού καπιταλισμού και η 
θέση του στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καπιταλισμό.

Έτσι η ρητορική, τόσο από τις ευρωπαϊκές ολιγαρχίες όσο και από 
την εσωτερική «συμμαχία» που την προωθεί, περί φαύλων ή ανίκανων 
πολιτικών που ευθύνονται για την κατάσταση αυτή, και η αντικατάστασή 
τους με υπεύθυνους πολιτικούς ή ικανούς τεχνοκράτες, στερείται εντε-
λώς νοήματος. Είδαμε παραπάνω ότι η κρίση αλλά και η υπέρβασή της, 
δεν είναι απλά πρόβλημα προσώπων και ικανοτήτων, αλλά οφείλεται σε 
κάτι που τα υπερβαίνει, στην κατεστημένη δηλαδή κοινωνικοοικονομική 
οργάνωση. Όσο για την περίφημη «τεμπελιά» και «σπάταλη» στάση των 
Ελλήνων, η δημοσιονομική κρίση που έχει αγγίξει ακόμα και τη λιτοδίαιτη 
υποτίθεται Γερμανία φαίνεται να διακωμωδεί αυτό το επιχείρημα ως αιτία 
του χρέους.

Η οικονομική επιτήρηση ως «φάρμακο για τον καταναλωτισμό»

Από το 2010 η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον πλήρη έλεγχο 
και την κηδεμονία της τρόικας και του ΔΝΤ. Όταν η ελληνική κυβέρνηση 
υπέγραψε την σύμβαση δανεισμού με την τρόικα συνοδευόμενη  από το 
Μνημόνιο, θεωρήθηκε ότι εξασφάλιζε έναν δανεισμό με λογικούς όρους 
και έτσι η κερδοσκοπία θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μέχρι τώρα όμως, 
και παρά τις συχνές διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα έχει σε μεγάλο βαθμό 
λυθεί ή ότι έστω η κατάστασή του βρίσκεται υπό έλεγχο, το χρέος αντί να 
μειώνεται αυξάνεται και απαιτεί νέες ρυθμίσεις, νέα δάνεια, νέα Μνημόνια. 
Στην πραγματικότητα, όπως είναι γνωστό από τις χώρες της περιφέρειας 
που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, το ΔΝΤ είναι ο θεσμός που επιβάλλει την 
επιστροφή του χρέους για λογαριασμό των μεγάλων τραπεζών της δύσης. 
Καθιερώνει τους όρους που οδηγούν στην ανανέωση του δανεισμού από τα 
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κάτι αυθύπαρκτο, σαν το αποτέλεσμα μιας αλόγιστης σπατάλης σε σχέση 
με την παραγωγή και στηρίχτηκε απο μια «κακή και άφρονα πολιτική» 
του παρελθόντος. Η πεποίθηση του «όλοι μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου 
αποτελεί την λαϊκίστικη και χυδαία εκδοχή της γενικότερης τάσης η οποία 
εμφανίζεται στο δημόσιο λόγο, μέσα από τις σοβαροφανείς και εξεζητημέ-
νες συχνά αναλύσεις των πολιτικών, των οικονομολόγων, των «διανοουμέ-
νων», των  μεγαλοδημοσιογράφων, και η οποία διεκδικεί την μόνη σωστή 
και έγκυρη διάγνωση η οποία δεν σηκώνει καμιά αμφισβήτηση. Οτιδήποτε 
άλλο συνιστά ανορθολογισμό. 

Όμως το χρέος δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της ανά-
πτυξης του ελληνικού καπιταλισμού. Η κρίση χρέους είναι η κρίση του 
ελληνικού καπιταλισμού. Και με τη σειρά του, αποτελεί μέρος της κρίσης 
του ευρωπαϊκού καπιταλισμού αλλά και του παγκόσμιου. Η διαφθορά και 
η κακοδιαχείριση μπορεί να επιδείνωσαν την κατάσταση, ωστόσο οι ελλη-
νικές ιδιομορφίες δεν μπορούν ασφαλώς να εξηγήσουν την εξάπλωση των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων όχι απλά στις χώρες της περιφέρειας αλλά 
και σε αυτές του κέντρου. 
          Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ολιγαρχίες προσπάθησαν να πείσουν την 
ελληνική κοινωνία ότι το ελληνικό κρατικό χρέος, δεν αποτελεί παρά το 
αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των «τεμπέληδων» Ελλήνων οι οποίοι συ-
νήθισαν να ζούνε με δανεικά, με την ανοχή ενός κράτους αφερέγγυου που 
στηρίχτηκε στα δάνεια, τις απάτες, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. 

Αυτή η ρητορική προσπαθεί να κρύψει το γεγονός ότι το χρέος δεν 
συσσωρεύτηκε ερήμην αυτών των σημερινών επικριτών και των δανειστών 
του. Και φυσικά είναι απλοϊκό να λέμε ότι οφείλεται σε μια ελληνική 
κουτοπονηριά και δήθεν καπατσοσύνη που ξεγέλασε τους «αθώους» και 
«αφελείς» Ευρωπαίους (όπως βέβαια εξίσου αφελές είναι να προσπαθού-
με να παρουσιάσουμε και την ελληνική κοινωνία ως εντελώς «αθώα», με 
την πολιτική έννοια του όρου, για όλη αυτή την κατάσταση). Τα τεράστια 
βάρη των πολεμικών εξοπλισμών, η κατασκευή των κρατικών υποδομών 
που πληρώνεται με αστρονομικά ποσά, τα τοκογλυφικά επιτόκια και ο 
αναδανεισμός με ακόμα επαχθέστερα για να αποπληρωθούν τα ήδη υπάρ-
χοντα χρέη, για τα οποία είχαν πλήρη γνώση ότι δεν μπορούν να απο-
πληρωθούν συνολικά, αποτελούν την «αθώα» πολιτική που επιβλήθηκε, 
από τις οικονομικές ελίτ και τις ευρωπαϊκές πολιτικές ολιγαρχίες που τις 
στήριζαν, με το αζημίωτο βεβαίως. Η «εξαπάτηση» που επικαλούνται σή-
μερα ότι έγινε, μέσω της αλλοίωσης των δημοσιονομικών στοιχείων, για την 
ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, ήταν απολύτως γνωστή στους κύκλους 
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μορφή συναλλαγής και διαπραγμάτευσης μεταξύ ποικίλων ομάδων συμ-
φερόντων και του Κράτους, με σκοπό την απόσπαση προνομίων και την 
εξασφάλιση προστασίας. 

Η επιθυμία επιστροφής στην παλιά καλή αφθονία

Από την αρχή της ελληνικής «κρίσης», ως ομάδα κρατήσαμε μια 
στάση αρνητική ή, έστω, επιφυλακτική απέναντι σε όλες αυτές τις προσπά-
θειες επεξεργασίας του καλύτερου σχεδίου «εξόδου από την κρίση», στις 
οποίες διακρίνονται ιδιαίτερα οι αριστερές παρατάξεις και οι ιθύνοντες 
νόες τους: έξοδος από το ευρώ ή όχι; Διαγραφή του χρέους; Παραμονή 
στην Ε.Ε. ή όχι;

Εμείς πιστεύουμε ότι τα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να φαντά-
ζουν σημαντικά κι επείγοντα, ωστόσο αυτό ισχύει μόνο αν αντιλαμβανόμα-
στε τα πράγματα μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης, λίγο πολύ, οπτι-
κής. Πρόκειται για μια οπτική διαχειριστική, η οποία αναφέρεται μόνο σε 
ένα επίπεδο «δημοσιονομικό» και «γεωπολιτικό», έχοντας ως υπέρτατο 
ορίζοντά της -ακόμα κι αν δεν το λέει ρητά ή ακόμα κι αν δεν το καταλα-
βαίνει- την επιστροφή στη σοσιαλδημοκρατική ή έστω κεϊνσιανή ευημερία 
της προ κρίσης περιόδου. Μάλιστα μια τέτοια αντίληψη είναι και εθνοκε-
ντρική, εφόσον βλέπει τα πράγματα αποκλειστικά υπό την προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας, αναζητώντας λύση μόνο στα καθαρά ελληνικά προ-
βλήματα, όταν είναι σαφές ότι ακόμα και αυτά αποτελούν κομμάτι μιας 
ιδιαίτερα πολύπλοκης κατάστασης, στην οποία εμπλέκονται πολλές άλλες 
οικονομίες. Έτσι, από το «νέο ΕΑΜ» που δίνει προτεραιότητα σε μια πα-
τριωτικού τύπου ερμηνεία που θεωρεί «κατοχή» τις ενδοκαπιταλιστικές 
ασυμμετρίες, μέχρι την αναδιαπραγμάτευση του χρέους και το «κούρεμα» 
των ομολόγων, που δεν θα μειώσει ωστόσο το χρέος, και την έξοδο από το 
ευρώ ή και την ΕΕ που παρουσιάζει και αυτή σημαντικά προβλήματα, όλες 
αυτές οι λύσεις αποσιωπούν την βασική αιτία του προβλήματος (που δεν 
είναι άλλη από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα) την οποία δεν θέτουν σε 
ριζική και συνολική αμφισβήτηση.

Αυτές οι θεωρήσεις δεν αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό κα-
θεστώς που στήριξε και στηρίζει αυτό το οικονομικό σύστημα: την αντι-
προσωπευτική «δημοκρατία». Αυτό το κοινοβουλευτικό καθεστώς απα-
ξιωμένο σήμερα σε βασικούς του θεσμούς, τείνει να πάρει, κάτω από τα 
κελεύσματα της παγκόσμιας αγοράς, νέες αυταρχικές μορφές τις οποίες 
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κέντρα του καπιταλισμού. Οι κρίσεις στην περιφέρεια επανεμφανίζονται 
έτσι μέσα από ένα φαύλο κύκλο. Το ΔΝΤ δανείζει χρήματα για να πληρω-
θούν τα προηγούμενα χρέη, εάν η χώρα που βρίσκεται σε κρίση εφαρμόζει 
τις επιβαλλόμενες  νεοφιλελεύθερες πρακτικές. Φυσικά, αυτές οι πρακτι-
κές οδηγούν στην αύξηση της φτώχιας των λαών και στην αναπαραγωγή 
της συσσώρευσης χρέους.

Αυτή τη κρίση χρέους, καλείται να πληρώσει η ελληνική κοινωνία. 
Η εσωτερική συμμαχία του «μαζί τα φάγαμε» σε πλήρη σύμπνοια με 
τις ευρωπαϊκές ολιγαρχίες που διατυμπανίζουν την «τεμπελιά» και την 
«ανευθυνότητα» «ως εθνικά χαρίσματα», προσπαθούν να ενοχοποιήσουν 
την ελληνική κοινωνία να δεχτεί αδιαμαρτύρητα τα σκληρά μέτρα λιτότη-
τας που επιτρέπουν στο ιθαγενές και εξωτερικό κεφάλαιο να συνεχίσουν 
να κερδοσκοπούν σε βάρος της. Η ελληνική κοινωνία έχει φυσικά τις ευθύ-
νες της. Αφέθηκε να παρασυρθεί από τις διεφθαρμένες πολιτικές ηγεσίες 
της, με αντάλλαγμα τα προνόμια που αποσπούσε μέσα από τις πελα-
τειακές σχέσεις που διατηρούσε μαζί τους. Ενέδωσε στην καταναλωτική 
ευφορία που τις τελευταίες  δεκαετίες συντηρούσε ο χρηματοπιστωτικός 
παράδεισος και στην ψευδαίσθηση ότι θα πλησιάσει την δυτική «ανάπτυ-
ξη». Κατέστρεψε πολιτιστικές αξίες αιώνων, για να τις αντικαταστήσει 
με τα «αστραφτερά τενεκεδάκια» μιας αξιακά παρηκμασμένης Δύσης. Ο 
Έλληνας γοητεύθηκε από τη ρητορική της περιόδου Σημίτη περί «εκσυγ-
χρονισμού» και «ανάπτυξης», και γέμιζε περηφάνια με τα «μεγάλα έργα» 
και τις φαραωνικού τύπου φιέστες των Ολυμπιακών Αγώνων, πιστεύο-
ντας ότι έγινε ο αμερικανός των Βαλκανίων. Ωστόσο, ας μη γελιόμαστε. 
Ο καταναλωτισμός και η έλλειψη αξιών δεν είναι χαρακτηριστικό της ελ-
ληνικής κοινωνίας μόνο, χαρακτηρίζει όλον τον δυτικό κόσμο. Η ελληνική 
κοινωνία, ως επαρχία αυτού του κόσμου, υπέστη τη βίαιη εισβολή αυτής 
της καταναλωτικής κουλτούρας, που θέτει ως κεντρική επιδίωξη της ζωής 
την άνοδο στην κοινωνική ιεραρχία. Η επιδίωξη του εύκολου και γρήγορου 
πλουτισμού και ο νεοπλουτισμός (στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλο και 
περισσότερο τον ίδιο τον «ανεπτυγμένο», δυτικό καπιταλισμό), ήταν το 
επακόλουθο22, εφόσον αυτή η λογική βρίσκει πολύ σημαντικά ερείσματα 
στην παραδοσιακή, νεοελληνική αντίληψη περί πολιτικής: την πολιτική ως 

22. Με χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτό που οι λαϊκιστές αποτελούν «έγκλημα του Χρη-
ματιστηρίου»: ένα χρηματιστηριακό σκάνδαλο, όπου εμπλεκόμενες δεν ήταν μόνο κάποιες 
πολιτικές ή οικονομικές ολιγαρχίες, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι απλού κόσμου, ο οποίος 
νόμιζε ότι ήρθε η ευκαιρία να πιάσει την καλή μέσω των «κονέ» και των «γνωριμιών» του, 
οι οποίες υποτίθεται ότι θα του εξασφάλιζαν ασφαλείς πληροφορίες. Ένα ολόκληρο κομμάτι 
της κοινωνίας ανέβηκε σκαλί στην κοινωνική ιεραρχία εκείνη την περίοδο.
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παρέθετε την επαναστάτρια, Ρόζα Λούξεμπουργκ στους ρεφορμιστές της 
Β’ Διεθνούς. Ο καπιταλισμός εκείνης της εποχής, πιεζόμενος από το ισχυρό 
εργατικό κίνημα, αναγκαζόταν να κάνει παραχωρήσεις. Αυτό το είδαμε με 
τον πιο γλαφυρό τρόπο στην Αμερική, κατά τη διάρκεια της κρίσης του 
’29, όταν σταδιακά ο καπιταλισμός άρχισε να υιοθετεί σοσιαλδημοκρα-
τικές πολιτικές προκειμένου να ξεπεράσει την κρίση του. Διόλου τυχαία, 
ο Κέινς, είχε μελετήσει τον μαρξισμό αλλά και το σοβιετικό οικονομικό 
σύστημα της εποχής. 

Επρόκειτο για έναν καπιταλισμό που αντιμετώπιζε ισχυρά αντιπο-
λιτευτικά ρεύματα, τόσο στο πολιτικοκοινωνικό πεδίο (εργατικό κίνημα) 
όσο και στο πολιτιστικό-πνευματικό επίπεδο (κριτική των μοντερνιστών 
καλλιτεχνικών πρωτοποριών κ.λπ.). Υπήρχε μια πραγματική ταξική αλλά 
και κοινωνική, γενικότερα, πάλη, η οποία δεν επέτρεπε στις ολιγαρχίες και 
τις ελίτ να ελέγχουν απόλυτα την οικονομία αλλά και να επιβάλλουν τη 
βούλησή τους στην κοινωνία. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι 
που δημιουργήθηκε η σοσιαλδημοκρατική θεωρία και πρακτική: η απει-
λή των προλεταριακών επαναστάσεων ανάγκασε τις ανώτερες τάξεις να 
αναζητήσουν ένα είδος διαπραγμάτευσης που θα απέτρεπε το ενδεχόμενο 
εμφύλιων συγκρούσεων και επικίνδυνων πολιτικών περιπετειών. Σε αυτή 
τη λογική της διαπραγμάτευσης και των παραχωρήσεων βασίστηκε η ψευ-
δαίσθηση ότι ο καπιταλισμός θα μπορούσε να ανατραπεί σταδιακά, μέσω 
μιας σωρευτικής πορείας μεταρρυθμίσεων (πράγμα που ισχύει, φυσικά, 
και για τους θεωρητικούς της Β’ Διεθνούς, που παρατηρούσαν τη δυναμική 
πορεία του γερμανικού εργατικού κινήματος του δευτέρου μισού του 19ου 
αιώνα).

Αυτό που παρατηρούμε κατά τα τελευταία 30 χρόνια, αντίθετα, 
είναι η σταδιακή απόσυρση των πληθυσμών από τη δημόσια σφαίρα. Ο 
ατομικισμός και ο καταναλωτισμός έχουν διαπεράσει το κοινωνικό σώμα 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να οδηγήσουν σε μια «ενσωμάτωση» όλων των αμ-
φισβητησιακών κινημάτων. Αρχικά η εργατική τάξη έπαψε να έχει επανα-
στατικό χαρακτήρα, εφόσον, χτυπημένη από τη μάστιγα του σταλινισμού 
αλλά και από τις σοσιαλδημοκρατικές πρακτικές της διαπραγμάτευσης, 
περιορίστηκε στο ρόλο ενός λόμπι που απλά διαπραγματευόταν με το 
κράτος και την εργοδοσία τη βελτίωση της κοινωνικής της θέσης μέσα στο 
υπάρχον σύστημα. Τα «νέα κοινωνικά κινήματα», από την άλλη πλευρά, 
που αναδύθηκαν στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, δεν κατάφεραν να 
ριζώσουν στην κοινωνία στον ίδιο βαθμό με το εργατικό κίνημα. Η κριτική, 
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θεωρούσαμε  ξεπερασμένες. Ο εμφανής στόχος  των πολιτικών ηγεσιών 
αυτών των ολιγαρχικών καθεστώτων, δεν είναι άλλος από το να σώσουν 
αυτό το παραπαίον σήμερα καπιταλιστικό σύστημα. 

Ταυτόχρονα, το πνεύμα που διαπνέει αυτές τις προσεγγίσεις είναι 
το οικονομικό αντίστοιχο της πολύ διαδεδομένης, σήμερα, σύγχυσης της 
γεωπολιτικής με την πραγματική πολιτική ελευθερία: όπως στο πολιτικό 
επίπεδο τείνουμε να θεωρούμε ότι η γεωπολιτική ανεξαρτησία ενός κρά-
τους συνιστά απαραιτήτως και προϋπόθεση της πολιτικής ελευθερίας του 
λαού του (στα πλαίσια μιας παλαιολενινιστικής αντι-ιμπεριαλιστικής ανά-
λυσης), έτσι και σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω,  θεωρούμε ότι η απε-
λευθέρωση της χώρας από την οικονομική υποτέλεια θα σημάνει σώνει και 
καλά μια εξέλιξη προς τη δημοκρατία, την κοινωνική απελευθέρωση κ.λπ. 

Εξάλλου αυτή η οπτική των πραγμάτων είναι θεμελιωδώς και ρι-
ζικά λανθασμένη, εφόσον αδυνατεί να κατανοήσει -και, κατά συνέπεια, 
συγκαλύπτει- τα πραγματικά διακυβεύματα της περιόδου. Φυσικά και θα 
ήταν πολύ θετικό να διαγραφεί το περίφημο χρέος ή να μπορέσει η χώρα 
να απελευθερωθεί από τη μέγγενη της Τρόικας, την επιβολή των ακραίων 
μέτρων λιτότητας κ.λπ. Ακόμα όμως κι αν υποθέσουμε πως κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να γίνει δίχως κόστος -αφήνοντας, δηλαδή, κατά μέρος την όλη 
συζήτηση σχετικά με τη μοίρα της χώρας εκτός ευρώ και τις αλλαγές που 
κάτι τέτοιο θα επέφερε στην καθημερινή ζωή και στο επίπεδο ζωής του 
πληθυσμού-, δε θεωρούμε ότι είναι ούτε αρκετό ούτε -κυρίως- ότι αποτε-
λεί, αναγκαστικά και από μόνο του, προϋπόθεση για οποιοδήποτε βήμα 
παραπάνω προς μια κατεύθυνση πιο δημοκρατική και εξισωτική. Διότι, 
φυσικά, η σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία της αριστεράς δεν ενδιαφέρεται 
ιδιαίτερα για την προοπτική μιας δημοκρατικής και εξισωτικής κοινωνίας. 
Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διαχείριση ενός κεϊνσιανού καπιταλι-
σμού, ο οποίος μπορεί μεν να είναι προτιμότερος από το νεοφιλελευθερι-
σμό, ωστόσο ούτε κάποια σχέση έχει με τη δημοκρατία και την ισότητα, 
αλλά ούτε και είναι εφικτός, στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου καπι-
ταλισμού που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε παραπάνω. 

Η διαδικασία ολιγαρχικοποίησης και ο θάνατος της σοσιαλδη-
μοκρατίας

Στις μέρες μας δεν τίθεται πλέον καν το ερώτημα «μεταρρύθμιση 
ή επανάσταση» που είχε κάποιο νόημα στις αρχές του αιώνα, όταν αντι-
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καλώς εννοούμενο πατερναλισμό. Πλέον το εταιρικό θεσμικό πλαίσιο δεν 
προσφέρει καμία υποστήριξη στον εργαζόμενο, ο οποίος πρέπει να τα 
βγάλει πέρα απολύτως μόνος, πληρώνοντας και εξ ολοκλήρου το μάρμαρο 
σε περίπτωση αποτυχίας26.

Αυτές οι πρακτικές εμπεδώνουν ακόμα περισσότερο την ατομι-
κοποίηση της κοινωνίας και μαζί με την ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων καταστρέφουν κάθε έννοια εργατικού κινήματος. Με αυτόν τον 
τρόπο, βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες καταργούνται 
είτε επίσημα είτε ανεπίσημα και εκ των πραγμάτων, πράγμα που καθιστά 
όλο και πιο δύσκολη την άρθρωση οποιαδήποτε μορφής συλλογικής αντί-
στασης από την πλευρά των εργαζομένων. Όπως έχει αποδειχθεί τα τε-
λευταία χρόνια, αυτή η ιδεολογία του νεομάνατζμεντ έχει πετύχει το ρόλο 
της, εφόσον τα άτομα ερμηνεύουν την επιδείνωση της κατάστασής τους πε-
ρισσότερο ως κάποιο είδος προσωπικής αποτυχίας παρά ως αποτέλεσμα 
των εταιρικών πολιτικών. Ένα νέο και πανταχού παρόν άγχος διαδίδεται, 
το οποίο παραλύει κάθε ικανότητα αντίστασης, μετατρέποντας τη δυσα-
ρέσκεια σε αυτοενοχοποίηση27. Παράλληλα, στο πολιτιστικό επίπεδο ο κα-
πιταλισμός παίζει πλέον χωρίς αντίπαλο, εφόσον η μαζική κουλτούρα έχει 
επικρατήσει πλήρως, δίχως να αντιμετωπίζει την παραμικρή αμφισβήτηση. 
Ο μεταμοντερνισμός, με την έμφασή του στην αποδόμηση της βασικής μο-
ντερνιστικής διάκρισης ανάμεσα σε υψηλή (highbrow) και ευτελή (lowbrow) 
κουλτούρα και οι διάφορες αντι-ολοκληρωτικές ιδεολογίες, με την εμμονή 
τους στην κριτική των συνολικών πολιτικών προταγμάτων, έχουν δημιουρ-
γήσει ένα διανοητικό τοπίο μέσα στο οποίο είναι πρακτικά αδύνατη η 
άρθρωση οποιασδήποτε κριτικής στη σύγχρονη κοινωνία28.

26. Διότι αυτή η αφομοίωση των σλόγκαν των κινημάτων του ’60 έγινε με τέτοιον τρόπο, ώστε 
τα πρώτα να μετατραπούν σε ένα είδος νεοφιλελεύθερων κακεκτύπων τους: κρατήθηκε μόνο 
το κομμάτι το σχετικό με την «απελευθέρωση» από οτιδήποτε «σταθερό» και αφαιρέθηκε 
κάθε κομμάτι σχετικό με την ισότητα και τη δημοκρατία, που αποτελούν το βασικό ανθρω-
πολογικό υπόστρωμα της πραγματικής ελευθερίας. Έτσι η «ελευθερία» έγινε συνώνυμο της 
εκρίζωσης και της μετατροπής του ατόμου σε ένα ανερμάτιστο ον, αποκομμένο από κάθε 
σταθερό έρεισμα. Πρόκειται για μια χυδαία εκδοχή της φιλελεύθερης αντίλήψης για την ελευ-
θερία ως αποκλειστικά αρνητική ελευθερία, ως ελευθερία-από (σε αντίθεση με τη «θετική» 
ελευθερία, την ελευθερία-για-να).
27. Η οποία στις ακραίες της συνέπειες οδηγεί μέχρι και την αυτοκτονία, όπως το διαπίστω-
σε η γαλλική κοινή γνώμη με τη σειρά των 60 και αυτοκτονιών εργαζομένων στον γαλλικό 
ΟΤΕ, τη France Télécom κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Να σημειωθεί ότι οι αυτόχειρες δεν 
προέρχονταν σε καμία περίπτωση αποκλειστικά από τα κατώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας: 
ήταν και πολλά στελέχη που δεν άντεξαν την πίεση και το άγχος των «πολιτικών εξυγίανσης» 
που προωθεί η νέα διεύθυνση, μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας το 2004.
28. Πόσο μάλλον όταν η κοινωνία της κατανάλωσης, απαλλαγμένη από τον αστικό συντηρητι-
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αλλά και η επίδρασή τους στις κοινωνικο-ιστορικές εξελίξεις περιορίστηκε 
κυρίως στον πολιτιστικό τομέα, ενώ ο καπιταλισμός χρησιμοποίησε αρκετά 
στοιχεία τους για να ξεπεράσει την κρίση της δεκαετίας του ‘70 -όπως είχε 
συμβεί παλιότερα με τον κεϊνσιανισμό, ο οποίος επέτρεψε στον καπιταλι-
σμό να ενσωματώσει επιτυχώς τα σοσιαλδημοκρατικά μέτρα. Περάσαμε 
έτσι σε έναν καπιταλισμό πλήρως απελευθερωμένο από τον αστικό που-
ριτανισμό και τη συντηρητική του ηθική, ο οποίος οδήγησε στην απόλυτη 
επικράτηση της κοινωνίας της κατανάλωσης και της μαζικής κουλτούρας, 
οι οποίες είχαν ουσιαστικά αρχίσει να αποκρυσταλλώνονται ήδη από τη 
δεκαετία του 192023.

Οι κοινωνικές τάξεις, ως μορφές συλλογικής συνείδησης και φο-
ρείς κοινωνικών πρακτικών και αξιών24, αποσυντίθενται και τη θέση τους 
παίρνει ένας καταναλωτικός ατομικισμός, ο οποίος διασπά την κοινωνία 
σε ένα πλήθος ομάδων συμφερόντων, λόμπι αλλά και «ομάδων ομοίων» 
(peer groups), οι οποίες συγκροτούνται βάσει των καταναλωτικών συνηθει-
ών των ατόμων. Παράλληλα, τα νέα εργασιακά μοντέλα που άρχισε να 
προωθεί ο καπιταλισμός από τη δεκαετία του ’70 και εξής, βασίστηκαν 
σε μια αφομοίωση του λεξιλογίου των κινημάτων του ’60: «δημιουργι-
κότητα», «αυτονομία», «προσωπική εμπλοκή», κριτική του αυταρχισμού 
είναι τα βασικά σχήματα μέσω των οποίων αυτό το νεομάνατζμεντ άρχισε 
να αποδομεί τις σταθερές δομές του μεταπολεμικού καπιταλισμού25. Οι 
γραφειοκρατίες καθίστανται πιο ιεραρχικές και κατακόρυφες, οι μισθο-
λογικές διακρίσεις εκτινάσσονται, τα προνοιακά δίκτυα και οι παροχές 
κόβονται (ακόμα και μέσα στις ίδιες τις εταιρίες) και παντού προωθείται 
η βασική απάτη που πλασάρει ως απελευθέρωση του εργαζόμενου μια 
«αυτονομία» κατά την οποία αυτός έχει ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει, 
εφόσον οι διευθυντές πλέον απαλλάσσονται από κάθε υπευθυνότητα και 

23. Βλ. σχετικά τις αναλύσεις της Σχολής της Φραγκφούρτης για την πολιτιστική βιομηχανία, 
όπως επίσης και το έργο του Ντάνιελ Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, 
μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Νεφέλη, 1999. Είναι ένα σημαντικό σημείο 
αυτό, καθώς συχνά συγκαλύπτεται από της συντηρητικές ή νέο-συντηρητικές οιμωγές κατά 
των κινημάτων του ’60 ως δήθεν υπεύθυνων για την άνοδο του σύγχρονου καπιταλισμού. 
Προφανώς και υπάρχουν πολιτιστικές προσμείξεις, αλλά αυτές έγιναν δυνατές, επειδή ο ίδιος 
ο καπιταλισμός βρισκόταν από πολύ νωρίτερα σε μια φάση σταδιακής μετάλλαξης.
24. Σχετικά με αυτόν τον ορισμό της κοινωνικής τάξης, βλ. Ε. Π. Τόσμον, «Για τις κοινωνικές 
τάξεις» (στον τόμο Κλοντ Λεφόρ, Τι είναι η γραφειοκρατία;, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Εκ-
δοτική Ομάδα, 1985) αλλά και την ανάλυση του συγγραφέα στο κείμενό του που αναφέραμε 
παραπάνω: Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός καπιταλισμός. 
25. Βλ. το κείμενο του R. Sennett, «Η διάβρωση του χαρακτήρα…», ό. π., όπως και το βιβλίο 
του Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού (μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, Σαββάλας, 2008).
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και με την έννοια ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίσει την 
κριτική του στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. 

Πρέπει, αντίθετα, να καταλάβουμε ότι η δομή του σημερινού κα-
πιταλισμού και της κοινωνίας της κατανάλωσης εκτός από τις καθεαυτό 
κοινωνικές και οικονομικές της συνέπειες (φτωχοποίηση των πληθυσμών 
μέσα στη Δύση, φτώχεια, εκμετάλλευση και λιμοκτονία στον Δεύτερο και 
τον Τρίτο Κόσμο), έχει και ορισμένες πολύ «βαθύτερες», κατά κάποιον 
τρόπο, συνέπειες, ανθρωπολογικής και οικολογικής τάξης, οι οποίες μάλι-
στα αλληλοσυμπλέκονται, δημιουργώντας ένα καταστροφικό μείγμα που 
δε μπορεί να ξεπεραστεί μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος κοινωνικού 
συστήματος.

Ο σημερινός νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός είναι ταυτόχρονα 
προϊόν και έκφραση της ανθρωπολογικής κατάστασης που ο Καστοριά-
δης αποκαλούσε άνοδο της ασημαντότητας. Μέσα στα πλαίσια αυτής 
της καταστροφής των κοινωνικών σημασιών, των εθίμων, των αξιών, των 
γνωμόνων κάθε τύπου (είτε παραδοσιακών και συντηρητικών ή προκαπι-
ταλιστικών είτε καπιταλιστικών, είτε λαϊκών ή επαναστατικών) και της 
αντικατάστασής τους από τη ρυπώδη μαζική κουλτούρα και το σύγχρονο 
θέαμα (κατανάλωση, βιομηχανία της διασκέδασης και των γκάτζετ, απο-
βλάκωση μέσω του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και της πορνογρα-
φίας κ.λπ.), διαβρώνεται το ίδιο το ανθρώπινο ον ως ον φαντασίας που 
μπορεί να σκέφτεται και να δημιουργεί. Η άνοδος του νεοφιλελευθερι-
σμού συνιστά το πέρασμα σε ένα νέο επίπεδο κοινωνικής εξέλιξης, κατά 
το οποίο το οικονομικό στοιχείο (στην πιο εκχυδαϊσμένη, μάλιστα εκδοχή 
του, αυτή της επιδίωξης του εύκολου κέρδους με κάθε μέσο) επικρατεί σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να εκτοπίζει και να εξοβελίζει πλέον κάθε άλλη κοι-
νωνική προτεραιότητα και δραστηριότητα. Αυτό που παράγει ο σύγχρονος 
καπιταλισμός ως ανθρώπινο ον, ως τύπο ανθρώπου, είναι ο αγχωτικός επι-
σφαλής εργαζόμενος που ασχολείται με την προάσπιση της θέσης του μέσα 
στην ιεραρχία της καταναλωτικής κοινωνίας, δουλεύοντας υπό αποκτηνω-
τικές συνθήκες και έχοντας ως μόνη διέξοδο τη σύγχρονη «διασκέδαση» 
και τους ψυχαναγκασμούς της κοινωνίας της κατανάλωσης.

Και όπως είναι φυσικό, το «οικολογικό αποτύπωμα» αυτού του 
κοινωνικού καθεστώτος είναι συντριπτικό για τον πλανήτη, ειδικά μάλιστα 
αν αναλογιστούμε ότι το βασικό όνειρο των λεγόμενων «αναδυόμενων οι-
κονομιών» (με προεξάρχουσες την Κίνα και την Ινδία) είναι να φτάσουν 
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Είναι αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και κυρι-
άρχησε ο νεοφιλελευθερισμός, κατά τρόπον ώστε σήμερα να είναι πλέον 
αδύνατη σε υλικό και οικονομικό επίπεδο οποιαδήποτε επιστροφή ακόμα 
και στον προηγούμενο, κεϊνσιανό καπιταλισμό. Με αυτήν την έννοια, είναι 
καθαρά ουτοπικό σήμερα να υιοθετούμε μια σοσιαλδημοκρατική ατζέντα, 
εφόσον είναι πλέον οικονομικά αδύνατη η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. 
Αυτό το σημείο το έχει τονίσει σωστά ο Τ. Φωτόπουλος. Ωστόσο η ανάλυσή 
του βασίζεται σε μια λανθασμένη και οικονομικά ντετερμινιστική άποψη, 
καθώς δε βλέπει ότι αυτή η εξέλιξη υπήρξε προϊόν κοινωνικών και πολιτι-
κών εξελίξεων και όχι μόνο οικονομικών διαδικασιών: είναι ακριβώς αυτή 
η υποχώρηση της ταξικής πάλης και των κοινωνικών συγκρούσεων που 
επέτρεψε την εμπέδωση της σημερινής κατάστασης. Είναι αυτή η διαδι-
κασία ολιγαρχικοποίησης, με τη συνακόλουθη καταστροφή των κοινωνικών 
σημασιών των διάφορων τάξεων (στα πλαίσια αυτού που ο Καστοριάδης 
αποκαλεί άνοδο της ασημαντότητας) που έχει δημιουργήσει τη σημερινή 
κατάσταση κατά την οποία ο καπιταλισμός νιώθει να παίζει χωρίς αντί-
παλο, δημιουργώντας ένα σύστημα που δεν ανέχεται πλέον έστω και τη 
στοιχειωδέστερη παραχώρηση29. Συνεπώς, το δίλημμα «επανάσταση ή με-
ταρρύθμιση» δεν τίθεται πλέον: ή το κοινωνικό καθεστώς που επιβάλλει 
ο σύγχρονος καπιταλισμός θα ανατραπεί συνολικά ή θα παραμείνουμε 
στην υπάρχουσα κατάσταση, βλέποντας τον καπιταλισμό να βυθίζεται 
μέσα στις αντιφάσεις και τους ανορθολογισμούς του, τώρα που δεν αντι-
μετωπίζει κάποιο ανταγωνιστικό προς αυτόν κοινωνικό κίνημα.

Η ανθρωπολογική κριτική

Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια πραγματι-
κά κριτική και ριζοσπαστική πολιτική πρόταση σήμερα πρέπει να θέτει το 
κοινωνικό ζήτημα με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο συνολικό. Συνολικό 
όχι μόνο υπό την έννοια ότι θα πρέπει να καταδεικνύουμε πως ο μόνος 
τρόπος για τη στοιχειώδη βελτίωση της κατάστασης και το μπλοκάρισμα 
της επίθεσης των ολιγαρχιών ενάντια στις κοινωνίες είναι ένα κοινωνικό 
κίνημα που θα μάχεται για τον αυτομετασχηματισμό των σημερινών 
κοινωνιών προς μια δημοκρατική κατεύθυνση (όπως σωστά το έδειξε το 
κίνημα για την άμεση δημοκρατία στις ελληνικές πλατείες)∙ «συνολικό» 

σμό, μπορεί να παρουσιάζεται ως η ενσάρκωση της «ανοιχτής κοινωνίας», που δέχεται στους 
κόλπους της τους πάντες, δίχως σεξιστικά και ρατσιστικά ταμπού.
29. Όπως, π.χ., ο περίφημος φόρος Τόμπιν, τον οποίο υποστηρίζουν οργανώσεις σαν την 
ATTAC.
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αμερικανικής εργατικής τάξης, πολλά συνδικάτα του δευτέρου μισού του 
19ου αιώνα προέβλεπαν τη διαγραφή όσων μελών τους δούλευαν περισσό-
τερο και έβγαζαν περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει 
οι εργάτες μεταξύ τους (προκειμένου να κρατάνε χαμηλά τους ρυθμούς 
της παραγωγής και να μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα με τα 
αφεντικά τους)33. 

Σε ό,τι μας αφορά, προσυπογράφουμε πλήρως αυτό το εξισωτι-
κό πνεύμα του εργατικού κινήματος, το οποίο χάθηκε στη συνέχεια (και 
συνετρίβη ολοκληρωτικά από το σταλινισμό). Σε ό,τι αφορά το σύνθημα 
της μισθολογικής ισότητας, αυτό το υποστηρίζουμε όχι τόσο ως απόλυ-
τα εφαρμόσιμο πρακτικό μέτρο -καθώς ενδεχομένως οι συνθήκες να μην 
επιτρέψουν πλήρως κάτι τέτοιο-, όσο ως γενική πολιτική αρχή που θα 
καθορίζει την οικονομική συμπεριφορά μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αν 
δίνουμε τόση αξία σε αυτή την αρχή, είναι γιατί πιστεύουμε ότι δεν αρκεί 
μια απλή συλλογικοποίηση ή «δημοτικοποίηση» των μέσων παραγωγής, 
προκειμένου να εξέλθουμε από το σύμπαν της εκμετάλλευσης. Χρειάζε-
ται να τεθεί ευθύς εξαρχής ένα εισοδηματικό πλαφόν, το οποίο θα καθιστά 
αδύνατη τη συσσωρευτική μανία και θα προσπαθεί -στα πλαίσια, φυσικά, 
και της εξισωτικής παιδείας που θα προωθεί μια δημοκρατική κοινωνία- 
να εκριζώσει από την ψυχή των ατόμων τα καταναλωτικά ένστικτα και την 
τάση να συγκροτείται η προσωπικότητά μας με βασικό άξονα το κυνήγι 
της ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία. Αν θέλουμε πραγματικά να βγούμε 
από τον καπιταλισμό, οφείλουμε να συνοδεύσουμε τα μέτρα οικονομικής 
δημοκρατίας και ισότητας (αυτοδιαχείριση της παραγωγής, κατάργηση 
της γραφειοκρατίας και της ιεραρχίας κ.λπ.) με μια προσπάθεια κα-
ταστροφής του οικονομικού κινήτρου ως βασικού –και απόλυτου σήμε-
ρα- κινήτρου της ανθρώπινης συμπεριφοράς34. Αυτή είναι η σημασία του 

33. Βλ. σχετικά την ανάλυση του D. Montgomery, «Ο εργατικός έλεγχος στην εκμηχανισμένη 
παραγωγή του 19ου αιώνα», στην ανθολογία, M. R. Smith, D. Montgomery, Ch. Dew, Οι μάστο-
ρες. Ο εργατικός έλεγχος πριν τον φορντισμό, Αθήνα, Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα, 
2007, σ. 42 κ. ε.
34. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε, υπό αυτή την έννοια, το εξής ενδιαφέρον «λά-
θος» του Τ. Φωτόπουλου: σε ένα σημείο όπου αναπτύσσει τις δομές και τους θεσμούς του 
οικονομικού σκέλους ενός καθεστώτος περιπεκτικής δημοκρατίας, βασίζεται σε «στατιστικές 
μελέτες με βάση τα δυτικά καταναλωτικά πρότυπα» και παραθέτει ως παράδειγμα «μη βα-
σικής ανάγκης» την αγορά ενός κινητού τηλεφώνου (βλ. σχετικά Τ. Φωτόπουλος, Περιεκτική 
δημοκρατία, μτφρ. Ν. Βούλγαρης, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997, σ. 463 και 464-465). Μα είναι 
δυνατόν μια δημοκρατική κοινωνία να έχει τις ίδιες καταναλωτικές συνήθειες με τις σημερινές 
καταναλωτικές και καπιταλιστικές κοινωνίες;
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τα δυτικά επίπεδα κατανάλωσης: μια τέτοια εξέλιξη, έστω κι αν βάλουμε 
ως στόχο το δυτικό επίπεδο ζωής όπως θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρό-
νια (υπό την πίεση των «μέτρων λιτότητας» που μετατρέπονται πλέον σε 
μόνιμες πολιτικές), θα έχει εκρηκτικές συνέπειες για τον πλανήτη, εφόσον 
θα τον γονατίσει μέσω της κατακόρυφης αύξησης της ατμοσφαιρικής μό-
λυνσης, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των βιομηχανικών και 
καταναλωτικών αποβλήτων30. 

Πιστεύουμε ότι καθίσταται προφανές πως η μόνη διέξοδος από 
αυτή την κατάσταση είναι ο εμπλουτισμός του δημοκρατικού κοινωνικού 
κινήματος που αναφέραμε παραπάνω με τη ρητή απαίτηση δημιουργίας 
ενός νέου τύπου ανθρώπινου όντος, το οποίο θα προσπαθεί να έρθει 
σε πλήρη ρήξη με τον τύπο ατόμου που δημιουργεί η κοινωνία της κα-
τανάλωσης. Διότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια αυτόνομη, δη-
μοκρατική και οικολογική κοινωνία η οποία θα βασίζεται στο σημερινό 
τύπο ανθρώπου, εφόσον «όλα τα πολιτεύματα δημιουργούν τον κατάλληλο 
τύπο ανθρώπου που χρειάζονται ώστε να διαιωνίζουν την ύπαρξη τους»31. 
Αυτή η διαπίστωση είναι απλώς η κατάληξη του συλλογισμού που λέει 
ότι δεν αντιστεκόμαστε στο νεοφιλελευθερισμό με στόχο την επιστροφή 
σε μια κεϊνσιανού τύπου εγγύηση των καταναλωτικών μας απολαύσεων, 
αλλά επειδή, αντίθετα, θέλουμε να αγωνιστούμε για τον συνολικό αυτό-
μετασχηματισμό των κοινωνιών μας. 

Η εξίσωση των μισθών και των εισοδημάτων και η κουλτούρα 
του αυτοπεριορισμού

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της ανθρωπολογικής και πολιτιστικής 
κριτικής, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προωθηθεί, πριν από όλα, το σύν-
θημα της εξίσωσης όλων των μισθών και των εισοδημάτων. Πρόκειται για 
ένα παλιό εργατικό μέτρο, το οποίο στόχευε στην καρδιά της καπιταλι-
στικής ανισότητας και το οποίο έχουν ξεχάσει σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι 
«μαρξιστές». Ο Μαρξ όμως με τον Ένγκελς θεωρούσαν βασικό μέτρο της 
Παρισινής Κομμούνας (1871) το ότι «από τα μέλη της Κομμούνας ως τους 
κατώτερους υπαλλήλους, η δημόσια υπηρεσία έπρεπε να αμείβεται με ερ-
γατικούς μισθούς»32, ενώ, όπως μας υπενθυμίζουν ορισμένοι ιστορικοί της 
30. Η Κίνα, με τα πρωτοφανή επίπεδα μόλυνσης παντός τύπου (ατμοσφαιρική, τροφική, ρύ-
πανση των υδάτων κ.λπ.) μας δίνει μια πρόγευση αυτής της κατάστασης.
31. Ν. Κασφίκης, «Μικρές παρεκκλίσεις στο τουριστικό τοπίο της Κέρκυρας. Εμπειρίες από 
τους Αγανακτισμένους της Πλατείας Δημαρχείου», στο παρόν τεύχος.
32. Κ. Μαρξ, Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 2000, σ. 70
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μιουργία ανθρώπων που θα το στηρίζουν. Ωστόσο, η ιστορία αποδεικνύει 
ότι οι άνθρωποι, εν δυνάμει, έχουν πάντα την ικανότητα να αμφισβητήσουν 
τους θεσμούς, τις φαντασιακές σημασίες, που αυτονομήθηκαν από την ίδια 
την κοινωνία, παρότι δημιούργημά της, και να τους θέσουν σε επερώτηση. 
Η υπέρβασή του σημερινού συστήματος προϋποθέτει όχι μόνο ένα δια-
φορετικό οικονομικό μοντέλο, αλλά κυρίως την δημιουργία νέων φαντα-
σιακών σημασιών, ένα πρόταγμα εξόδου από την πολιτισμικές αξίες του 
καπιταλισμού35. Απαιτεί μια δημιουργία η οποία θα έθετε στο κέντρο της 
κοινωνικής και ατομικής ζωής άλλες σημασίες από την παραγωγή και την 
κατανάλωση, που θα απέδιδε στην εργασία τη δημιουργική της διάσταση 
και θα την απελευθέρωνε από τη λυσσαλέα επιδίωξη να κερδίσει όσο το 
δυνατό περισσότερα, για να καταναλώσει και όσο το δυνατό περισσότερα. 
Μια τέτοια στάση θα προϋπόθετε  βεβαίως την δημιουργία νέων θεσμών 
που θα ενσωμάτωναν αυτές τις σημασίες και θα δημιουργούσαν άλλες οι-
κονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις.

Αν θέλουμε λοιπόν να παλέψουμε ενάντια σε αυτήν την πνευματι-
κή εξαχρείωση και τον ανθρωπολογικό ευτελισμό των κοινωνιών μας, χρει-
άζεται να προωθήσουμε μια κουλτούρα αυτοπεριορισμού, η οποία θα λέει 
ότι το περίφημο «σφίξιμο του ζωναριού» και η «λιτότητα» που θέλουν να 
μας επιβάλουν οι σημερινές ολιγαρχίες είναι μια απάτη που χρησιμεύει ως 
ιδεολογικό μακιγιάρισμα της επίθεσης που έχουν αρχίσει να εξαπολύουν 
ενάντια στις κοινωνίες μας. Η λιτότητα που έχουμε πλέον, αντικειμενικά, 
ανάγκη (υπερθέρμανση του πλανήτη, εξάντληση των υδάτινων πόρων και 
των ενεργειακών κοιτασμάτων κ.λπ.) είναι εντελώς άλλου τύπου: είναι η 
προσπάθεια στη μετάβαση μιας κοινωνίας ολιγαρκούς αφθονίας, όπου 
το οικονομικό στοιχείο θα έχει πάψει να αποτελεί κέντρο της κοινωνικής 
ζωής και όπου οι κοινωνικές σχέσεις θα έχουν μετασχηματιστεί προς μια 
δημοκρατική και εξισωτική κατεύθυνση, η οποία θα μας επιτρέπει να 
εγκαθιδρύσουμε μια πολύ πιο αρμονική σχέση με το φυσικό μας περι-
βάλλον, έξω από τον ψυχαναγκασμό της κατανάλωσης και του κέρδους. 
Μια τέτοια κοινωνία, που θα είναι μια κοινωνία ελευθερίας και υπενθυνό-
τητας, με συναίσθηση των ορίων της, θα είναι το προϊόν ενός αντίστροφου 
«μεγάλου μετασχηματισμού» (για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του 

35. «Καθώς δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση αποσυνδεδεμένη από την κουλτούρα της και 
όντας το οικονομικό, η κεντρική σημασία της μοντέρνας δυτικής κουλτούρας, δε φαίνεται 
δυνατή η υιοθέτηση πολιτιστικών εργαλείων που δεν περιέχουν ήδη τα συντακτικά στοιχεία 
του οικονομικού. Δηλαδή, η κριτική είναι δυνατή μόνο υιοθετώντας μια δεοντολογική ουσία σε 
αντιπαράθεση με την καθορισμένη ουσία του οικονομικού», (Luciano Lanza, Πέρα από την 
οικονομία, Ελευθεριακή κουλτούρα, 2010.
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προτάγματος της αποανάπτυξης: μια προσπάθεια συνολικού, ταυτόχρονα 
οικονομικού, ανθρωπολογικού και οικολογικού μετασχηματισμού των κοι-
νωνιών μας.

Όπως επανειλημμένως το έχει τονίσει κι ο Καστοριάδης, η αυτονο-
μία είναι το κοινωνικό καθεστώς του αυτοπεριορισμού: δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει πλέον κανένα Κράτος και κανένας Θεός να μας τραβήξει το αυτί, 
αν παρασυρθούμε και αρχίσουμε να διαπράττουμε εγκλήματα και αφρο-
σύνες, είμαστε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες που θα πρέπει να επιβάλλουμε 
όρια στη συμπεριφορά και στην πράξη μας. Αυτή η γενική αρχή καθίστα-
ται ακόμα πιο θεμελιώδης και επείγουσα μέσα στις παρούσες συνθήκες, 
όπου οι κοινωνίες διαπλάθονται κάτω από τις προσταγές της κοινωνίας 
της κατανάλωσης και του χυδαίου, νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Ποια 
είναι όμως η βαθύτερη ανθρωπολογική και πολιτιστική λογική αυτών των 
κοινωνικών σχηματισμών; Με βάση ποια αρχή μας διαμορφώνουν οι βιομη-
χανίες της διασκέδασης και της καταναλωτικής τεχνολογίας; Παντού μα-
θαίνουμε, από μικρά παιδιά, να μη βάζουμε όρια στις επιθυμίες μας, να 
απαιτούμε την πραγματοποίηση των καταναλωτικών μας ορέξεων εδώ 
και τώρα, οποιαδήποτε ώρα της μέρας και σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου, απωθώντας την αρχή της πραγματικότητας μέσω της πίστωσης 
και του χωρίς όρια δανεισμού. Ταυτόχρονα εθιζόμαστε στη νεοφιλελεύθε-
ρη λογική του εύκολου κέρδους μέσω της μηδενικής προσπάθειας και όχι 
της εργατικότητας. Παντού διαδίδεται ένα ήθος ευκολίας, που μας εθίζει 
στην ιδέα ότι δεν πρέπει να υπάρχει –και δεν υπάρχει- καμία απόσταση 
ανάμεσα στις επιθυμίες μας και την πραγματοποίησή τους. Αυτό το ήθος 
της μη περατότητας και της αχαλιναγώγητης επιθυμίας συνιστά την ουσία 
της σημερινής κοινωνίας της κατανάλωσης και θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι αποτελεί μια μαζικοποιημένη και εκχυδαϊσμένη μορφή της κλασικής 
καπιταλιστικής και νεοτερικής έλξης για το άπειρο και την υπέρβαση των 
ορίων (μέσω της ιδέας της αέναης «Προόδου»). 

Η εκπαίδευση και η διαμόρφωση των ανθρώπων από αυτές τις 
ίδιες τις καταναλωτικές κοινωνίες, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στην 
προοπτική της αποανάπτυξης, καθώς αποτελεί θρησκευτική σχεδόν πεποί-
θηση αυτής της κοινωνίας, η διαρκής ανάγκη για «μεγέθυνση» που ιστορι-
κά μόνο η νεωτερική εποχή νιώθει. Μιας και κανένα σύστημα δεν μπορεί 
να συνεχίσει να υπάρχει καταναγκαστικά, παρά για μικρό χρονικό διά-
στημα, αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν συμμεριστούν και δεν εσωτερικεύσουν 
τις αξίες οι οποίες το στηρίζουν, το ίδιο το σύστημα φροντίζει για τη δη-
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Πολάνυϊ), που θα μας απελευθερώσει από τη βασιλεία του οικονομικού 
και της αγοράς. Όπως είναι προφανές, μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας 
προοπτικής, η απάντησή μας στην επίθεση των σημερινών ολιγαρχιών δε 
μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η υπεράσπιση της παλιάς κεϊνσιανής 
αφθονίας. 

Τα πρώτα βήματα ενός δημοκρατικού κινήματος

Στο συγκεκριμένο κείμενο δε μπορούμε να αναφερθούμε λεπτο-
μερώς στο ζήτημα της λεγόμενης «μετάβασης». Επιλέξαμε να δώσουμε 
βάρος στα σημεία που δεν έχουμε δει να τονίζονται κατά τις συζητήσεις 
που γίνονται τα τελευταία δύο χρόνια. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η 
τοποθέτησή μας υπέρ μιας ηθελημένης και εξισωτικής ολιγάρκειας δε 
σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι στην παρούσα συγκυρία δεν πρέπει να 
αγωνιστούμε ενάντια στα Μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας που μας 
επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτονόητο. Αυτό 
που δεν είναι αυτονόητο είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί και πρέπει 
να γίνει κάτι τέτοιο αλλά και οι τελικοί στόχοι, το πρόταγμα με άλλα 
λόγια, τους οποίους θέτουμε σε έναν τέτοιο αγώνα.

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο δεν επιμείναμε είναι το σχετικό με το 
καθαρά θεσμικό κομμάτι του δημοκρατικού κινήματος που προσπαθήσαμε 
να σκιαγραφήσαμε παραπάνω. Με άλλα λόγια δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτε-
ρα σε συγκεκριμένες πολιτικές και μέσα ή θεσμούς τα οποία θα μπορού-
σαν να μας φέρουν πιο κοντά στην αυτόνομη κοινωνία που προσπαθήσαμε 
να περιγράψουμε. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει στο παρόν κείμενο. 
Ωστόσο σημειώνουμε εντελώς επιγραμματικά –και εν όψει μιας μελλοντι-
κής εμβάθυνσης- ότι πιστεύουμε πως η μόνη πιθανότητα επιτυχίας ενός 
τέτοιου κοινωνικού κινήματος είναι η σταδιακή του διάδοση και το ρίζωμά 
του σε κοινωνικούς χώρους και σε ένα τοπικό επίπεδο μέσω αμεσοδημο-
κρατικών διαδικασιών, οι οποίες θα προκύπτουν ως μια μετατροπή των 
μορφών και των οργάνων αγώνα σε μόνιμους θεσμούς διαχείρισης της 
καθημερινής ζωής. Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι αυτή η λογική 
να επεκταθεί και στον τομέα της παραγωγής, πράγμα που, δυστυχώς, δε 
συνέβη στην περίπτωση του Κινήματος των Πλατειών, αποτελώντας μια 
από τις βασικές του αδυναμίες36.

36. Βλ. σχετικά και την ανάλυσή μας «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες της δημι-
ουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», στο παρόν τεύχος.
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 Σήμερα, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα διαρκώς 
αυξάνονται, που πιστεύουν ότι το τεχνοεπιστημονικό πανεπιστήμιο έχει 
υποστεί κι αυτό τη διείσδυση του μεγάλου Δούρειου Ίππου της εξουσίας, ή, 
αν προτιμάτε, της μεγάλου Χρυσού Μοσχαριού του χρήματος1. Και σε αυτή 
την περίπτωση, δε λείπουν οι Κασσάνδρες: εκατοντάδες βιβλία και μαρτυ-
ρίες στο διαδίκτυο έχουν φέρει στην επιφάνεια τον παράλογο χαρακτήρα 
των συμφωνιών της Μπολόνια (1999) και της Λισσαβόνας (2000), έχουν 
ασκήσει σκληρή κριτική στο marketing και το controlling των πανεπιστημίων, 
προτρέποντάς μας να αντισταθούμε στις σύγχρονες πρακτικές. […] Πολύ 
συχνά, όλα αυτά τα συμπεράσματα μας εκπλήσσουν με τη διαύγειά τους. 
Πώς γίνεται, τότε, και δεν τις λαμβάνει κανείς υπόψη;

 Αυτό συμβαίνει, επειδή το κυνήγι των παντός είδους χιμαιρών εί-
ναι η μόνη ικανοποίηση που προσφέρεται σήμερα στα άτομα που νιώθουν 
την πίεση ενός συστήματος που ευνοεί το άγχος και το φόβο. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια, οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι η τεχνοεπιστήμη θα 
λύσει σύντομα όλα τους τα προβλήματα, και κυρίως τα προβλήματα υγεί-
ας. Με ανάλογο τρόπο αρέσκονται να πιστεύουν ότι χάρις στις συμφωνίες 
της Μπολόνια τα παιδιά τους θα βρουν σύντομα δουλειά στην Ευρώπη ή 
ακόμα και στις ΗΠΑ. Υπάρχει βέβαια η κρίση, αλλά μήπως δεν πρόκειται 
για κάτι αναπόφευκτο, ενάντια στο οποίο είμαστε ανίκανοι να κάνουμε 
οτιδήποτε;

 Προτού περάσουμε στην παρουσίαση μιας πανεπιστημιακής ου-
τοπίας που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα σημερινά σχήματα2, στις 
επόμενες σελίδες θα αναφερθούμε σε ορισμένες από τις πιο συχνά διατυ-
πωμένες κριτικές αυτών των σχημάτων, οι οποίες αποκαλύπτουν τα βασι-
κά στοιχεία της τεχνοεπιστημονικής φούσκας μέσα στην οποία ζούμε.

 Η επιστήμη μπλινγκ-μπλινγκ και η μη εφαρμόσιμη εφαρμοσμέ-
νη έρευνα

 Σύμφωνα με τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, o όρος 
bling-bling προέρχεται από το χώρο του ραπ και αναφέρεται σε οποιοδή-

1. ARESER, Les ravages de la modernisation universitaire en Europe, Παρίσι, Syllepse, 2008. 
http://areser.apinc.org/ , Isabelle Bruno, À vos marques, prêts,… cherchez, Éditions du Croquant, 
Bellecombe-en-Bauges (2008).
2. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας αναφέρεται στο τρίτο μέρος του βιβλίου του, το οποίο δεν περιλαμ-
βάνεται στη μετάφρασή μας.

Λίμπερο Ζουπιρολί

Η πανεπιστημιακή φούσκα.

Σύντομη κριτική του παγκόσμιου πανεπιστημιακού
 και σχολικού συστήματος*1*

μετάφραση: Δ. Τσακανίκας

Προσπάθεια αποδόμησης ενός μύθου

 Ο Δούρειος Ίππος, το περίφημο ξύλινο άλογο, του οποίου η είσοδος 
στην πόλη της Τροίας, υπήρξε η αιτία της άμεσης και ανεπίστρεπτης κα-
τάρρευσής της, είχε μελετηθεί και κατασκευαστεί υπό την άμεση και προ-
σωπική εποπτεία του ίδιου του Οδυσσέα. Αφού παρουσιάστηκε ως δώρο 
των θεών προς την πόλη, η συγκεκριμένη πολεμική μηχανή αποτέλεσε το 
αντικείμενο μιας δυναμικής επικοινωνιακής προώθησης, η οποία κατάφερε 
να πείσει τους Τρώες. 

 Υπήρξε, βέβαια, και η παρέμβαση της Κασσάνδρας, της διαυγούς 
μάντισσας, η οποία είχε αποφανθεί ότι έπονταν τα χειρότερα, εάν το ξύ-
λινο αυτό άλογο περνούσε τα ισχυρά τείχη της πόλης. Ως γνωστόν, είχε 
δίκιο. Ποιος όμως θα μπορούσε να την πιστέψει, όταν είχε απέναντί του 
την υπέροχη όψη αυτού του θαυμάσιου μηχανικού αλόγου, η οποία άφηνε, 
όπως ήταν φυσικό, τόσες υποσχέσεις;

* Libero Zuppiroli, « Brève critique du système universitaire et scolaire mondial ». Πρόκειται 
για το δεύτερο μέρος (σελ. 67-91) του μικρού βιβλίου του συγγραφέα, La bulle universitaire. 
Faut-il poursuivre le rêve américain ? [Η πανεπιστημιακή φούσκα. Πρέπει να ακολουθήσου-
με το αμερικανικό όνειρο;], Λωζάννη, Éditions d’en bas, 2010. Ο Λ. Ζ. είναι φυσικός στο 
Πολυτεχνείο της Λωζάννης και ασχολείται με την οπτική και τη θεωρία του φωτός και των 
χρωμάτων.
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για τη διάθεση των δημόσιων πόρων όπως επίσης και για τον καθορισμό 
των στρατηγικών προσανατολισμών ανήκει αποκλειστικά στο κοινοβούλιο, 
στην κυβέρνηση και ειδικότερα στο υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την 
έρευνα […]. Έχω κατά νου κυρίως την έρευνα πάνω στον καρκίνο, τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και τις σπάνιες ασθένειες, όπως επίσης βέβαια και τις νανοε-
πιστήμες και τις νανοτεχνολογίες».

 Αυτός ο λόγος καθαγιάζει τη λεγόμενη top-down αντίληψη για την 
επιστήμη, η οποία βλέπει τους επιστήμονες ως κάποιους αξιοθρήνητους 
τύπους στους οποίους πρέπει η κοινωνία, δηλαδή η αγορά, να επιβάλει τις 
βουλές και τις βλέψεις της. Και μετά από αυτό ξαφνιαζόμαστε που οι νέοι 
απορρίπτουν όλο και περισσότερο την προοπτική μιας καθαρά επιστημο-
νικής εκπαίδευσης! 

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το σύστοιχο της επιστήμης μπλινκ-
μπλινγκ είναι η εφαρμοσμένη αλλά ανεφάρμοστη έρευνα. Έχοντας ανάγκη 
να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους στην κοινωνία –δηλαδή στην αγο-
ρά-, τα κοπάδια των επιστημόνων, που, όπως είδαμε, έχουν τη φήμη των 
αξιοθρήνητων τύπων, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις έρευνές τους, 
υποσχόμενοί μας νέες εφαρμογές. Είναι όμως γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη 
απόσταση ανάμεσα, από τη μια μεριά, στην ιδέα μιας λίγο πολύ εύθραυ-
στης εφαρμογής και τη βιομηχανική παραγωγή ενός χρήσιμου προϊόντος, 
ικανού να πωληθεί μαζικά: χρειάζεται μεγάλη υπομονή και αρκετό πεί-
σμα ούτως ώστε ένας πολυμήχανος εφευρέτης να καταφέρει να αναπτύξει, 
μέσα στο γκαράζ του, ένα προϊόν που θα μπορούσε να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον της αγοράς! Η επιχειρηματική δημιουργία είναι μια δραστη-
ριότητα που έχει να κάνει και με τη φαντασία, μεταξύ άλλων, και, ως εκ 
τούτου, δε μπορεί ποτέ να περισταλεί σε ομιχλώδεις ρητορείες σχετικά με 
το τεχνολογικό management.

 Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν λείψει οι προει-
δοποιητικές κρούσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήδη από το 2001, το 
σκάσιμο της τεχνοεπιστημονικής φούσκας που είχε πλήξει σοβαρά τον χρη-
ματιστηριακό δείκτη τεχνολογικής καινοτομίας, τον NASDAQ, ο οποίος 
είχε μετατραπεί εκείνο τον καιρό σε δείκτη της ανεφάρμοστης εφαρμοσμέ-
νης έρευνας και των ψευτο-εφευρέσεων.

 Από ό,τι φαίνεται, όμως, το μάθημα δεν έγινε κατανοητό κι έτσι η 
τεχνοεπιστημονική φούσκα συνεχίζει να διογκώνεται. Αντί να προσπαθού-

ΛΙΜΠΕΡΟ ΖΟΥΠΙΡΟΛΙ

ποτε κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης είναι υπερβολικά λαμπερό και 
εντυπωσιοθηρικό3. Με αυτή την έννοια, η επιστήμη μπλινγκ-μπλινγκ είναι 
η φτηνιάρικη και εμπορευματική επιστήμη, η επιστήμη που αυτοπροβάλ-
λεται υπερβολικά και μας υπόσχεται τον ουρανό με τα άστρα, η επιστήμη, 
εν ολίγοις, που ενορχηστρώνεται μηντιακά. Όταν η δημιουργικότητα έχει 
φτάσει να εξαντλείται, η επιστήμη των μάνατζερ και των τεχνοκρατών 
αναπληρώνει αυτό το έλλειμμα μέσω μιας μπλινγκ-μπλιγνκοειδούς παρω-
δίας της αληθινής δημιουργικότητας4.

 Αν ακολουθήσουμε τον Αντόρνο και τον Χορκχάιμερ, οι οποίοι 
έχουν αναλύσει από πολύ παλιά αυτό το φαινόμενο, οι καθαροί μάνατζερ, 
σε ό,τι αφορά στην αυστηρή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στερούνται, 
εκ φύσεως, κάθε φαντασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτιμούν πολύ 
λίγο οτιδήποτε έχει σχέση με αυτήν: «Μία σκέψη η οποία περιορίζεται στα 
προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης συνοδεύεται απαραίτητα από μια 
υποχώρηση της διάνοιας, όπως μπορούμε να δούμε στους ισχυρούς του 
κόσμου αυτού, από τη στιγμή που δεν ασχολούνται με τη χειραγώγηση των 
απλοϊκών ανθρώπων»5.

 Επιβάλλοντας, λοιπόν, στην επιστήμη μια σειρά από χιλιοπερπατη-
μένες οδούς, στις οποίες συνωστίζονται λεφούσια ερευνητών πεινασμένων 
για επιχορηγήσεις, οι ευρωπαίοι διαχειριστές, μαζί με τους αμερικάνους 
ομολόγους τους, σπρώχνουν την επιστήμη σε μια σχετική μετριότητα. Δεν 
πρόκειται βέβαια για ένα νέο φαινόμενο, κάθε άλλο μάλιστα: θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα περιοδικό φαινόμενο μέσα στην 
ιστορία, εφόσον αυτή η τελευταία χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή περι-
όδων μετριότητας και έντονης δημιουργικότητας. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν 
έχουμε ακόμα καταφέρει να σκοτώσουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, 
ποτέ άλλοτε η περιφρόνηση προς την πραγματική διανοητική δραστηριό-
τητα, και ειδικότερα προς αυτή των επιστημόνων, δεν υπήρξε τόσο έντονη 
όσο σήμερα. Αυτή η περιφρόνηση αναδύεται ειδικότερα από το λόγο που 
εκφώνησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, στις 28 Ιανουαρίου 2008, σχετικά με 
την έρευνα: «Το λέω με κίνδυνο να σοκάρω κάποιους, αλλά η δικαιοδοσία 

3. Σ.τ.μ.: Όπως οι χρυσές και ασημένιες καδένες, τα ρολόγια, τα δαχτυλίδια ή οι ασημένιες 
και διαμαντένιες επενδύσεις των δοντιών που φοράνε οι διάφοροι νεόπλουτοι αστέρες της 
ραπ. 
4. Christian Salmon, Storytelling, La machine à fabriquer les histoires et à formater les esprits, Παρίσι, 
La Découverte, 2007.
5. Μ. Χορκχάιμερ, Τ. Αντόρνο, Η διαλεκτική του Διαφωτισμού (1947), μτφρ. Λ. Αναγνώστου, 
Αθήνα, Nήσος, 1996.
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 Το 2014, όταν οι ανεξάρτητοι κοινωνιολόγοι θα αναφερθούν στην 
ίδια έρευνα για τη δεκαετία 2000-2010 θα είναι δυστυχώς πολύ αργά. 
Τίποτα δε δείχνει ότι από το 2005, η έρευνα στην Ελβετία θα διατηρηθεί 
και θα διατηρείται στην ίδια ποιότητα. Η ριζική top-down προσέγγιση που 
της έχει επιβληθεί και οι περιορισμοί που έχει υποστεί σε επίπεδο γρα-
φειοκρατικού controlling δε θα είναι ευνοϊκή για αυτήν. Δε θα μπορούμε 
να περνάμε τον περισσότερο χρόνο σε networking, fundraising, marketing και 
management, δε θα μπορούμε να σπαταλάμε όλο και περισσότερη ενέργεια 
στην κούρσα για την εξουσία και το χρήμα, παραμένοντας, παράλληλα, 
δημιουργικοί στην έρευνα και διαθέσιμοι για διδασκαλία. Πρέπει να το 
πούμε καθαρά, η έρευνα στα καλά αμερικανικά πανεπιστήμια, αυτή δη-
λαδή που θέλουμε να μιμηθούμε, είναι τελικά λιγότερο περιορισμένη από 
αυτήν των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων η οποία επίσης γίνεται στο όνομα 
των ίδιων κριτηρίων και σκοπών.

 Ερχόμενοι ξανά στη δεκαετία του 2000, αναρωτιόμαστε γιατί οι 
Ελβετοί πολιτικοί βρίσκουν χρήσιμο να αναστατώσουν τελείως ένα μοντέ-
λο επιστημονικής έρευνας που λειτουργούσε τόσο καλά. Η απάντηση είναι 
απλή: επρόκειτο να θέσουν αυτή την έρευνα στην υπηρεσία των πολυεθνι-
κών, ειδικά αυτών που έχουν την έδρα τους στην Ελβετία. Δε χρειάζεται 
να δούμε κάποια συνομωσία: την εποχή εκείνη οι πολυεθνικές εξέπεμπαν 
μια λαμπερή εικόνα πλούτου και εξουσίας που αντιπροσώπευε το οικο-
νομικό μέλλον του κόσμου. Επίσης, αρκετοί Ελβετοί πολιτικοί συναντού-
σαν πρόθυμα τους μάνατζερς με τους οποίους γνωρίζονταν στα διάφορα 
διοικητικά συμβούλια. Συνειδητοποιούσαν ότι μοιράζονταν τις ίδιες αξίες 
και ένοιωθαν την ίδια ανάγκη να μεταμορφώσουν το πανεπιστήμιο με το 
αμερικανικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν έγινε.   

Η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος χρημα-
τοδότησης της έρευνας

Η έρευνα στην Ευρώπη δε μπορεί να επιβιώσει χωρίς την απαραί-
τητη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων. Αντί όμως να χορηγούνται 
κονδύλια κατευθείαν στα πανεπιστήμια, αυτά συγκεντρώνονται στις Βρυ-
ξέλλες απ’ όπου διανέμονται σε μια ανταγωνιστική βάση. Δημιουργείται 
έτσι μια άμιλλα ανάμεσα στους ερευνητές που υποτίθεται ότι ανεβάζει το 
επίπεδο της έρευνας και προσφέρει ευκαιρίες για γόνιμες συνεργασίες.

  Το κυνήγι των ευρωπαϊκών συμβολαίων έχει γίνει μια ανεξάρτη-
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με να απελευθερώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία από τις εντυ-
πωσιοθηρικές και μπλινγκ-μπλινγκ επιρροές, όπως επίσης και από τους 
γραφειοκρατικούς φραγμούς, προτιμάμε, αντίθετα, να διδάσκουμε στα 
πανεπιστήμια το Μάνατζμεντ της τεχνολογίας.

 Το ελβετικό παράδοξο

 Στο τεύχος της 15ης Ιουλίου του 2004 του γνωστού περιοδικού 
Nature, ένας κοινωνιολόγος του βρετανικού υπουργείου για την επιστήμη 
και την τεχνολογία, ο David A. King, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Ο 
επιστημονικός αντίκτυπος των εθνών» [“The scientific impact of nations”], 
όπου συγκρίνει τον αντίκτυπο επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιή-
θηκαν σε 33 χώρες6. Ως συνήθως, το κριτήριο που επιλέχθηκε για την αξι-
ολόγηση των επιδόσεων κάθε χώρας είναι ο αριθμός των βιβλιογραφικών 
παραθέσεων τις οποίες προκάλεσαν οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν από 
τις εν λόγω έρευνες. Η έρευνα καλύπτει τη δεκαετία 1990-2000, δηλαδή 
αυτήν ακριβώς που προηγήθηκε των διακηρύξεων της Μπολόνια και της 
Λισσαβόνας αλλά και όλων των υπόλοιπων ανατροπών στον τομέα της 
εκπαίδευσης, που έχουμε αναφέρει ως εδώ7. Ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα, η Ελβε-
τία έβγαινε πρώτη σε όλες τις κατατάξεις. Σε ότι αφορά, ειδικότερα, στο 
λόγο του αριθμού των παραθέσεων προς το ΑΕΠ της χώρας, η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη δεκαετία 1990-2000 στην Ελβετία καταδεί-
κνυε έναν αντίκτυπο κατά 2,6 φορές μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των 
ΗΠΑ, παρ’ όλο που το ποσοστό του ΑΕΠ που αφιερώνει η Ελβετία στην 
έρευνα είναι πολύ μικρότερο του αντίστοιχου των ΗΠΑ.

 Αν έχει ζήσει, κανείς, με έντονο τρόπο αυτή την εποχή, μπορεί να 
καταλάβει εύκολα ποια είναι τα αίτια της επιτυχίας. Καταρχάς, κάθε δε-
κάρα που προοριζόταν για την έρευνα συνεισέφερε σε αυτήν με αποτελε-
σματικό και άμεσο τρόπο, εφόσον δε χρησιμοποιούνταν για να πληρώνεται 
όλο αυτό το πλήθος από επικοινωνιολόγους, αξιολογητές, ελεγκτές και τε-
χνοκράτες. Επίσης, τα θέματα της έρευνας καθορίζονταν στο ελάχιστο από 
τη διεύθυνση, εφόσον επικρατούσε η πρωτοβουλία των ερευνητών, από τη 
βάση, και η αξιολόγηση από τους συναδέλφους τους (προσέγγιση αποκα-
λούμενη bottom-up). Το ελβετικό εργαστήριο αποτελούσε μια συμπαθητική, 
χαοτική πλευρά που είναι απαραίτητη για κάθε γόνιμη δημιουργία.

6. David A. King, Nature; 430, 311 (2004)
7. Είναι επίσης η δεκαετία που προηγείται της άφιξης του καθηγητή Patrick Aebischer στη 
διεύθυνση του Πολυτεχνείου της Λωζάννης (EPFL).
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χρησιμοποιείται για την έρευνα; Με άλλα λόγια, αφού έχουμε πληρώσει 
όλους τους τοπικούς και διεθνείς τεχνοκράτες και γραφειοκράτες, τα ιδιω-
τικά γραφεία σύνταξης των πρότζεκτ, τα διοικητικά έξοδα που προβλέπο-
νται από το πανεπιστήμιο, όταν αφαιρέσουμε το χρόνο που απαιτείται για 
τις αιτήσεις και τις αναφορές των ερευνητών, τι απομένει για την έρευνα 
καθαυτή: ένα 20% ή 40% του αρχικού ποσού; 

   Εξάλλου, όταν κάποιος συνεργάτης αποκτήσει το μερίδιό του, τα 
επιστημονικά αποτελέσματα δεν έχουν τόση σημασία και οι συνεργασίες 
είναι πιο πολύ τυπικές παρά ουσιαστικές. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρετικά 
συμβόλαια με ανάλογα αποτελέσματα και με αξιόλογες συνεργασίες, αλλά 
με ποιο τίμημα; 

 Ελευθερία της έρευνας;

  Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κα μέχρι τη δεκαετία 
του 1980, οι πολυεθνικές εταιρείες δεν έβγαζαν τα κέρδη τους από τη χρη-
ματιστηριακή αγορά, αλλά από την επέκταση της βιομηχανικής αγοράς. 
Η τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη διεξαγόταν κυρίως εντός των τειχών, 
διότι οι ίδιες οι εταιρίες αποτελούσαν εστίες καινοτομίας. Αυτοί που είχαν 
την τύχη να γνωρίσουν τα εργαστήρια της Bell, της IBM, της Brown Boveri, 
της Esso, της Hofmann La Roche και άλλων, θα θυμούνται την ποιότητα 
των ερευνητών και τα πρότζεκτς έρευνας και ανάπτυξης με τα οποία απα-
σχολούνταν. Από αυτά τα εργαστήρια της βιομηχανίας προέκυψαν οι κυ-
ριότερες εφευρέσεις που οδηγούν την οικονομία ακόμα και σήμερα: τραν-
ζίστορς και ολοκληρωμένα κυκλώματα, λέιζερ, οθόνες υγρών κρυστάλλων, 
χρωστικές και πλαστικά υλικά, αντιβιοτικά, αντικαρκινικά και ψυχιατρικά 
φάρμακα κλπ. Υπήρχε ενθουσιασμός από την ελευθερία που απολάμβαναν 
οι ερευνητές αυτών των εργαστηρίων, οι οποίοι εναλλάσσονταν στις δρα-
στηριότητές τους μεταξύ της πολύ βασικής και της πολύ εφαρμοσμένης 
έρευνας. Πολλά βραβεία Νόμπελ προέκυψαν από αυτά τα εργαστήρια.

  Την ίδια περίοδο, στη Γαλλία, ο στρατηγός Ντε Γκωλ στοιχημάτιζε 
στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Δημόσιοι οργανισμοί ανέπτυξαν 
την πυρηνική ενέργεια, το τρένο μεγάλης ταχύτητας TGV, το Caravelle, το 
Κονκόρντ, τα Μιράζ κλπ. : το πλαίσιο ήταν αρκετά διαφορετικό, αλλά σε 
αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς η ελευθερία των ερευνητών ήταν το 
κύριο συστατικό της τεχνολογικής επιτυχίας.
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τη δραστηριότητα, ξεχωριστή από την έρευνα. Πρόκειται κυρίως για την 
επίδειξη της ιδιότητας μιας διεθνούς βεντέτας, του ταλέντου της γρήγορης 
προσαρμογής σε θέματα της μόδας, της ικανότητας δικτύωσης και των δε-
ξιοτήτων ενός πρότζεκτ μάνατζερ. Μια και πολλοί ερευνητές δε διαθέτουν 
αυτές τις ιδιότητες, είναι προτιμότερο, για να αυξήσουν τις πιθανότητες 
επιτυχίας τους, να απευθυνθούν σε ιδιωτικά γραφεία που φτιασιδώνουν τα 
ευρωπαϊκά συμβόλαια με τα απαραίτητα κουρέλια για την επιτυχία τους.

 Αυτό το γεγονός προέρχεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο 
τα συμβόλαια κατηγοριοποιούνται από τους ευρωπαίους αξιολογητές. Ως 
παράδειγμα, αναφέρουμε το 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο (FP6) που αφορά τις 
τυπικές επιχορηγήσεις των 300-400.000 ευρώ ανά εργαστήριο. Τα προ-
γράμματα, εκατό σελίδων το καθένα, βαθμολογήθηκαν με άριστα το 30, 
δηλαδή με 6 βαθμούς, από το 0 ως το 5, για τα παρακάτω προσόντα:

1. Επάρκεια για την προκήρυξη του προγράμματος-πλαισίου

2. Επιστημονική και τεχνολογική υπεροχή

3. Πιθανός αντίκτυπος του πρότζεκτ στην οικονομία

4. Ποιότητα της κοινοπραξίας 

5. Ποιότητα του μάνατζμεντ του πρότζεκτ

6. Καλή κινητοποίηση και καταμερισμός των πόρων

 Από τα 6 σημεία, μόνο το σημείο 2 δείχνει τη δεξιότητα του ερευ-
νητή, γιατί αφορά την αξία του επιστημονικού και τεχνολογικού πρότζεκτ. 
Τα υπόλοιπα αφορούν το τεχνολογικό μάνατζμεντ και το πανεπιστημιακό 
μάρκετινγκ. 

  Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαδικασίες, μια νέα πολυάριθμη 
τάξη ερευνητικού προσωπικού έχει δημιουργηθεί, που καταγίνεται με το 
κυνήγι των συμβολαίων, συγκροτεί ομάδες επιρροής που βρίσκονται σε 
κάθε γνωστό πανεπιστήμιο, βοηθώντας τους ερευνητές στο networking και 
τη διαχείριση των πρότζεκτ.

  Το ερώτημα που τίθεται δεδομένης της κατάστασης είναι: τι ποσο-
στό των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογούμενων που έχει δοθεί αρχικά 



164 165Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΥΣΚΑ

βλέπουν συχνά στο σχολείο το μόνο μέσο φυγής από τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας τις οποίες γνωρίζουν πολύ καλά, αντανακλά το άγχος 
των παιδιών που δεν είναι πεπεισμένα για το βάσιμο των προσδοκιών των 
γονιών τους, ούτε για την αναγκαιότητα να μάθουν ορθογραφία, την ιστο-
ρία της Γαλλικής Επανάστασης, την ενοποίηση της Γερμανίας ή τον τρόπο 
επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων.

Μήπως δε ζούμε στην εποχή, όπου το ισχυρό τζίνι του λυχναριού 
του Αλαντίν, -το ονόμασα Google-, μπορεί να απαντήσει σε κάθε πρόβλημα 
γνώσης; Γιατί λοιπόν να υποστούμε ακόμη αυτό το σχολείο του παρελ-
θόντος; Μέσα σε έναν κόσμο ριζικά καινούριο του οποίου οι ενήλικες δεν 
προσπαθούν να κατανοήσουν τα διακυβεύματα, το σχολικό σύστημα δεν 
μπόρεσε να διατηρήσει ένα συνεπές πλαίσιο προκειμένου να καθησυχά-
σει τα παιδιά. Τα εγκαταλείψαμε μόνα τους και αφήσαμε να ενσταλα-
χτεί μέσα τους το ανησυχητικό αίσθημα ότι το Σχολείο δεν εγγυάται πια 
κάποια κοινωνική επιτυχία, αλλά αποτελεί θεματοφύλακα άχρηστων και 
ξεπερασμένων περιορισμών.

  Η εικονική εκδοχή της χώρας της αφθονίας από τις Περιπέτειες 
του Πινόκιο η οποία εξελίσσεται σήμερα, μια χώρα όπου οι μαθητές πα-
ρασύρονται από την ψευδαίσθηση της ευκολίας, επιβεβαιώνεται από τις 
ανησυχητικές στατιστικές, οι οποίες δείχνουν ότι μεταμορφώνονται, όπως 
στο παραμύθι, σε γαϊδούρια, το ζώο της εικονικής εκδοχής που παρουσιά-
ζει το πλεονέκτημα να γκαρίζει σε κακά αγγλικά, τη γλώσσα της διεθνούς 
αγοράς. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να προσφέρουμε πολλές «μικρο-
δουλειές» για τις οποίες αυτά τα γαϊδούρια είναι επαρκή. Αυτό ακριβώς 
είναι το διακύβευμα για το οποίο κανένας δε δείχνει να ενδιαφέρεται!

Έτσι, στην αγωνία των παιδιών που, στο 30%-40% των καλών 
μαθητών, δεν ξέρουν καλά στο όνομα τίνος τους υποβάλλουμε στους σχο-
λικούς περιορισμούς, ανταποκρίνεται το 30%-40% των ιεραπόστολων της 
γνώσης, προσπαθούν ακόμα να βρουν καταφύγιο στην κοινωνική υπόληψη 
της ιδιότητάς τους, η οποία έχει περιοριστεί σε λίγα πράγματα και έχει 
γίνει λίγο πολύ αυθαίρετη. Το κλίμα στην αίθουσα συχνά δεν έχει τίποτε 
το χαρούμενο, αυτό το ξέρουμε.

  Οι γραφειοκρατικές λύσεις που προτείνονται σε αυτή την κατά-
σταση κρίσης ψάχνουν πάντα να ενοχοποιήσουν και να απομονώσουν τα 
άτομα ψυχολογικοποιώντας τις συγκρούσεις9. Η ιεραρχία των σχολείων 
9. F. Fassa, « La tragédie du personnel de l’école c’est bien que l’école est celle de la tragédie », 
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  Αργότερα ήρθε ο καιρός του μεγάλου θριάμβου της αγοράς των 
χρηματιστηρίων και της καθοδήγησης της οικονομίας από τους μάνατζερς. 
Για να ικανοποιηθούν οι μέτοχοι μιας εταιρείας, μειώθηκαν αισθητά οι 
ερευνητικές δραστηριότητες και παράλληλα πολλά δημόσια πρότζεκτ ιδι-
ωτικοποιήθηκαν και υποτάχθηκαν στους νόμους της αγοράς.

  Η μεγαλύτερη προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη που έλει-
πε από τις πολυεθνικές, ζητήθηκε πλέον από τα πανεπιστήμια. Αυτά δεν 
ήταν καθόλου προετοιμασμένα, γιατί ως τότε ασχολούνταν κυρίως με την 
προώθηση της πνευματικής καλλιέργειας και της θεωρητικής γνώσης. Με 
τη βοήθεια των πολιτικών, έγινε η προσπάθεια εκτροπής της πανεπιστη-
μιακής έρευνας σε καινούριους δρόμους, κι έτσι τα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα αποτελούν την έκφραση της επιθυμίας να τεθεί η δημόσια έρευνα 
στην υπηρεσία των πολυεθνικών. Γενικά, τα πιο καινοτόμα ευρωπαϊκά 
πρότζεκτ ελέγχονται απευθείας από τις εταιρείες, οι οποίες, σαν αρπακτι-
κά, ρουφούν το μεδούλι και απορροφούν άμεσα κάθε σοβαρή υποσχόμενη 
εταιρεία (start-up) που θα μπορούσε να προκύψει. Σ’ αυτό το νέο σχήμα 
τεχνολογικής μεταφοράς, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εκ των 
πραγμάτων αποκλεισμένες.

  Ακολουθώντας αυτές τις στρατηγικές, οι μάνατζερς και οι διάφοροι 
πολιτικοί ξεχνούν ένα σημαντικό παράγοντα: χωρίς ελευθερία, δεν υπάρ-
χει δημιουργικότητα. Η ισχύς και η ανταγωνιστικότητα δε χρησιμεύουν 
και τόσο σε τελική ανάλυση, παρά για την παραγωγή επιστήμης μπλινγκ-
μπλινγκ και μη εφαρμόσιμης εφαρμοσμένης έρευνας 8.           

Σχολείο: προσοχή, εδώ ζοριζόμαστε

   Η κατάσταση των πανεπιστημίων δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς 
να μιλήσουμε για τα προβλήματα του σχολείου γενικότερα. Μετά από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις απ’ όπου σας διώχνουν όταν μειώνεται η ανταγω-
νιστικότητά σας και η εικόνα σας χειροτερεύει, το σχολείο έχει γίνει, σε 
όλα τα επίπεδα, ένας κατεξοχήν χώρος άγχους. Το άγχος των γονιών, που 

8. Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί ένα καθαρό παράδειγμα της δραματικής πτώσης 
της δημιουργικότητας. Το 1996, στις ΗΠΑ καταχωρήθηκαν ως ευρεσιτεχνίες (πατέντες) 53 
καινούρια μόρια που αποτελούν βασικά συστατικά φαρμάκων. Το 2006, υπήρξαν μόνο 22 
ευρεσιτεχνίες. (Βλέπε π.χ. το ειδικό τεύχος που το περιοδικό της «Déclaration de Berne», 
Le Solidaire, αφιέρωσε γι’ αυτό το ζήτημα το 2008. Μπορούμε επίσης να συμβουλευτούμε το 
έργο των Pietro Boschetti, Pierre Grobet, Joseph Hunkeler : Le Prix des Médicaments. L’industrie 
Pharmaceutique Suisse, Λωζάνη, Éditions d’en bas, 2006.
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πτυχίων12. Η ομοιομορφία παράγει το ίδιο αποτέλεσμα στους πτυχιούχους, 
όπως και για τα λαχανικά στο σουπερμάρκετ: είναι ο θρίαμβος της καλο-
σχηματισμένης, άγευστης ντομάτας που ονομάζουμε καταχρηστικά ολλαν-
δική ντομάτα, και η οποία καλλιεργείται παντού.

Αφ’ ετέρου, αντίθετα με ότι πιστεύουν πολλοί Ευρωπαίοι, η κι-
νητικότητα των φοιτητών ανά την Ευρώπη δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα με 
τις συμφωνίες της Μπολόνια. Στην πραγματικότητα, η κινητικότητα είναι 
κυρίως θέμα χρημάτων, διαθέσιμων για ταξίδια και σπίτια διαμονής. Μόνο 
οι πιο εύποροι γονείς και τα πιο πλούσια πανεπιστήμια μπορούν να προ-
σφέρουν πραγματικές πιθανότητες κινητικότητας στους φοιτητές.

Ο πραγματικός σκοπός αυτής της πανεπιστημιακής επιχείρησης 
είναι η πτώση του μισθού των μελλοντικών πτυχιούχων. Εκεί όπου βα-
σιλεύει η ομοιομορφία, προσλαμβάνεται  αυτός που έχει τις λιγότερες 
μισθολογικές απαιτήσεις. Οι εξεγερμένοι έλληνες φοιτητές του Δεκεμβρίου 
του 2008 μιλούσαν για πτυχιούχους των 800 ή 900 ευρώ το μήνα, και 
αυτή είναι πράγματι η κατεύθυνση στην οποία οδηγούνται τα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Ας μην ξεχνούμε ότι τη δεκαετία του 1970, τα εργατικά εισοδή-
ματα αποτελούσαν τα 2/3 του παγκόσμιου εισοδήματος, ενώ τη δεκαετία 
του 2000, τα εργατικά εισοδήματα αποτελούσαν μόνο το 1/3, τα υπόλοιπα 
αποτελούνται φυσικά από χρηματιστηριακά εισοδήματα. Καταλαβαίνουμε 
την πραγματική πρόθεση των συμφωνιών της Μπολόνια: πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ουσιαστικά για μικροδουλειές.             

Το ranking ή κατάταξη των πανεπιστημίων

 Δεν είναι μόνο οι τενίστες, οι σκιέρ και οι οδηγοί στη φόρμουλα 
1 που θέλουν να πιάσουν μια ψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Τα 
πανεπιστήμια αφιερώνουν επίσης πολύ ενέργεια σ’ αυτή την προσπάθεια. 
Ο λόγος είναι ότι τα μήντια, οι τεχνοκράτες και οι πολιτικοί αρέσκονται 
στις απλές διαγνώσεις, και αναφέρονται σε αυτές συνεχώς. Έτσι οι πα-
νεπιστημιακοί παράγοντες, φοιτητές, διδακτορικοί, ερευνητές, καθηγητές, 
καταλήγουν να πιστεύουν και να συνδέουν τις επιλογές των πανεπιστημί-
ων με αυτές τις κατατάξεις, χωρίς να ξέρουν πραγματικά τα κριτήρια και 
τα διακυβεύματά τους.

12. http://gradeinflation.com

ΛΙΜΠΕΡΟ ΖΟΥΠΙΡΟΛΙ

δεν παραλείπει, μέσα από μια γλώσσα πολιτικά ορθή βεβαίως, να δώσει 
στον εκπαιδευτικό να καταλάβει από πού προέρχονται τα προβλήματα. 
Με το πρόσχημα του σεβασμού της προσωπικότητας, ο μαθητής, ο οποίος 
καλείται να περάσει την υποχρεωτική του εκπαίδευση χωρίς αποτυχίες, 
θεωρείται ως μόνος ένοχος σε περίπτωση αποκλεισμού του από την κοι-
νωνία στο τέλος της σχολικής διαδρομής. Εν συντομία, ιατρικοποιούμε τα 
κοινωνικά προβλήματα όπως όπως, μειώνοντας ταυτόχρονα τα επιδόματα 
ασθενείας. Παντού στην Ευρώπη κυριαρχεί αυτός ο φόβος και το ρίσκο να 
σπουδάζει κανείς για πολλά χρόνια χωρίς μεγάλη διάθεση, για να καταλή-
ξει ως πτυχιούχος σε μια επισφαλή μικροδουλειά.

  Όπως θα δούμε και αργότερα, με το να απορρίψουμε τον ακραίο 
ατομικισμό που βασιλεύει σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, θα δούμε λύσεις στον ορίζοντα. Θα δούμε ένα σχολείο που χειραφετεί, 
ένα σχολείο που δεν υποδουλώνει.

Μπολόνια

 Χωρίς να συμβουλευτούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, οι ευ-
ρωπαίοι υπουργοί Παιδείας πήραν το 1999 την απόφαση να εφαρμόσουν 
ενιαίο ένα διδακτικό πρόγραμμα [cursus] αγγλοσαξονικού τύπου. Η ιδέα 
ήταν να τυποποιήσουν τη διδακτέα ύλη με στόχο τη διευκόλυνση της κυ-
κλοφορίας των φοιτητών, των πτυχιούχων και των γνώσεων και να θέσουν 
τις βάσεις για μια ευρωπαϊκή ισοδυναμία των πτυχίων 10.

Το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο έπρεπε να αποκτήσει την όψη μιας 
γιγάντιας αλυσίδας σουπερμάρκετ όπου οι νέοι φοιτητές, πελάτες κατανα-
λωτές γνώσης, θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ίδια προϊόντα 
και να αποκτήσουν παρόμοια διπλώματα11.

Μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε δέκα χρόνια, αυτός ο σκοπός έχει 
επιτευχθεί. Παντού θριαμβεύουν οι πιο σύντομες και κοινότοπες σπουδές, 
διότι φυσικά η ομοιομορφία ευνοεί πάντα τη μετριότητα. Βλέπουμε παντού 
αυτό που στις ΗΠΑ είχαν ήδη παρατηρήσει και αποκαλέσει grade inflation, 
δηλαδή μια πτώση των απαραίτητων απαιτήσεων για την απόκτηση των 
L’Action tragique des personnels du service public, Παρίσι, L’Harmattan, 2005.
10. C. Charle, C. Soulié, Les ravages de la «modernisation» universitaire en Europe, Παρίσι, Éditions 
Syllepse, 2007.
11. F. Schultheis, M. Roca i Escoda, P.-F. Cousin, Le cauchemar de Humboldt, Παρίσι, Raisons 
d’agir, 2008.
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τα ΜΜΕ παγκοσμίως δίνουν μεγάλη σημασία, και γι’ αυτό το ό,τι-να-‘ναι 
τα πανεπιστήμιά μας σπαταλούν τόση ενέργεια και απασχολούν τόσους 
γραφειοκράτες.                 

Και τα αμερικανικά πανεπιστήμια, λοιπόν;

Συμβαίνει κάποιες φορές οι αξιωματούχοι ενός ευρωπαϊκού υπουρ-
γείου, που συνοδεύονται και από κάποιο υπουργό, να φτάνουν μέχρι τις 
ΗΠΑ για να επισκεφτούν ένα από τα διάσημα πανεπιστήμια, αυτά του top 
ten: Harvard, Stanford, Caltech, κλπ. Συνήθως επιστρέφουν από κει θαμπω-
μένοι από την ομορφιά, την πολυτέλεια και το μεγαλείο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας ή μία βοηθός καθηγητής/καθηγή-
τρια θα βρεθεί σε ευνοϊκή θέση, όταν βρεθεί σε κάποιο ανάλογο ίδρυμα. 
Προβλήματα εύρεσης χρημάτων για έρευνα δεν υφίστανται, διότι οι οργα-
νισμοί που εγκρίνουν τα κονδύλια αντιμετωπίζουν πολύ ευνοϊκά τις αιτή-
σεις χρηματοδότησης, και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα των 
δημοσιεύσεων λύνεται επίσης εύκολα: τα επιστημονικά αποτελέσματα, αν 
και αρκετά μέτρια κάποιες φορές, δημοσιεύονται χωρίς μεγάλη δυσκολία 
στα γνωστά επιστημονικά περιοδικά. Με αυτό το σύστημα αξιολόγησης 
της έρευνας που λειτουργεί σε όφελός τους, οι καθηγητές αυτοί βρίσκουν 
την ελευθερία και τη γαλήνη που λείπει συχνά από τους ευρωπαίους ερευ-
νητές. Άλλωστε, οι καλύτεροι ερευνητές παγκοσμίως προτιμούν να συνερ-
γάζονται με το εργαστήριο ενός τέτοιου καθηγητή, και να επωφελούνται 
από την ευκολία της δημοσίευσης στα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά. 

Η εκπαίδευση δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί σ’ αυτά τα πανεπι-
στήμια των ελίτ οι φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου είναι σχετικά 
λίγοι (1 με 3 φοιτητές για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού σώματος). Επιπλέ-
ον, πρόκειται για φοιτητές που πληρώνουν δίδακτρα 55-60.000 δολαρίων 
το χρόνο και προέρχονται από οικογένειες εύπορων μάνατζερ. Οι ενώσεις 
παλαιών φοιτητών δεν παραλείπουν να τους βοηθούν να τοποθετηθούν σε 
υψηλές θέσεις της οικονομίας. Πρέπει να προσθέσουμε σ’ αυτούς και ένα 
ποσοστό 10% με 20% προικισμένων φοιτητών με υποτροφία, από διάφορα 
μέρη του πλανήτη.

Τι εμποδίζει λοιπόν τους Ευρωπαίους, που θέλουν να μιμηθούν 
τις ΗΠΑ, να φτιάξουν ανάλογους παράδεισους έρευνας και εκπαίδευσης, 
όπως είναι αυτά τα πανεπιστήμια-υποδείγματα; Η απάντηση είναι απλή: 

ΛΙΜΠΕΡΟ ΖΟΥΠΙΡΟΛΙ

Οι Times ανακοινώνουν κάθε χρόνο την κατάταξη QS World Uni-
versity Ranking13. Για τη συγκέντρωση της μέγιστης βαθμολογίας, το πανε-
πιστήμιο θα πρέπει να προσελκύσει αρκετούς ξένους φοιτητές και καθη-
γητές (10% του βαθμού), πρέπει να δέχεται το μικρότερο δυνατό αριθμό 
φοιτητών ανά καθηγητή (20% του βαθμού), και οι εργασίες των ερευ-
νητών θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολλών παραθέσεων (20% 
του βαθμού). Το πανεπιστήμιο οφείλει να είναι γνωστό στους δυνητικούς 
εργοδότες (10% του βαθμού), και κυρίως στους ειδικούς της ακαδημαϊκής 
κοινότητας που επιλέγονται από το ινστιτούτο που κάνει την έρευνα (20% 
του βαθμού).

Εν συντομία, ένα καλό πανεπιστήμιο αυτής της κατάταξης είναι 
ένα ίδρυμα όπου βρίσκουμε πολύ κόσμο που μιλά τα αμερικανικά, όπου 
διορίζουμε πολλούς καθηγητές για λίγους φοιτητές, όπου γίνεται καλή, 
μοδάτη έρευνα, και κυρίως καλή διαφήμιση για να τραβήξει την προσοχή 
των πανεπιστημιακών και βιομηχανικών ειδικών.

Η κατάταξη της Σαγκάης (Academic Ranking of World Universities14) 
είναι ακόμα πιο απλοϊκή. Στις μηχανολογικές επιστήμες, φερ’ ειπείν, με-
τρούμε τους ερευνητές με τις περισσότερες παραθέσεις (25% του βαθμού), 
τα άρθρα με τις περισσότερες παραθέσεις (25% του βαθμού), τα άρθρα 
που δημοσιεύτηκαν στα πιο γνωστά μηχανολογικά περιοδικά (25% του 
βαθμού), και τις συνολικές πιστωτικές μονάδες που αποδόθηκαν λόγω της 
έρευνας (25% του βαθμού)15. Στην κατάταξη της Σαγκάης, διαλέγονται τα 
πανεπιστήμια σύμφωνα με τα χρήματα που διαθέτουν και τη διεθνή φήμη 
που κατέχουν οι ερευνητές της. Καμία αναφορά δε γίνεται στην ίδια την 
εκπαίδευση.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το 2009, το Πολυτεχνείο της Λω-
ζάννης βρέθηκε 15ο στην κατάταξη της Σαγκάης για τον τομέα μηχανική/
τεχνολογία υπολογιστών, ενώ το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης είναι στην 41η 
θέση. Αν χρησιμοποιήσουμε την κατάταξη QS για την ίδια χρονιά, για τον 
ίδιο τομέα, το Πολυτεχνείο της Λωζάννης είναι στην 44η θέση, ενώ το Πο-
λυτεχνείο της Ζυρίχης ανεβαίνει στη 10η θέση. Να το πούμε απλά: είναι 
λίγο πολύ ό,τι-να-‘ναι! Δυστυχώς, σε αυτό το ό,τι-να-‘ναι, οι πολιτικοί και 

13. http://www.topuniversities.com
14. http://www.arwu.org
15. Στην περίπτωση των βασικών επιστημών, αυτό το τελευταίο κριτήριο που αφορά τις 
πιστωτικές μονάδες έχει αντικατασταθεί από την καταμέτρηση των τιμηθέντων με βραβείο 
Νόμπελ ή με μετάλλιο Fields, οι οποίοι προσελήφθησαν από το πανεπιστήμιο ή αποτέλεσαν 
παλαιοί φοιτητές του (25% του βαθμού).
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η ανθρωπολογική 
κρίση του καπιταλισμού

Όπως το εξηγεί και το Editorial του παρόντος τεύχους, για την 
ομάδα μας το ζήτημα της εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, της παιδείας 
είναι καίριας σημασίας. Με αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι οι τελευταίες 
εξελίξεις στο χώρο της λεγόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θέτουν ζητή-
ματα πολύ ευρύτερα και συνάμα βαθύτερα, τα οποία δε μπορούν επουδενί 
να συνοψιστούν στην περίφημη αριστερή φόρμουλα περί «υπεράσπισης 
του δημόσιου χαρακτήρα του πανεπιστημίου». Αν κάτι πρέπει να υπερα-
σπιστούμε, αυτό δεν είναι απλώς το δημόσιο πανεπιστήμιο (που, για την 
ακρίβεια, ούτε αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε στη μορφή που είχε 
πριν την ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου), αλλά κάτι πολύ πιο θεμελι-
ώδες: η ίδια η αντίληψη του ανθρώπου ως όντος που μπορεί να έχει κι 
άλλες δυνατότητες εκτός από το να χρησιμεύει ως αναλώσιμο υλικό για 
την παραγωγή πλούτου για τους λίγους και καταναλωτικών υποσχέσεων 
και σκουπιδοπροϊόντων για τους πολλούς. Η υπεράσπιση, με άλλα λόγια, 
μιας αντίληψης για το ανθρώπινο ον η οποία ξεφεύγει από τη χυδαία εκδο-
χή καπιταλιστικής νοοτροπίας που αντιπροσωπεύει ο νεοφιλελευθερισμός 
αλλά και κομμάτια των επίδοξων πολέμιών του.

Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το κείμενο να φωτίσουμε κάποια από 
τα βασικά σημεία του ζητήματος της σχέσης της κρίσης του σύγχρονου 
καπιταλισμού με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο της πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης. Το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
είναι πια στην επικαιρότητα, αλλά τα προβλήματα που θα προσπαθήσουμε 
να εξετάσουμε είναι πολύ ευρύτερης φύσης και ως τέτοια παραμένουν 

ΛΙΜΠΕΡΟ ΖΟΥΠΙΡΟΛΙ

το σχολείο και το πανεπιστήμιο στην Ευρώπη είναι ακόμα αντιληπτά ως 
δημόσιες υπηρεσίες προορισμένες να αυξήσουν τις δυνατότητες καλλιέρ-
γειας των τοπικών πληθυσμών. Αυτό δεν ισχύει στις ΗΠΑ, όπου τα πανεπι-
στήμια εφαρμόζουν περήφανα τις πιο προηγμένες έρευνες στον πεδίο της 
γενετικής, και όπου περίπου το μισό του πληθυσμού αποδίδει στο βιβλίο 
της Γένεσης το κύρος επιστημονικής αλήθειας και απορρίπτει τη θεωρία 
της εξέλιξης των ειδών. Στο σύνολο των πανεπιστημίων κατά μέσο όρο, οι 
Ευρωπαίοι τα πάνε καλύτερα από τους πολίτες των ΗΠΑ. Η επιμονή της 
συνέχισης της καταστροφής του ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης με 
προσχηματικούς λόγους, συνδέεται με την εκπαίδευση κοπαδιών προβά-
των, έτοιμων για κούρεμα από τις δυνάμεις του χρήματος.
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μοντέλων αλλά και της διευθυντικής ιδεολογίας που τα προωθεί και τα 
δικαιώνει, αυτό το νεομάνατζμεντ συνιστά κομμάτι μιας συνολικότερης αν-
θρωπολογικής ή πολιτιστικής αλλαγής που, ως τέτοια, επηρεάζει το σύνολο 
των κοινωνικών σφαιρών5.

 Υπό μια έννοια, μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα έπρε-
πε να μιλάμε για μια σταδιακή μετάλλαξη του καπιταλισμού, προς ένα 
νέο κοινωνικό μόρφωμα, το οποίο βασίζεται στη λογική της κοινωνίας της 
κατανάλωσης. Δίχως αυτή την ανάγκη για διαρκή αύξηση της παραγωγι-
κότητας και της απόδοσης της εργασίας και των υπόλοιπων παραγωγικών 
συντελεστών, δίχως την επανεπένδυση του κεφαλαίου και των κερδών, 
δίχως αυτή τη διαρκή υποχρέωση τεχνικής και επιχειρηματικής καινοτο-
μίας καπιταλισμός δεν υπάρχει. Διότι ο καπιταλισμός δεν είναι απλώς η 
μισθωτή εργασία ή ο «νόμος της αξίας», αλλά αυτή η εντελώς πρωτότυπη 
κοινωνική και οικονομική συμπεριφορά που δεν αρκείται στην απλή εί-
σπραξη κάποιας σταθερής προσόδου ή στη διεξαγωγή εμπορίου με σκοπό 
τον πλουτισμό, αλλά προσπαθεί να εξυπηρετήσει την εκμετάλλευση και 
τη δίψα της για κέρδος μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας και της 
διάδοσης ενός ήθους εργατικότητας και «εξορθολογισμού» της κοινωνικής 
συμπεριφοράς.

 Για να μην πολυλογούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νεοφιλε-
λευθερισμός αποτελεί την επίσημη εκδοχή αυτής της ουσιαστικής μετάλ-
λαξης του καπιταλισμού, στα πλαίσια της οποίας το καθεαυτό αρπακτικό, 
πλουτοθηρικό και ηδονιστικό κομμάτι της καπιταλιστικής νοοτροπίας ανα-
τρέπει πλήρως το στοιχείο του αστικού «εξορθολογισμού» για τον οποίο 
μιλούσε ο Μαξ Βέμπερ. Αυτό το πέρασμα από τις «κοινωνίες της εργα-
σίας» στις «κοινωνίες της κατανάλωσης»6, που κατέστη δυνατό μέσω της 
σταδιακής διαμόρφωσης της κοινωνίας της κατανάλωσης, από τη δεκαετία 
του 1920 και μετά, έχει οδηγήσει σε μια μορφή αποκτηνωμένου καπιτα-
λισμού ο οποίος, οδηγώντας στα άκρα ορισμένες από τις βασικές προκεί-
μενες της κοινωνικής λογικής του, καταλήγει να μεταλλάσσεται σε κάτι 
διαφορετικό: η υπερδιόγκωση της χρηματοοικονομικής σφαίρας, η τάση 
των εταιριών να θέτουν ως στόχο των πολιτικών τους τη «δημιουργία αξί-
ας για το μέτοχο»7, ο ολοένα και μεγαλύτερος ρόλος των λεγόμενων venture 
5. Βλ. σχετικά το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Ρ. Σένετ, Η κουλτούρα του νέου κα-
πιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, Σαββάλας, 2008.
6. Ζ. Μπάουμαν, Ζωή για κατανάλωση, μτφρ, Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008.
7. Βλ. σχετικά, J.-L. Gréau, Ο καπιταλισμός στο μέλλον, μτφρ. Γ. Καυκιάς, Αθήνα, Ελλ. 
Γράμματα, 2007.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

απαράλλακτα. Με αυτή την έννοια, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι 
τόσο το ζήτημα του πανεπιστημίου αυτό καθεαυτό, όσο το τι μας λένε οι 
τελευταίες εξελίξεις για τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος καπιταλισμός 
αντιμετωπίζει την έρευνα, την πνευματική δημιουργία και άλλες, ανάλογες 
δραστηριότητες που δεν έχουν καμία εγγενή σχέση με την «αγορά» και τις 
απαιτήσεις της.

Αστικός καπιταλισμός και κοινωνία της κατανάλωσης 

Αντίθετα με ό,τι μας λένε διάφοροι μεταμοντέρνοι σταλινομαοϊκοί1, 
ο καπιταλισμός έχει υποστεί μια σειρά από θεμελιώδεις ανθρωπολογικούς 
μετασχηματισμούς, οι οποίοι είναι προϊόν των «πολιτιστικών αντιφάσε-
ων»2 που, από ένα σημείο κι έπειτα, αναδύθηκαν μέσα στους κόλπους των 
βιομηχανικών κοινωνιών. Αν δε σκεφτούμε αυτούς τους μετασχηματισμούς 
είναι αδύνατο να καταλάβουμε το νεοφιλελευθερισμό και τη σημασία του 
για την εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, καθεαυτό καπιταλιστικών και 
μη. Το ερώτημα, με άλλα λόγια, είναι να αναλύσουμε τους μετασχηματι-
σμούς αυτού του «πνεύματος του καπιταλισμού» (με την έννοια φυσικά 
που έδινε ο Μαξ Βέμπερ στον όρο3) μέσα στην ιστορία, στα πλαίσια μιας 
γενικότερης ανάλυσης της πορείας των νεωτερικών δυτικών κοινωνιών αλλά 
και των κοινωνιών της δυτικής ημιπεριφέρειας όπως είναι η Ελλάδα.

 Διότι, φυσικά, ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλώς το προϊόν 
μιας αλλαγής «παραδείγματος» σε ό,τι αφορά στις οικονομικές πολιτικές 
των κρατών ή των μεγάλων επιχειρήσεων (αλλαγή των διευθυντικών μο-
ντέλων, παραγωγή αξίας για το μέτοχο κ.λπ.)4. Όπως έχουν προσπαθήσει 
να το δείξουν οι πιο οξυδερκείς αναλυτές των σύγχρονων εργασιακών 

1. «Η Πανουργία του Λόγου, ή, περί περιβλήματος, καρπού, και εξόχως διασκεδαστικής ιστο-
ρίας του καπιταλισμού» (http://radicaldesire.blogspot.com/2010/02/blog-post_21.html#disqus_
thread).
2. Δανειζόμαστε εδώ τον όρο του Ντάνιελ Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύ-
σης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Νεφέλη, 1999. Ο αρχικός τίτλος του 
θεμελιώδους αυτού έργου είναι Οι πολιτιστικές αντιφάσεις του καπιταλισμού (The Cultural 
Contradictions of Capitalism).
3. Max Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, μτφρ. Μ.-Γ. Κυ-
πραίου, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια Β. Φίλια, Αθήνα,  Gutenberg, 2000. Βλ. επίσης και την 
ανάλυση του Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του 
δυτικού καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998.
4. Και του καπιταλισμού, γενικότερα. Βλ. μια καλή σύνοψη αυτών των οικονομικών αλλαγών 
στο άρθρο του Ε. Βαλερστάιν, «Η σοσιαλδημοκρατική ψευδαίσθηση» (μετάφραση στην ηλε-
κτρονική σελίδα http://www.alterthess.gr).
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κινήματα της δεκαετίας του ’60 και του ‘70 κ.λπ.). Υπό μία έννοια το σύ-
στημα δείχνει να τρώει τα ίδια του τα σωθικά, εφόσον καταστρέφει κάθε 
ανθρωπολογικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί 
ένας τύπος κοινωνίας και ένα οικονομικό σύστημα (υπευθυνότητα, μια 
στοιχειώδης επαφή με την πραγματικότητα, ικανότητα να παραμερίζουμε 
προσωρινά την επιδίωξη του καθαρά ατομικού συμφέροντος με σκοπό την 
προστασία του συστήματος που επιτρέπει τον πλουτισμό μας, δυνατότητα 
να κρίνουμε με μια ματιά προσανατολισμένη προς έναν ορίζοντα περισσό-
τερο μακροπρόθεσμο κ.λπ.). 

 Αυτή η βασική ανθρωπολογική αντίφαση, κατά την οποία ο καπι-
ταλισμός καταστρέφει τα ανθρωπολογικά αποθέματα που έχει και ο ίδιος 
ανάγκη, έχει ασυνειδήτως μετατραπεί σε ιδεολογικό πυρήνα του νεοφι-
λελευθερισμού: όταν οι αξίες, οι γνώμονες, οι σημασίες των σύγχρονων 
κοινωνιών ξεφτίζουν και αδυνατούν να παράσχουν στα άτομα μια σειρά 
σημείων αναφοράς για την οργάνωση της κοινωνικής ζωής, το μόνο που 
μένει, ως κριτήριο και έσχατη νόρμα, είναι οι «απαιτήσεις της αγοράς», 
δηλαδή ένας συνδυασμός των κερδοσκοπικών πρακτικών των ολιγαρχιών 
και του καταναλωτισμού που προωθείται από τη μαζική κουλτούρα και 
από τη βιομηχανία της διασκέδασης και των gadgets.

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια –και όχι απαραίτητα με συνειδητό τρό-
πο-, όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια 
αυτού του ρεύματος, περιθωριοποιούνται και αφήνονται να φυτοζωούν, 
περιμένοντας την οριστική τους εξαφάνιση. Μπορεί, βέβαια, αυτό να γίνε-
ται στα πλαίσια μιας οικονομικής πολιτικής (ως κομμάτι της προσπάθει-
ας «εξορθολογισμού των δημόσιων οικονομικών», δηλαδή, περικοπής των 
κοινωνικών παροχών), αλλά στην πραγματικότητα αντανακλά μια πολύ 
βαθύτερη εξέλιξη, μια εξέλιξη ουσιαστικά ανθρωπολογικής υφής. Υπό αυτή 
την έννοια, η ανοιχτή επίθεση που γίνεται την τελευταία –τουλάχιστον- δε-
καετία στο θεσμό του πανεπιστημίου αποτελεί κομμάτι αυτής της εξέλιξης 
και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι μυωπικό να την προσεγγίζουμε και να 
της αντιστεκόμαστε αποκλειστικά και μόνο πάνω στη βάση οικονομικού 
τύπου επιχειρημάτων (να είναι η εκπαίδευση δωρεάν, το κόστος της να μην 
είναι αποτρεπτικό για τα μεσαία και κατώτερα στρώματα κ.λπ.). Αυτή η 
ανικανότητα –ή, έστω, αυτή η απροθυμία- να σκεφτούμε, τόσο πάνω στην 
εξέλιξη του σύγχρονου καπιταλισμού όσο και πάνω στο ρόλο και τη φύση 
του πανεπιστημίου ως θεσμού, βρίσκεται στον πυρήνα των περισσότερων 
από τις απλά σοσιαλδημοκρατικές προσεγγίσεις του προβλήματος.
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capitalists και η διάδοση της διαφθοράς έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα 
νέο είδος οικονομίας, όπου η καπιταλιστική δημιουργία αξίας αντικαθί-
σταται, σιγά σιγά, από (ή τουλάχιστον αναμειγνύεται όλο και περισσότε-
ρο με) την χρηματηστηριακή κερδοσκοπία, τις απάτες και τα σκάνδαλα8. 
Αυτό που σήμερα επικρατεί, ολοένα και περισσότερο, είναι το παρασιτι-
κό-«ηδονιστικό» ήθος της κοινωνίας της κατανάλωσης, με τις αντίστοιχές 
του οικονομικές συμπεριφορές (νεοπλουτισμός, κυνήγι του εύκολου και 
βραχυπρόθεσμου κέρδους, υπερδανεισμός, διαφθορά κ.λπ.).

 Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού

Ίδιον αυτού του είδους καπιταλισμού είναι ότι αναπτύσσεται δίχως 
να αντιμετωπίζει το παραμικρό εμπόδιο. Όλες οι παραδοσιακές «δικλίδες 
ασφαλείας»9 του συστήματος (πολιτικές, πολιτιστικές, ηθικές κ.λπ.), που 
κρατούσαν τον καπιταλισμό εντός κάποιων ορίων, έχουν εξαρθρωθεί. Η 
άνοδος της ασημαντότητας για την οποία μιλούσε ο Καστοριάδης είναι 
ακριβώς αυτό: αντίθετα με ό,τι πιστεύουν οι μαρξιστές (ξεκινώντας από 
τη θεωρία για το φετιχιστικό χαρακτήρα του εμπορεύματος), ο καπιταλι-
σμός, μακράν του να οδηγεί σε ένα συμβολικό, εικονικό, θεαματικό και, 
γενικώς, παραστασιακό πληθωρισμό -ο οποίος υποτίθεται ότι κρύβει την 
πραγματικότητα, «διαμεσολαβεί» τις κοινωνικές σχέσεις κ.λπ.-, αυτό στο 
οποίο φαίνεται να οδηγεί είναι μάλλον η καταστροφή των σημασιών και 
των αξιών της κοινωνίας. Τόσο των παραδοσιακών και συντηρητικών αξιών 
και τύπων ανθρώπου στους οποίους στηρίχθηκε και ο ίδιος ή και δημιούρ-
γησε (πουριτανική αυτοπειθαρχία και εργατικότητα, υπευθυνότητα κ.λπ.), 
όσο και αυτών που αναπτύχθηκαν σε αντίθεση με αυτόν, προσπαθώντας 
να τον αμφισβητήσουν ή και να τον ανατρέψουν (εργατικό κίνημα, κριτική 
της καπιταλιστικής ιδεολογίας από τον καλλιτεχνικό μοντερνισμό και τα 
8. Ακόμα και στην προτεσταντική Αμερική, «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι προτεστάντες 
δείχνουν να αποδέχονται λιγότερο από ποτέ την πίστη στην κόλαση και την αιώνια καταδί-
κη». Ο αρθρογράφος που σχολιάζει αυτά τα ευρήματα τα χρησιμοποιεί ως επιχείρημα υπέρ 
της θέσης του για την αύξηση της επιρροής του μορμονισμού στις ΗΠΑ, στις τάξεις των 
θρησκευόμενων. Σύμφωνα με το συγγραφέα, αυτό το χριστιανικό δόγμα, σε αντίθεση με τις 
διάφορες εκδοχές του προτεσταντισμού, είναι απαλλαγμένο από κάθε τάση αυτοενοχοποίη-
σης του πιστού, εξυμνώντας ανοιχτά τον πλουτισμό και την απόκτηση πολύτιμων μετάλλων, 
κάτι που ταιριάζει ιδιαίτερα με τα ήθη του σημερινού καταναλωτικού καπιταλισμού. Όπως 
τονίζει ένας πάστορας, «ο Θεός θέλει την επιτυχία σου. Σε δημιούργησε για να ζεις πλουσιο-
πάροχα» (βλ. σχετικά Chris Lehmann, “Pennies from Heaven. How Mormon economics shape 
the G.O.P.”, Harper’s Magazine, Οκτώβριος 2011, σ. 36.
9. Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Η κουλτούρα ως κόσμος και ως αγορά», περ. Μάγμα, τ. 5, 
Δεκέμβριος 2009, σσ. 30-31, 40.
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 Από τότε πολλά πράγματα άλλαξαν ενώ η δημιουργία του σύγ-
χρονου κράτους αλλά και η σταδιακή άνοδος του καπιταλισμού μετασχη-
μάτισαν ουσιωδώς το πανεπιστήμιο. Φυσικά δε μπορούμε εδώ να αναλύ-
σουμε τις περαιτέρω λειτουργίες με τις οποίες επιφορτίστηκε κατά τους 
επόμενους αιώνες το πανεπιστήμιο (χονδρικά την αναπαραγωγή των διευ-
θυντικών μηχανισμών της κοινωνίας και την παραγωγή στελεχών για τον 
κόσμο της οικονομίας). Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι, παρά τις 
θεμελιώδεις αυτές αλλαγές ή επεκτάσεις του ρόλου του, το πανεπιστήμιο 
μέσα στο δυτικό κόσμο κατάφερνε πάντοτε να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό 
την αρχική του αποστολή: αυτή του χώρου που στεγάζει και προστατεύει 
την ανιδιοτελή έρευνα και την ελεύθερη σκέψη, έστω και υπό τη μορφή ή 
το βάρος μιας σειράς ακαδημαϊκών συμβάσεων (ιεραρχία, ακαδημαϊσμός, 
αναπαραγωγή των κυρίαρχων ιδεολογικών και γνωστικών μοντέλων κ.λπ.). 
Υπό αυτή την έννοια, ο ρόλος του πανεπιστημίου ως βάσης και φυτωρί-
ου, κατά κάποιον τρόπο, των κοινωνικών κινημάτων των δεκαετιών του 
’60 και του ’70 δεν αποτελεί μια συμπτωματική εξέλιξη. Ο σταδιακός 
εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης κατά την περίοδο του κεϊνσιανού και 
σοσιαλδημοκρατικού καπιταλισμού επέτρεψε σε ένα διαρκώς αυξανόμενο 
κομμάτι της κοινωνίας (στα μεσαία στρώματα που είχαν αρχίσει να εμ-
φανίζονται ως υλική βάση αυτού του μοντέλου οικονομίας και κοινωνίας) 
να έχει πρόσβαση σε αυτό το θεσμό και στην κουλτούρα της ανιδιοτελούς 
έρευνας. Μοιραίο ήταν λοιπόν η κριτική στην καπιταλιστική κοινωνία της 
εποχής να ξεπηδήσει σε μεγάλο βαθμό και μέσα από τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, έστω και ως αντίθεση στη δομή, τον τρόπο λειτουργίας αλλά και 
τα μοντέλα διδασκαλίας τους (αμφισβήτηση των παιδαγωγικών μοντέλων 
της εποχής, κριτική της μεταδιδόμενης γνώσης κ.λπ.). 

 Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι πιο εξτρεμιστικές και ουτοπικές 
φωνές του Μάη του ‘68 που ζητούσαν την κατάργηση του πανεπιστημίου 
ως κοινωνικού θεσμού, το έκαναν πιο πολύ στα πλαίσια μιας κριτικής της 
γραφειοκρατικοποίησής του και της συνακόλουθης αποξήρανσης της πνευ-
ματικής έρευνας και δημιουργίας. Ταυτόχρονα, ποτέ ως σήμερα ο καπιτα-

νέο πνεύμα, ακόμα και στην ίδια την κειμενική οργάνωση της Θεολογικής επιτομής: υπάρχει 
κάθε φορά η θέση ή η κατάφαση […], στη συνέχεια μια αντίρρηση […] και η απορία επιλύεται 
κάθε φορά από τη λύση που μας δίνει ο Θωμάς, μέσω επιχειρημάτων που προσπαθούν να 
είναι ορθολογικά» (C. Castoriadis, Sujet et vérité dans le monde social-historique, Παρίσι, Seuil, 
2002, σ. 361). Αυτή όμως η μέθοδος συγγραφής, που αποτελεί ίδιον των πραγματειών της 
σχολαστικής θεολογίας, ακολουθεί το μοντέλο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας της εποχής, 
εφόσον οι περισσότεροι από τους μεγάλους θεολόγους της (συμπεριλαμβανομένου φυσικά 
και του Θωμά) είχαν διδάξει στις μεγάλες σχολές της περιόδου.
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Το πανεπιστήμιο τότε και τώρα

Σε αντίθεση με ό,τι λένε διάφοροι βυζαντινολάτρες, το πανεπιστή-
μιο αποτελεί έναν κατεξοχήν δυτικό θεσμό, ο οποίος αποτελεί μια από τις 
βασικές δημιουργίες του κυρίως Μεσαίωνα. Μπορεί ο Μέγας Θεοδόσιος 
να ιδρύει το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ήδη από τον 5ο μ.Χ. 
αιώνα, αλλά αυτού του είδους το πανεπιστήμιο δεν έχει ιδιαίτερη σχέση 
με ό,τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, εφόσον εκφράζει μια εντελώς 
διαφορετική λογική. Το πανεπιστήμιο με τη σημερινή του μορφή δημιουρ-
γείται στην Ευρώπη, κατά τον 13ο αιώνα, μέσα στις αυτόνομες πόλεις της 
εποχής. Όπως φανερώνει και το όνομά του (universitas στα λατινικά) απο-
τελούσε, ουσιαστικά, κατά την εποχή της ίδρυσής του, μια από τις πολλές 
συντεχνίες στις οποίες ήταν οργανωμένοι οι διάφοροι επαγγελματίες της 
εποχής. Ως universitas studiorum (ή universitas magistrorum et scholarium), το 
πανεπιστήμιο αποτελούσε, εντελώς κυριολεκτικά, «το σύνολο των σπου-
δαστών και των δασκάλων», δηλαδή ένα θεσμό που είχε φτιαχτεί από την 
κοινότητα των διανοούμενων που ασχολούνταν με τις λεγόμενες ελευθέριες 
τέχνες (θεολογία, νομική, ιατρική, φυσικές επιστήμες, γραμματική, γεωμε-
τρία, αστρονομία κ.λπ.) προκειμένου να τους βοηθήσει να προχωρήσουν 
τη σκέψη και την έρευνά τους10. Με αυτή την έννοια αποτελεί βασικό και 
εγγενές κομμάτι της διανοητικής και φιλοσοφικής αφύπνισης που παρα-
τηρείται αυτή την περίοδο και η οποία σηματοδοτεί, μαζί με την ίδρυση 
πόλεων που προσπαθούν να αυτοκυβερνηθούν σε πολιτικό και διοικητικό 
επίπεδο11, το λίκνο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Το πρώιμο και 
αυθεντικό πνεύμα του πανεπιστημίου έγκειται σε μια προσπάθεια της 
κοινότητας των διανοούμενων και των επιστημόνων να αυτοοργανωθούν, 
με σκοπό την εμβάθυνση της διανοητικής προσπάθειας. Και με αυτή την 
έννοια δεν είναι καθόλου τυχαίο που, παρά τις ιεραρχικές δομές πάνω στις 
οποίες οργανώθηκε αυτός ο νέος θεσμός, το περιεχόμενό και ο τρόπος δι-
δασκαλίας του είχαν βάσεις καθαρά δημοκρατικές, που έθεταν στο κέντρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας τη συζήτηση και τον διάλογο12.

10. Βλ. σχετικά Ζ. Λε Γκοφ, Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα, μτφρ. Μ. Παραδέλλη, Αθήνα, 
Κέδρος, 2003.
11. Βλ. σχετικά με τις μεσαιωνικές πόλεις, το ρόλο και τη σημασία τους, το θεμελιώδες έργο 
του βέλγου ιστορικού Ανρί Πιρέν, Οι πόλεις του Μεσαίωνα (1927), μτφρ., Π. Μούτουλας, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2003. Μεταγενέστεροι ιστορικοί έχουν αμφισβητήσει την ανάλυση του 
Πιρέν για την εμφάνιση του μεσαιωνικού εμπορίου. Ωστόσο η ανάλυσή του για το ρόλο και 
τη σημασία αυτών των πόλεων «νέου τύπου», που δεν είχαν τίποτε κοινό με τις πόλεις του 
πρώιμου Μεσαίωνα, παραμένει αδιαμφισβήτητη.
12. Ο Καστοριάδης παρατηρούσε κάποτε ότι «με το Θωμά τον Ακινάτη επιβεβαιώνεται ένα 
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να15. Όπως ωραία το δείχνει ο Λ. Ζουπιρολί (στο βιβλίο από όπου πήραμε 
το κείμενό του που μεταφράζουμε σε αυτό το τεύχος), αυτή η υποτιθέμενη 
αντίθεση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της σύγχρονης ιδεολογίας σχε-
τικά με το ρόλο των πανεπιστημίων: είναι ακριβώς πάνω στη βάση αυτού 
του ψευδούς διαχωρισμού που το σύγχρονο μοντέλο του «αποδοτικού» 
και «τεχνοκρατικού» πανεπιστημίου περιφρονεί την πρώτη χάριν της δεύ-
τερης. Έτσι όμως, ακόμα κι αν οι διάφοροι ημιαναλφάβητοι μάνατζερς 
και τεχνοκράτες δεν το καταλαβαίνουν, δεν πλήττεται μόνο η διδασκαλία 
αλλά και η ίδια η έρευνα. Και πώς να μη συμβαίνει αυτό, όταν ένα πολύ 
σημαντικό μέρος των μεγάλων έργων της δυτικής πνευματικής παράδοσης 
αποτελούν ουσιαστικά καταγραφή των πανεπιστημιακών παραδόσεων των 
εκάστοτε φιλοσόφων, επιστημόνων κ.λπ.16; Η προσπάθεια να συντάξουμε 
κάποιο κείμενο ή να εξηγήσουμε μια ιδέα ή κάποια θεωρία όχι μόνο δεν 
αποτελεί πάρεργο της καθεαυτό ερευνητικής ή διανοητικής διαδικασίας, 
αλλά, αντίθετα, αποτελεί και μια πρώτης τάξης ευκαιρία για σκέψη και 
περαιτέρω εμβάθυνση και επεξεργασία των ιδεών μας. 

Ο διφυής ρόλος της εκπαίδευσης και η ουμανιστική κουλτούρα

Αυτό το οποίο δεν είχε ποτέ ως τις μέρες μας αμφισβητηθεί, είναι 
ένα είδος ουμανιστικής κουλτούρας, που θεωρεί τη μόρφωση ως αυταξία, 
της οποίας η προώθηση, ως εκ τούτου, δε χρειάζεται να δικαιολογείται 
βάσει ωφελιμιστικών και χρησιμοθηρικών κριτηρίων. Στα πλαίσια του δι-
αφωτιστικού φαντασιακού που χαρακτήριζε την καπιταλιστική ιδεολογία 
μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες (κατά την αστική της φάση, δηλαδή), η 
διάδοση της μόρφωσης και ενός στοιχειώδους επιπέδου γενικής καλλιέρ-
γειας εθεωρείτο ως μια θετική εξέλιξη, που συμβάλλει στη γενικότερη πρό-
οδο (με την καπιταλιστική έννοια του όρου) των κοινωνιών. Αυτή ήταν, εν 

15. «Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης γύρω από το πρόβλημα συγκαλύπτει το ζήτημα, 
αντιπαραβάλλοντας τη διδασκαλία προς την έρευνα και παρουσιάζοντάς τις ως αντίθετες, 
υποθέτοντας την ύπαρξη μιας αντίθεσης που υπάρχει μόνο στα δύο άκρα: λες κι η διδα-
σκαλία δεν ήταν παρά η υπομονετική ανακεφαλαίωση και εξήγηση του ήδη γνωστού και η 
έρευνα ένα μοναχικό ταξίδι προς την ανακάλυψη κάποιου πράγματος κατανοητού μόνο από 
μια χούφτα ανθρώπων» (Stefan Collini, ό. π.).
16. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση των μεσαιωνικών θεολόγων και φιλοσόφων, όπου η 
περίτεχνη και στριφνή δομή των πραγματειών αναπαρήγαγε, ουσιαστικά, το μοντέλο της 
συζήτησης των ερωτημάτων κατά την ώρα της παράδοσης· όμως το ίδιο ισχύει και για πολλά 
σύγχρονα έργα: ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, τα έργα μεγάλων φιλοσόφων όπως ο Χέγκελ 
ή ο Χάιντεγκερ, όπως και πολλών άλλων συγγραφέων, επιστημόνων κ.λπ., που αποτελούν 
καταγραφή των πανεπιστημιακών τους παραδόσεων.
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λισμός δεν είχε καταφέρει να καταστήσει κυρίαρχη την ιδέα ότι ο ρόλος 
του πανεπιστημίου οφείλει να περισταλεί σε μια στενή συνεργασία του με 
την «αγορά» και τις απαιτήσεις της. Αυτή η νεοφιλελεύθερη εμμονή, που 
όπως και τόσες άλλες ομόλογοί της πλασάρεται ως κάτι αυτονόητο, θα 
φάνταζε εντελώς ξένη στα αυτιά των φιλελεύθερων προηγούμενων δεκαε-
τιών.

Ο καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας του Κέιμπριτζ, Στ. Κολίνι, σ’ 
ένα άρθρο του, συγκρίνει την έκθεση του βρετανικού Department of Business, 
Innovation and Skills -όπου αναλύεται ο ρόλος του πανεπιστημίου όπως τον 
βλέπουν οι εμπνευστές των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στα βρετανικά 
πανεπιστήμια (με την αύξηση των διδάκτρων κατά τρεις φορές κ.λπ.)- με 
μια αντίστοιχη έκθεση, γραμμένη το 1963 από το νεοκλασικό –και ως εκ 
τούτου φιλελεύθερο- οικονομολόγο Lionel Robbins (1898-1984)13. Ο αρ-
θρογράφος τονίζει, πολύ σωστά, πως ο Ρόμπινς ήταν κάθε άλλο παρά 
σοσιαλιστής ή πολέμιος του καπιταλισμού (μάλιστα, θα προσθέταμε εμείς, 
είχε ταχθεί με το μέρος των πρωτεργατών της λεγόμενης Αυστριακής Σχο-
λής, Φρ. Χάγιεκ και Λούντβιχ φον Μίζες, υπέρ της ελεύθερης αγοράς και 
εναντίον του σοσιαλισμού κατά τις σχετικές συζητήσεις της δεκαετίας του 
’30), πράγμα που αυξάνει το ενδιαφέρον των λεγομένων του. Τι έγρα-
φε λοιπόν ο Ρόμπινς στην έκθεσή του για το ρόλο των πανεπιστημίων, 
πίσω στη δεκαετία του ’60; Παρατηρούσε ότι «τα πανεπιστήμια έχουν 
υποχρέωση να διατηρούν και να προχωρούν τη γνώση όπως επίσης και 
να υπηρετούν τις διανοητικές ανάγκες του έθνους […]. Αποτελεί, επίσης, 
καθήκον των πανεπιστημίων να προωθούν τη μελέτη νέων αντικειμένων 
και να εξασφαλίζουν την επαρκή μελέτη γνωστικών αντικειμένων που, 
ενώ είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, ενδεχομένως να μην προσελκύουν μεγάλο 
αριθμό φοιτητών»14. Παρατηρούσε επίσης ότι «η εισαγωγή των φοιτητών 
σε έναν κόσμο διανοητικής υπευθυνότητας και πνευματικής ανακάλυψης 
στον οποίο θα παίξουν κι αυτοί το ρόλο τους, αποτελεί την ουσία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης […]. Ο φοιτητής πρέπει ευθύς εξαρχής να καταλάβει το 
εύρος του γνωστικού του αντικειμένου και να κατανοήσει ότι δεν έρχεται 
αντιμέτωπος με μια μάζα πληροφοριών αλλά ότι, αντίθετα, μυείται σε ένα 
βασίλειο ελεύθερης αναζήτησης».

Ο Ρόμπινς στεκόταν επίσης σε ένα πολύ σημαντικό σημείο: τον 
ψευδή χαρακτήρα της αντίθεσης ανάμεσα στη διδασκαλία και την έρευ-

13. Stefan Collini, “From Robbins to McKinsey”, London Review of Books, 25/8/2011, σ. 14.
14. Όπ. π.
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να βασίζεται και σε κάποιες νόρμες ή κοινωνικές πρακτικές οι οποίες δεν 
υποτάσσονται στη γενική αυτή «χρησιμοθηρία». 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, βάσει της οπτικής μας, που ένα από τα 
πρώτα κείμενα στα οποία ο Καστοριάδης επεξεργάζεται την ανάλυσή του 
για την ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού είναι ένα κείμενο σχετικό 
με τη φοιτητική κουλτούρα της δεκαετίας του ’60. Παρατηρούσαν τότε ο 
Καστοριάδης με τον Κ. Σαμπρόλ ότι «σήμερα ο κυρίαρχος ρόλος που εκ-
πληρώνει το πανεπιστήμιο είναι ο κοινωνικός, και μάλιστα ο καθαυτό και 
με τη στενή έννοια οικονομικός. Στη λογική του συστήματος θα άρμοζε να 
τεμαχιστεί το πανεπιστήμιο σε μια σειρά σχολές ανώτατης εκμάθησης που 
να αποτελούν παραρτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων […]. Όπως όμως 
συμβαίνει πάντοτε, η λογική του συστήματος κακώς ονομάζεται έτσι και 
το σύστημα δεν μπορεί ούτε κι εδώ να λειτουργήσει, παρά μόνο στο βαθμό 
που δεν υποτάσσεται σ’ αυτή τη λογική. […] Ακόμα και μια αποκλειστικά 
χρησιμοθηρική κοινωνία είναι υποχρεωμένη να καταλάβει πως μακροπρό-
θεσμα οι πρόοδοι της εφαρμοσμένης τεχνολογίας εξαρτώνται από την ανά-
πτυξη της θεμελιώδους και “αφιλοκερδούς” έρευνας […]. Την ίδια στιγμή 
που το πανεπιστήμιο πρέπει να γραφειοκρατικοποιηθεί, να κατασκευάσει 
μαζικά στελέχη που προορίζονται για μια εξειδικευμένη και αποσπασματι-
κή δουλειά, να υποταχτεί στα κελεύσματα της ζήτησης ανθρώπινου υλικού, 
το οποίο θα γεμίσει τα γραφεία και τα εργαστήρια των σύγχρονων επιχει-
ρήσεων και του κράτους –πρέπει παράλληλα να συνεχίσει να διαμορφώνει 
αληθινούς επιστήμονες, αληθινούς ερευνητές, αληθινούς στοχαστές»18. 

Ένας καπιταλισμός απαλλαγμένος όχι μόνο από κάθε είδος αντί-
στασης αλλά, ακόμα βαθύτερα, και από κάθε είδος στοιχείου που δεν υπο-
τάσσεται στην εκχυδαϊσμένη εκδοχή του οικονομικού που αντιπροσωπεύει 
ο νεοφιλελευθερισμός, είναι ένα κοινωνικό σύστημα εντελώς ανορθολογικό, 
που βυθίζεται όλο και περισσότερο μέσα στις ίδιες του τις αντιφάσεις. Αν 
η κοινωνία μετατραπεί πραγματικά σε ένα απλό άθροισμα ατόμων, όπου 
ο καθένας κι η καθεμία ασχολείται μόνο με την επιδίωξη των ατομικών 
τους μικροαπολαύσεων, και αν, στα ανώτερα κλιμάκια, οι ολιγαρχίες έχουν 
ως μόνο τους κριτήριο, κατά τη διεύθυνση της κοινωνίας, την επιδίωξη του 
προσωπικού συμφέροντος και του εύκολου πλουτισμού, το σύστημα πολύ 
απλά δε διευθύνεται πλέον από κανέναν. Βαδίζει στα τυφλά, με αποτέλε-
σμα η κοινωνία να μετατρέπεται σε μια ζούγκλα, όπου κουμάντο κάνουν οι 

18. Κ. Καστοριάδης, Κ. Σαμπρόλ, «Η σπουδάζουσα νεολαία» (1963), Σύγχρονος καπιταλι-
σμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σσ. 339-340.
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ολίγοις, η φιλελεύθερη ιδέα της αργής και σταδιακής προόδου, την οποία 
αντιπαρέθετε η δεξιά στην ιδέα της αλματώδους και επαναστατικής προ-
όδου της αριστεράς. 

Ο Ρόμπινς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιβίωσης 
αυτής της ουμανιστικής κουλτούρας ακόμα και μέσα στα πλαίσια ενός 
ακραιφνούς φιλελεύθερου φαντασιακού. Φιλελεύθερος και ο Ρόμπινς, φιλε-
λεύθεροι και οι σημερινοί τεχνοκράτες· ωστόσο ο καπιταλισμός της εποχής 
του Ρόμπινς ήταν πολύ διαφορετικός από τον σημερινό. Τότε το οικονομικό 
στοιχείο δεν είχε καταφέρει να κυριεύσει όλες τις σφαίρες της κοινωνι-
κής ζωής. Υπήρχαν ακόμα αντιστάσεις αλλά και επιβιώσεις παλιότερων 
τρόπων ζωής, αναπαραστάσεων, ηθών κ.λπ. Οι «επιταγές της αγοράς» 
δεν είχαν ακόμα διαβρώσει τη φαντασιακή συγκρότηση των κοινωνιών σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να μη νοείται κανενός άλλου είδους κριτήριο ικανό να 
νομιμοποιήσει και να δικαιολογήσει μια πολιτική επιλογή ή μια κοινωνική 
πρακτική. Εκείνη την εποχή οι (αστικού τύπου) ελίτ των δυτικών κοινωνι-
ών –σε επίπεδο ανθρωπολογικού τύπου- διέθεταν μια κάποια ουμανιστική 
κουλτούρα η οποία δεν είχε τίποτε το άμεσα χρηστικό, δηλαδή, με άλλα 
λόγια, δεν ήταν εγγενώς συνδεδεμένη με το καθήκον της διεύθυνσης των 
κοινωνιών με το οποίο είναι επιφορτισμένες. Τα πράγματα είναι εντελώς 
διαφορετικά σήμερα κι ίσως αυτό να διαισθάνεται κάποιος σαν τον Χά-
ρολντ Μπλουμ, όταν δηλώνει ότι «η απελπισία μου αφορά την παρακμή 
και την αποσύνθεση του αυθεντικού, πολιτισμένου αναγνωστικού κοινού 
[…] Αυτό που εκφράζω είναι ο πραγματικός φόβος μου ότι η ανώτατη εκ-
παίδευση, η εκπαίδευση γενικά, στις ΗΠΑ και στον αγγλόφωνο κόσμο έχει 
αποτύχει στην αποστολή της»17. Αυτό το «αυθεντικό και πολιτισμένο ανα-
γνωστικό κοινό» ήταν κομμάτι της κοινωνικής βάσης της ανθρωπολογικής 
κουλτούρας στην οποία αναφερόμαστε. 

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη, όμως, είναι η εξής: από τη στιγμή που 
σπάει η ισορροπία ανάμεσα στις δύο βασικές του λειτουργίες που, μέχρι 
πριν από κάποιες δεκαετίες, το πανεπιστήμιο (αλλά και το εκπαιδευτικό 
σύστημα γενικότερα) κατάφερνε να διατηρεί, η πλήρης κατίσχυση της χρη-
σιμοθηρικής του πλευράς δεν καταστρέφει μόνο την καθαρά «δημιουργι-
κή» ή «ανθρωπιστική» της ομόλογο· αντίθετα υποσκάπτει και τον ίδιο της 
τον εαυτό. Διότι, όπως είδαμε και στην αρχή του κειμένου, ακόμα κι ένα 
καθαρά «χρησιμοθηρικά» προσανατολισμένο κοινωνικό σύστημα οφείλει 

17. Χ. Μπλουμ, «Απελπιστική η παρακμή του αναγνωστικού κοινού», Το Βήμα της Κυρια-
κής, 25/9/2011, σ. 41. 
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είδος «χρησιμοθηρίας», εφόσον απαιτούνται πλέον διαπιστευτήρια πρα-
κτικής εφαρμοστικότητας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα. Ωστόσο, πρόκειται για μια «χρησιμοθηρία» καθαρά επιφα-
νειακή, η οποία δεν εξυπηρετεί καμία πραγματική, στο μεγαλύτερο μέρος 
των περιπτώσεων, ανάγκη, ενώ, ταυτόχρονα, βασίζεται στην καταστροφή 
της ίδιας της πραγματικής λειτουργίας (άρα και της «χρηστικότητας») 
των πανεπιστημίων, ως θεσμών που μεταδίδουν γνώσεις και στοιχεία της 
πνευματικής κληρονομιάς κάθε πολιτισμού, προωθώντας την έρευνα και 
τη γνώση. 

Έτσι τα πιο ακριβά ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να ακο-
λουθούν μια νέα ιδεολογία, η οποία βασίζεται στη «διεστραμμένη αντί-
ληψη ότι οι φοιτητές είναι “πελάτες”, ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και 
ότι πρέπει να μπορεί να αγοράζει αυτό που ζητά», όπως παρατηρεί ο 
Jonathan Cole, πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας 
Υόρκης21. Το πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε ένα είδος γυμνασιακής κατα-
σκήνωσης που υποτάσσει τους καθηγητές στην άπληστη και ναρκισσιστική 
κρίση των 18χρονων καταναλωτών που αναζητούν την τέλεια «φοιτητική 
εμπειρία». Μια ωραία εικόνα αυτής της νεόπλουτης φοιτητικής ζωής με 
την «άνετη διαβίωση, ένα πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων 
και πρωτοποριακές αθλητικές δραστηριότητες»22 μπορούμε να δούμε στην 
περυσινή ταινία The Social Network, που αφηγείται τη ζωή του Μ. Ζούκεν-
μπεργκ, δημιουργού του Facebook. Φυσικά τα πανεπιστήμια της ελίτ πά-
ντοτε χαρακτηρίζονταν από ένα παρεμφερές συνοδευτικό των μαθημάτων 
που προσέφεραν, καθώς είχαν και το ρόλο της αναπαραγωγής της ανώτε-
ρης τάξης, με τους αντίστοιχους κώδικες και το αίσθημα κοινότητας των 
μελών της. Ωστόσο φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, με την ολοένα και 
μεγαλύτερη υποταγή των πανεπιστημίων στα κριτήρια της αγοράς, έχουμε 
περάσει σε μια νέα φάση, όπου τα πιο φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
επενδύουν σε ένα νέο, νεόπλουτο προφίλ, προκειμένου να προσελκύσουν 
την πελατεία τους, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό προέρχεται από τους 
γόνους των νεόπλουτων ολιγαρχιών των «αναδυόμενων οικονομιών». 

 Όπως παρατηρεί ο καθηγητής ιστορίας της Οξφόρδης που παρα-
θέσαμε προηγουμένως -συζητώντας μια έκθεση της βρετανικής κυβέρνη-
σης που εκθειάζει τα αποτελέσματα της παρέμβασης των μηχανισμών της 

21. Παρατίθεται από τον H. Hotson, “Don’t Look to the Ivy League”, London Review of Books, 
19/5/2011, σ. 21.
22. H. Hotson, “Don’t Look to the Ivy League”, ό. π.
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διάφορες ανεξέλεγκτες από κάθε κρατική ή υπερεθνική αρχή μαφίες. Αυτή 
είναι μια από τις βασικές πτυχές του φαινομένου που ο Κρίστοφερ Λας 
αποκαλούσε εξέγερση των ελίτ: υπό μια πραγματιστική έννοια, οι σύγχρο-
νες δυτικές κοινωνίες είναι οι πρώτες στην ιστορία που δεν απειλούνται 
τόσο από μια εξέγερση των μαζών, όσο από την «εξέγερση των ελίτ» τους, 
οι οποίες δείχνουν να αδιαφορούν πλήρως για τη διεύθυνση των κοινωνιών 
στις οποίες, κατά τα άλλα, άρχουν19.

Ο οικονομισμός και η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού

Ενδεχομένως ο αναγνώστης και η αναγνώστρια να πρόσεξαν ότι 
βάζουμε τον όρο «χρησιμοθηρία» και τα παράγωγα ή τα συνώνυμά του 
μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε με αυτόν τον τρόπο 
είναι ένα σημείο κομβικό, το οποίο όμως συχνά παραβλέπεται. Για λόγους 
που δε μπορούμε να αναλύσουμε εδώ, ένα από τα θύματα του σύγχρονου 
καπιταλισμού και της κοινωνίας της κατανάλωσης είναι κι η ίδια η αξία 
χρήσης. Δεν έχουμε, με άλλα λόγια, να κάνουμε με την εικόνα που είχαν 
στο νου τα κινήματα της πρωτοπορίας της περιόδου του μοντερνισμού 
(χονδρικά: 1850-1950) και της Αντικουλτούρας, σύμφωνα με την οποία ο 
καπιταλισμός και η αστική κουλτούρα στραγγαλίζουν την κοινωνική και 
πνευματική ζωή, μέσω της επιβολής της χρησιμοθηρίας και του ωφελιμι-
σμού σε όλες τις πτυχές της ζωής. Όπως είδαμε, ποτέ ως σήμερα ο καπι-
ταλισμός δεν είχε καταφέρει να διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό το σύνολο των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η πλήρης, 
σχεδόν, κατίσχυση του σύγχρονου καπιταλισμού και της κοινωνίας της κα-
τανάλωσης, δε γίνεται στο όνομα ενός ωφελιμισμού παραδοσιακού τύπου. 
Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μη χρηστικό ωφελιμισμό, όπως θα μπο-
ρούσαμε να τον αποκαλέσουμε μιμούμενοι την ανάλυση του Λ. Ζουπιρολί 
σχετικά με τη μη εφαρμόσιμη εφαρμοσμένη επιστήμη20. Η «κουλτούρα του 
νέου καπιταλισμού», που προωθείται από τη σύγχρονη πολιτιστική βιομη-
χανία, είναι στενά συνυφασμένη με τα μοντέλα ζωής που προωθεί η σύγ-
χρονη διαφήμιση και η βιομηχανία της διασκέδασης. Έτσι, ναι μεν, σε ένα 
πρώτο επίπεδο, η υποταγή της ελεύθερης έρευνας στην αγορά συνιστά ένα 

19. Βλ. σχετικά, Κρ. Λας, Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας, μτφρ. Β. 
Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ.χ.
20. Λ. Ζουπιρολί, «Η πανεπιστημιακή φούσκα. Σύντομη κριτική του παγκόσμιου πανεπιστη-
μιακού και σχολικού συστήματος», στο παρόν τεύχος.
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 Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης, ο ρόλος των διδασκόντων περιορί-
ζεται σε αυτόν των υπαλλήλων μιας στρατιάς καταναλωτών που οφείλουν 
να μείνουν ικανοποιημένοι από την «επιλογή» (άλλη μια λέξη-φετίχ της 
ρητορικής του σύγχρονου μάνατζμεντ) που έκαναν και για την οποία –όλο 
και συχνότερα- πληρώνουν. Έτσι όμως η διδασκαλία, ως ανθρώπινη δρα-
στηριότητα, υποσκάπτεται και παραγκωνίζεται ακόμα περισσότερο. Όχι 
μόνο υποσκελίζεται χάριν της προώθησης μιας έρευνας αρκετά αμφίβολης 
ποιότητας και προτεραιοτήτων –πολύ συχνά-, αλλά βλέπει επιπλέον να 
υποσκάπτεται και το κύρος της, εφόσον τείνει να ευτελιστεί σε μια εμπο-
ρευματικού τύπου υπηρεσία, την οποία οι καθηγητές προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να αποφεύγουν (μαθήματα μέσω παρουσιάσεων με Power Point, μα-
θήματα on line, διδασκαλία από διδακτορικούς και άλλους φοιτητές κ.λπ.), 
προτιμώντας την ηρεμία της βιβλιοθήκης ή του εργαστηρίου τους.

 Φυσικά εδώ δεν πρόκειται για μια συντηρητική αναπόληση του 
παλιού, καλού αυταρχικού καθηγητή, με τον οποίο ήταν αδιανόητο να κά-
νει κανείς διάλογο και να θέσει υπό ερώτηση τις ιδέες του· αυτό, αντίθετα, 
που μας ενδιαφέρει και μας κάνει να επιμένουμε σε αυτή την περαιτέρω 
υπόσκαψη της αυθεντίας του διδακτικού προσωπικού25, είναι η κρίση των 
ίδιων των μηχανισμών και των διαδικασιών μετάδοσης της γνώσης. Αυτό 
που χάνεται μαζί με τη δραστηριότητα της διδασκαλίας είναι ένα από τα 
βασικά μοντέλα μετάδοσης της γνώσης, όπως αυτό διαπλάστηκε από την 
ουμανιστική κουλτούρα στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. 

 Ο ιδιάζων ρόλος του πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μια κοινωνία με τεράστιες διαφορές από τις δυτι-
κές, καπιταλιστικές ομολόγους της. Δε μπορούμε εδώ να επεκταθούμε επί 
του θέματος, ωστόσο πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι στην Ελλάδα 
δεν υπήρξε ποτέ μια ισχυρή και πραγματική αστική τάξη, με τα πολιτιστι-
κά χαρακτηριστικά που είχε αυτή μέσα στο δυτικό κόσμο. Κατά την περί-
οδο της ίδρυσης του σύγχρονου κράτους, άρχουσα τάξη στην Ελλάδα είναι 
–χονδρικά- ένα μείγμα παλιών κοτζαμπάσηδων και μεγαλογαιοκτημόνων 
και οπλαρχηγών που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του απελευθερω-
τικού αγώνα. Είναι προφανές ότι τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά αυτών 
των ομάδων δεν είχαν τίποτε κοινό με αυτά της αστικής τάξης η οποία, 
κατά την ίδια εποχή, αποτελούσε κυρίαρχη τάξη μέσα στις δυτικές χώρες. 
25. Χρησιμοποιούμε τον όρο «αυθεντία» με τον τρόπο της Χάνα Άρεντ, στο κείμενό της «Η 
κρίση της εκπαίδευσης», περ. Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
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αγοράς στον ακαδημαϊκό χώρο-, αυτό που ρίχνει η «αγοραιοποίηση» της 
ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι το κόστος σπουδών αλλά οι ακαδημαϊκές 
προδιαγραφές. Κι αυτό διότι, μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας της κατανά-
λωσης, τα κριτήρια που, βάσει των «νόμων της αγοράς», θα προσελκύσουν 
τη φοιτητική πελατεία είναι όλο και περισσότερο εξωακαδημαϊκής φύσης. 
Αυτό που μετρά όλο και περισσότερο είναι η «φοιτητική ικανοποίηση», δη-
λαδή η παροχή της πιο πλούσιας και ενδιαφέρουσας «φοιτητικής εμπειρί-
ας». Η κενή από κάθε περιεχόμενο νεογλώσσα του σύγχρονου μάνατζμεντ 
σχετικά με τους νέους τρόπους οργάνωσης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
βρίθει ψευτο-ελευθεριακών εκφράσεων όπως «να γίνουν τα πανεπιστήμια 
υπόλογα στους φοιτητές τους» κ.λπ., προωθώντας ένα είδος «καταναλω-
τικού σχετικισμού»23, στα πλαίσια του οποίου ύψιστο κριτήριο είναι πλέον 
οι επιθυμίες του φοιτητή ως πελάτη/καταναλωτή. 

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η λογική μετατρέπεται σε 
μια ιδεολογία η οποία, μπορεί μεν να βρίσκει την πλήρη της έκφραση 
στα πανεπιστήμια που είναι προορισμένα για τους γόνους των ολιγαρ-
χιών, αλλά, την ίδια στιγμή, αποκτά γενική ισχύ, καθορίζοντας τον τρόπο 
με τον οποίο γίνεται, όλο και περισσότερο, αντιληπτό το πανεπιστήμιο. 
Να πώς περιγράφει την κατάσταση στα μεσαίας αξιολόγησης και κύρους 
αμερικανικά πανεπιστήμια ένας αρθρογράφος: «πολύ μεγάλος αριθμός 
φοιτητών έρχονται στο πανεπιστήμιο χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
για τις σπουδές τους και δίχως να έχουν κάποια ιδέα για το πώς αυτές θα 
μπορούσαν να τους προετοιμάσουν για τη μελλοντική τους καριέρα. Αυτό 
που κυρίως θέλουν είναι να ενσαρκώσουν την κουλτούρα και τα σενάρια 
της φοιτητικής ζωής που περιγράφονται σε δημοφιλείς ταινίες όπως το 
Animal House (1978) και το National Lampoon’s Van Wilder (2002)»24. Το 
ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και για ευρωπαϊκά προγράμματα 
όπως το περίφημο Erasmus: μπορεί σε επίπεδο αρχών να είναι υπερασπί-
σιμο, εφόσον δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να έρχονται σε επαφή με την 
κουλτούρα άλλων χωρών, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στην 
πραγματικότητα αυτό που σημαίνει για τους περισσότερους φοιτητές το 
άκουσμα του ονόματος του Εράσμου, είναι η ανέμελη διασκέδαση και τα 
«τρελά πάρτι».

23. Stefan Collini, “From Robbins to McKinsey”, ό. π., σ. 9.
24. A. Grafton, “Our Universities: Why Are They Failing?”, The New York Review of Books, 
24/11/2011 (http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/nov/24/our-universities-why-are-
they-failing/?pagination=false). 
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Ο φοιτητοκεντρισμός του φοιτητικού κινήματος

Ο αριστερός λόγος σχετικά με το ζήτημα της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση αυτού του 
φαινομένου: μια παρηκμασμένη εκδοχή σοσιαλδημοκρατίας, η οποία πολύ 
συχνά αποτελεί το προκάλυμμα της επιθυμίας κοινωνικής ανέλιξης και με-
τατρέπεται σε υπεράσπιση καθαρά συντεχνιακού τύπου, στα πλαίσια της 
παραδοσιακής νοοτροπίας του «συλλογικού ατομικισμού». Οι αριστεροί 
φοιτητές, με το βασικό τους αίτημα για «πτυχία με αξία» προσπαθούν να 
υπερασπίσουν την ικανότητά τους να καταλαμβάνουν αποδοτικές θέσεις 
εργασίας. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτή την έννοια που «Η εργαλειακή αυτή 
αντίληψη και η απουσία κοινωνικής συνείδησης που συνδηλώνει, οδηγεί στη 
χρήση του πανεπιστημίου όχι ως προνομιακού δημόσιου κοινωνικού χώ-
ρου δημιουργίας και αμφισβήτησης, αλλά στον περιορισμό του στο ζήτημα 
της καριέρας και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Οφείλουμε εδώ να 
σημειώσουμε και το γεγονός ότι τα ριζοσπαστικά φοιτητικά κινήματα προ-
ηγούμενων δεκαετιών που αμφισβήτησαν τον ρόλο του πανεπιστημίου και 
τις κοινωνικές σχέσεις που αναπαράγει (Γαλλικός Μάης, Άνοιξη της Πρά-
γας κ.λπ.), είχαν ελάχιστη ή μηδενική απήχηση στην ελληνική κοινωνία, και 
έτσι οι παραπάνω θεμελιώδεις σημασίες που εκφράζει το εκπαιδευτικό 
σύστημα στην Ελλάδα σπανίως αναλύθηκαν ή αμφισβητήθηκαν»28. 

Ούτε είναι ανεξήγητο φαινόμενο ο μνημειώδης φοιτητοκεντρισμός 
του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. Ένα πανεπιστήμιο που χρησιμεύει 
περισσότερο ως μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης παρά ως χώρος 
έρευνας αλλά και ουσιαστικής ιδεολογικής και πολιτικής συζήτησης και 
ζύμωσης (έξω, δηλαδή από τα κομματικά ξεκατινιάσματα), λογικό είναι 
να εκτρέφει μια συντεχνιακή και συντηρητική νοοτροπία που είναι ανίκανη 
να αμφισβητήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ανυπέρβλητο ορίζοντα μιας 
αφυδατωμένης σοσιαλδημοκρατίας. 

Κι έτσι, μοιραίο ήταν να μην υπάρξει ουσιαστικός αντίλογος στην 
κυρίαρχη ρητορική περί «ριζικών μεταρρυθμίσεων» στο χώρο των πανε-
πιστημίων που προωθούν «την κοινωνία της γνώσης» (και οι οποίες, στην 
ελληνική τους εκδοχή, αποτελούν μια πιο τσαπατσούλικη –ως συνήθως- 
μίμηση των κυρίαρχων δυτικών τάσεων, με ειδικότερο στόχο να απαλλά-
ξουν το κράτος από ένα περαιτέρω βάρος, στα πλαίσια της γενικότερης 

στώς και η Επανάσταση, μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Πόλις, 2007, σσ. 190-191).
28. ΕΠΦ, Πανεπιστήμιο, κίνημα και άμεση δημοκρατία, όπ. π., σσ. 22-23.
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Η απουσία καπιταλιστικής νοοτροπίας στην Ελλάδα της εποχής –όπως 
επίσης, άλλωστε, και κάθε πνεύματος αυτονομίας-, επέτρεψε τη διαιώνι-
ση της λογικής του προσοδόχου που χαρακτήριζε αυτά τα γαιοκτημονικά 
στρώματα. Στόχος των ανερχόμενων τάξεων, μέσα στα πλαίσια αυτής της 
νοοτροπίας, ήταν η κατάληψη μιας δημόσιας θέσης, με στόχο την είσπραξη 
ενός μισθού, εν είδει προσόδου. Δεδομένης, λοιπόν, αυτής της έλλειψης, 
αφενός ενός καπιταλιστικού πνεύματος (επιχειρηματική δημιουργικότητα, 
εφευρετικότητα κ.λπ.) και, αφετέρου, μιας κουλτούρας αμφισβήτησης και 
κριτικής, το πανεπιστήμιο που ιδρύεται αρκετά νωρίς (1837) πήρε μια 
ιδιάζουσα μορφή: είχε πιο πολύ τη μορφή ενός μαζικού θεσμού παρά αυτή 
ενός θεσμού, αφενός, αναπαραγωγής των κοινωνικών ιεραρχιών και των 
διευθυντικών ελίτ26, και αφετέρου προώθησης της έρευνας και της γνώσης. 
Η απόκτηση ενός πτυχίου αποτελούσε κυρίως ένα είδος εγγύησης για την 
εξεύρεση μιας θέσης στο δημόσιο, με τα σχετικά οφέλη σε κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο. 

Όπως συμβαίνει και σε τόσες άλλες σφαίρες της κοινωνικής ζωής, 
οι πρακτικές της παρακμιακής κουλτούρας της σύγχρονης Δύσης εισάγο-
νται από τις μη (καθεαυτό) δυτικές χώρες και συμπλέκονται με παραδοσι-
ακά ετερόνομες κοινωνικές πρακτικές. Έτσι και στον τομέα που μας απα-
σχολεί, τα καταναλωτικά πρότυπα κοινωνικής ανέλιξης και «καριέρας», 
που στο μεταξύ είχαν διαμορφωθεί από το δυτικό καπιταλισμό και την 
κοινωνία της κατανάλωσης, διαπλέκονται με το παραδοσιακό νεοελληνικό 
φαντασιακό κατά το οποίο η πολιτική γίνεται αντιληπτή ως μια μορφή 
συναλλαγής ανάμεσα στο κράτος και τις διάφορες ομάδες συμφερόντων 
που επιδιώκουν την απόσπαση προνομίων και ευνοϊκής μεταχείρισης από 
την κεντρική εξουσία. Αυτή η παράδοση, κατά την οποία το τοπικιστικό 
και συντεχνιακό συμφέρον προηγείται πάντοτε του όποιου συλλογικού, συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα και μας θυμίζει αυτό που Τοκβίλ –σε ένα εντελώς 
διαφορετικό πλαίσιο- αποκαλούσε «συλλογικό ατομικισμό»27.  

26. Βλ. σχετικά και την ανάλυση της Ελευθεριακής Παρέμβασης Φιλοσοφικής, «Η κοινωνική 
λειτουργία του πανεπιστημίου στην Ελλάδα» στην ιδρυτική της διακήρυξη Πανεπιστήμιο, 
κίνημα και άμεση δημοκρατία (Αθήνα, 2009, 2η έκδοση, σσ. 21-24).
27. «Το 18ο αιώνα βλέπουμε τις συντεχνίες να έχουν αναδιπλωθεί και να ασχολούνται μόνο με 
τα ιδιαίτερα προβλήματά τους […]. Καθεμιά, λοιπόν, από αυτές τις μικρές κοινότητες δε ζει 
πια παρά μόνο για τον εαυτό της, δεν ασχολείται παρά μόνο με όσα την αφορούν άμεσα. Οι 
πρόγονοί μας δεν είχαν καν επινοήσει ακόμη τον όρο “ατομικισμός”, που εμείς χρησιμοποιού-
με σήμερα […]· ωστόσο, καθεμιά από τις χιλιάδες αυτές μικρές ομάδες που συναποτελούσαν 
τη γαλλική κοινωνία δεν σκεφτόταν παρά μόνο τον “εαυτό της”. Θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι επρόκειτο για ένα είδος “συλλογικού ατομικισμού”» (A. de Tocqueville, Το Παλαιό Καθε-
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Βιβλιοκριτικές

Alèssi Dell’Umbria 

Racaille: Αν αυτοί είναι αποβράσματα… 
τότε είμαι κι εγώ. 

Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλλικών μητρο-
πόλεων

εκδ. Λέσχης Κατασκόπων 21ου αιώνα, 2008

Αν η ελευθεριακή εξέγερση της δεκαετίας του 
1960 ήταν ακόμα «ουτοπική», φορέας αξιών, σήμερα 
η βία που πυρπολεί τα γκέτο απομακρύνεται από κάθε 
πολιτικό πρόταγμα, πιστή ως προς αυτό στη ναρκισ-
σιστική διαδικασία. Καθαρή εξέγερση της απρα-ξίας, 
της ανεργίας, του κοινωνικού κενού. […] Μένει μόνο 
να δείρουμε τον bobby ή τον Πακιστανό, να κάψουμε 
τους δρόμους και τα κτίρια, να λεηλατήσουμε τα μα-
γαζιά, μεσοστρατίς ανάμεσα στο «φτιάξιμο» και την 
εξέγερση. Η ταξική βία έχει δώσει τη θέση της σε μια 
βία νέων έκπτωτων από την κοινωνική τους τάξη, που 
καταστρέφουν τις γειτονιές τους∙ τα γκέτο πυρπολού-
νται σαν να έπρεπε να επιταχύνουμε το μετα-μοντέρνο 
κενό […]. Έσχατη έκπτωση από την κοινωνική τάξη, 
η βία μπαίνει στον κύκλο απορρόφησης των περιεχο-
μένων∙ σε συμφωνία με τη ναρκισσιστική εποχή, η βία 
από-ουσιώνεται σε μια υπερ-ρεαλιστική αποκορύφωση 
χωρίς πρόγραμμα ούτε ψευδαίσθηση, βία hard, απομα-
γεμένη.

Ζιλ Λιποβετσί1

1. Η εποχή του κενού. Δοκίμια για τον σύγχρονο ατομικισμό, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, 
Νησίδες, χ.χ., σ. 184.

Αν η ελευθεριακή εξέγερση της δεκαετίας του 1960 ήταν 
ακόμα «ουτοπική», φορέας αξιών, σήμερα η βία που 
πυρπολεί τα γκέτο απομακρύνεται από κάθε πολιτικό 
πρόταγμα, πιστή ως προς αυτό στη ναρκισσιστική 
διαδικασία. Καθαρή εξέγερση της απραξίας, της ανεργίας, 
του κοινωνικού κενού. […] Μένει μόνο να δείρουμε τον 
bobby ή τον Πακιστανό, να κάψουμε τους δρόμους και 
τα κτίρια, να λεηλατήσουμε τα μαγαζιά, μεσοστρατίς 
ανάμεσα στο «φτιάξιμο» και την εξέγερση. Η ταξική 
βία έχει δώσει τη θέση της σε μια βία νέων έκπτωτων 
από την κοινωνική τους τάξη, που καταστρέφουν τις 
γειτονιές τους∙ τα γκέτο πυρπολούνται σαν να έπρεπε 
να επιταχύνουμε το μετα-μοντέρνο κενό […]. Έσχατη 
έκπτωση από την κοινωνική τάξη, η βία μπαίνει στον 
κύκλο απορρόφησης των περιεχομένων∙ σε συμφωνία με 
τη ναρκισσιστική εποχή, η βία από-ουσιώνεται σε μια 
υπερ-ρεαλιστική αποκορύφωση χωρίς πρόγραμμα ούτε 
ψευδαίσθηση, βία hard, απομαγεμένη.

Ζιλ Λιποβετσκί ¹

ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

«δημοσιονομικής εξυγίανσης»). Από τη στιγμή που ποτέ δεν έχει γίνει 
προσπάθεια ανάλυσης και κριτικής του ρόλου της γνώσης –και των θεσμών 
που την προάγουν, την προωθούν και την αναπαράγουν- ούτε μέσα στον 
καπιταλισμό αλλά ούτε και μέσα στις ιδιάζουσες νεοελληνικές συνθήκες, 
λογικό είναι να μη μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με την κενότητα της 
κυρίαρχης ψευτο-γλώσσας.

Στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, όμως, τα ζητήματα θα 
πρέπει πάντοτε να τίθενται από μια συνολική προοπτική, που αναγνω-
ρίζει πως τα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών δεν είναι σε καμία 
περίπτωση απλά οικονομικής φύσης. Αυτός ο οικονομίστικος τρόπος προ-
σέγγισης συνιστά απλώς μέρος του προβλήματος. Και στην περίπτωση 
του πανεπιστημίου, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι απλώς το «δημόσιο 
πανεπιστήμιο» ούτε καν το πανεπιστήμιο γενικώς· είναι η επιβίωση μιας 
σειράς κοινωνικών δραστηριοτήτων που είτε δε συνδέονται άμεσα με τις 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες των σύγχρονων ολιγαρχιών είτε εκφράζουν 
μια κουλτούρα κι έναν ανθρωπολογικό προσανατολισμό εντελώς διαφορε-
τικό και δυνάμει αντίθετο προς την κυρίαρχη ιδεολογία και τις πρακτικές 
των σύγχρονων κοινωνιών. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά, αυτό που 
απειλείται είναι η ίδια η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχουν τομείς της κοινωνι-
κής ζωής που δεν υποτάσσονται στην οικονομία του σύγχρονου παρακμι-
ακού καπιταλισμού και τις προσταγές της. 
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συνέπεια της αστυνομοκρατίας που προωθεί το γαλλικό κράτος ως απόγο-
νος του Λεβιάθαν), αφήνοντας τελικά σε δεύτερη μοίρα την «αντιαποικιο-
κρατική» ρητορική μεγάλου μέρους της αριστεράς («η Γαλλία παραμένει 
αποικιοκρατικό κράτος» κ.λπ.3), το βιβλίο συνοψίζει ωραία τους κοινούς 
τόπους που θα πρέπει να αποφύγουμε, αν θέλουμε να σκεφτούμε πάνω 
στα ερωτήματα που μας θέτει το υπό εξέταση φαινόμενο. 

Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν είναι κανένας αφελής κι έτσι, σε αντίθε-
ση με διάφορους ιδεολόγους που μιλάνε για τα προάστια χωρίς να έχουν 
πατήσει ποτέ το πόδι τους εκεί, μας προσφέρει πολλά σημαντικά στοιχεία 
και εύστοχες επί μέρους παρατηρήσεις (σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα 
στα μπλουζόν νουάρ της δεκαετίας του ’60 και τους σημερινούς νέους των 
προαστίων, για το ρόλο των ναρκωτικών, της διάδοσης του ισλαμισμού, του 
πολιτικού μηδενισμού των «εξεγερμένων» κ.λπ.), οι οποίες βοηθούν στη 
διαύγαση του φαινομένου αλλά έρχονται σε πλήρη αντίφαση με το γενικό 
αναλυτικό σχήμα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στο βαθύ πυρήνα όσων υποστη-
ρίζει ο συγγραφέας υπάρχει ακόμα η ιδέα ότι οι ταραχές των προαστίων 
αποτελούν μια «εξέγερση», της οποίας προσπαθούν να «περιορίσουν τη 
δυναμική» οι διάφοροι εξαστισμένοι άραβες, τα κόμματα της αριστεράς 
κ.λπ. Πρόκειται για το κλασικό σχήμα της αναζήτησης κάποιου αμόλυντου 
επαναστατικού φορέα. Σε ό,τι αφορά, π.χ., την ιδεολογία της ομάδας που 
βρίσκεται πίσω από τη μετάφραση του βιβλίου του Ντελ Ούμπρια, πρό-
κειται για έναν περίεργο, μεταμοντέρνο θα λέγαμε, εργατισμό, ο οποίος 
αναγνωρίζει επαναστατική ορμή μόνο στα περιθωριοποιημένα ή λούμπεν 
στοιχεία της σύγχρονης υποτάξης: στους μετανάστες, τους προαστιακούς 
κ.λπ. Τέτοιες φιλολουμπενικές απόψεις όμως ακούστηκαν και από άλλες 
συλλογικότητες, ειδικά με αφορμή τα «μπάχαλα» και τους βανδαλισμούς 
που σημειώθηκαν τις μέρες της εξέγερσης του Δεκεμβρίου του 2008. Μά-
θαμε τότε ότι το πλιάτσικο των πολυκαταστημάτων δε συνιστά μορφή πο-
λιτικού λουμπενισμού, αλλά επαναστατική πράξη, επειδή λέει «μπλοκάρει 
τις ροές του εμπορεύματος» (!)4. Ακόμα όμως και οι πιο μεσοστρωματικές 
εκδοχές της αριστεράς έλκονται από αυτό το φαντασιακό, διανθίζοντάς το 
με λίγη αντι-αποικιοκρατική ρητορική5.

3. Παρ’ όλο που κλείνει το μάτι και σε αυτή τη ρητορική. Βλ. π.χ. το σημείο όπου σχολιάζει 
την ιδεολογία της ομάδας «Οι ιθαγενείς της Δημοκρατίας»: Α. Dell’Umbria, Racaille, ό. π., 
σσ. 73-78.
4. Πρόκειται για την ανάλυση της ομάδας του περιοδικού Μπλάουμαχεν σχετικά με τις λε-
ηλασίες καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δεκεμ-
βρίου 2008: βλ. Blaumachen, τ. 3, καλοκαίρι 2009.
5. Βλ. χαρακτηριστικά το κείμενο της Μ. Λούκα, «Γαλλικά προάστια: το απαρτχάιντ της 
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Τα γεγονότα του περασμένου Αυγούστου στις βρετανικές πόλεις μας 
δίνουν την αφορμή να επανέλθουμε σε ένα ζήτημα που είχε λάβει ευρεία 
δημοσιότητα πριν από 5-6 χρόνια, με αφορμή τις λεγόμενες εξεγέρσεις στα 
γαλλικά προάστια. Η μυθοποίηση που είχε συνοδεύσει αυτά τα γεγονότα 
απέτρεψε, όπως τόσο συχνά συμβαίνει, τη διαυγή ανάλυση του φαινομέ-
νου. Κι έτσι, δεδομένης της έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με την κατάστα-
ση σε δυτικές μητροπόλεις όπως το Παρίσι ή το Λονδίνο, φαίνεται να έχει 
επικρατήσει μια διαστρεβλωμένη εκδοχή του υπό εξέταση φαινομένου. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, αν αναλογιστούμε ότι αυτές οι λού-
μπεν εξεγέρσεις από την πλευρά της υποτάξης των δυτικών μητροπόλεων 
αποτελούν ένα όλο και πιο δομικό στοιχείο των κοινωνιών μας, το οποίο, 
ως τέτοιο, θα πρέπει να αναλυθεί, μακριά από ιδεολογικές δημαγωγίες2. 

Στο βιβλίο που εξετάζουμε ο συγγραφέας, που «δεν είναι ούτε κοι-
νωνιολόγος, ούτε δημοσιογράφος» αλλά «στις αρχές της δεκαετίας του 
’80 συμμετείχε στο πρώτο κύμα εξεγέρσεων στα προάστια», όπως μας 
ενημερώνουν οι εκδότες, προσπαθεί να περιγράψει αλλά και να αναλύσει 
με πολιτικούς όρους το πρόβλημα των λεγόμενων «ευαίσθητων» ή «δύσκο-
λων» προαστίων. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, μπορούμε να πούμε 
ότι ο συγγραφέας μας συνοψίζει ωραία την «ιδεολογική» (με την αρνητική 
έννοια του όρου) ανάγνωση του φαινομένου: πρόκειται για την «πρώτη 
μεγάλη εξέγερση των επισφαλών», εφόσον οι νέοι των προαστίων αποτε-
λούν το «ευέλικτο και επισφαλοποιημένο νέο-προλεταριάτο»· ως τέτοιο, 
αυτό το νέο-προλεταριάτο θα γεννήσει νέους αγώνες για την υπέρβαση της 
κατάστασής του, μέσα από «την επέκταση και τη γενίκευση της ευέλικτης 
και επισφαλούς εργασίας», με τη «συγκρότηση δικτύων επισφαλών εργα-
ζομένων και ανέργων, ικανών να δρουν και να αντιδρούν στις προσταγές 
του Κεφαλαίου». Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι προτιμά να προσεγγίζει 
το θέμα με όρους οικονομικούς ή αντι-κατασταλτικούς (τα προάστια ως 

2. Δεδομένης της «λεπτότητας» του θέματος, ευθύς εξαρχής εξηγούμαστε για να μην παρε-
ξηγθούμε, παρ’ όλο που τονίζουμε το ζήτημα και στη συνέχεια του κειμένου: όταν μιλάμε 
για «λούμπεν εξεγέρσεις», «πολιτικό μηδενισμό» κ.λπ., δεν υπονοούμε ότι πίσω από αυτές 
τις συμπεριφορές δε βρίσκονται κοινωνικά φαινόμενα και παθογένειες που τις εξηγούν. Αυτό 
ακριβώς είναι το σόφισμα των φιλελεύθερων και συντηρητικών αναλύσεων, που θεωρούν ότι 
δεν πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα αλλά απλώς για κάποια «χαλάρωση των ηθών» ή για 
ένα ζήτημα δημόσιας τάξης. Με τους παραπάνω όρους εμείς θέλουμε, αντίθετα, να τονίσου-
με το φαντασιακό των «εξεγερμένων» και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στις συνθήκες 
ζωής τους (κοινωνική επισφάλεια, αποκλεισμός κ.λπ.), επειδή θεωρούμε ότι η ύπαρξη της 
εκμετάλλευσης ή του αποκλεισμού δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να γεννήσει, αφ’ εαυ-
τής, κάποια επαναστατική συνείδηση. Εν προκειμένω γεννά συμπεριφορές πολύ περισσότερο 
ανομικές και μηδενιστικές παρά πολιτικές και αμφισβητησιακές. 
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μάτων φαντασιώνονται την κοινωνική άνοδο και προσπαθούν, ο καθένας 
στο επίπεδό του και στο μέτρο του δυνατού, να μιμηθούν τις λούμπεν και 
αποκτηνωμένες ελίτ, οι οποίες έχουν προ πολλού πάψει να έχουν τα χαρα-
κτηριστικά της παλιάς αστικής τάξης. 

Το πρόβλημα των προαστίων είναι σχετικά απλό: πρόκειται για τη 
λουμπενοποίηση των κοινωνικών συμπεριφορών που προκύπτει από το 
γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί η ταξική κουλτούρα της εργατικής τάξης, η 
οποία παρείχε τις πολιτιστικές μορφές, τους γνώμονες και τις κοινωνικές 
πρακτικές για την οργάνωση της ζωής των κατώτερων στρωμάτων και την 
ένταξή τους στη συλλογική ζωή, μέσα από τους ιδιαίτερους θεσμούς και 
την κουλτούρα αυτής της τάξης (λαϊκή γειτονιά, εργατικό κέντρο, συνδικά-
το, απεργιακές επιτροπές αλληλεγγύης κ.λπ.). Η καταστροφή της εργατι-
κής τάξης από τον καπιταλισμό έχει οδηγήσει στη δημιουργία της υποτά-
ξης (και αυτού του νέου λούμπεν προλεταριάτου στο εσωτερικό της), που 
δεν έχουν κανένα σχεδόν από τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του παλιού 
προλεταριάτου. Ειδικά το δεύτερο, αποτελούμενο κατά μέγα μέρος από 
μετανάστες ή γάλλους –σε ό,τι αφορά στη γαλλική περίπτωση- αραβικής 
και αφρικανικής καταγωγής (και πολύ συχνά μουσουλμανικών πεποιθήσε-
ων), εμφορείται από αξίες ολοσδιόλου εχθρικές προς κάθε έννοια χειραφε-
τητικού προτάγματος. 

Σε αντίθεση με την πάλαι ποτέ εργατική τάξη, αυτό το κομμάτι της 
υποτάξης (αλλά και αυτή η τελευταία στο σύνολό της, σε τελική ανάλυση) 
δεν ενδιαφέρεται να αλλάξει το κοινωνικό σύστημα: αυτό που θέλει είναι 
να ενταχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στην υπάρχουσα κοινω-
νική ιεραρχία. Τα παιδιά στα λύκεια των προαστίων θα σου πουν, κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι δεν 
ενδιαφέρονται για κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα: αυτό που θέλουν εί-
ναι «να κάνουν λεφτά». Διότι όποιος «έχει φράγκα» θεωρείται μάγκας κι 
επιτυχημένος, όπως οι ποδοσφαιριστές και οι διάφοροι τραγουδιστές και 
λοιποί θεράποντες του θεάματος και της μαζικής κουλτούρας7. 

Ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά στη νεολαία των προαστίων, η οποία 

7. «Η στροφή στην παραβατικότητα φανερώνει την επιθυμία να αποκτήσουμε το στάτους των 
μεσαίων στρωμάτων, δίχως να συνδεθούμε με το πολιτιστικό τους σύμπαν. Έτσι, για τους 
αποκλεισμένους της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο διαμορφωμέ-
νο από την οικονομική ένδεια και το μπλοκάρισμα κάθε προοπτικής κοινωνικής ανόδου, το 
μόνο που απομένει είναι η ελπίδα της εύκολης επιτυχίας» (J.-M. Stébé, La crise des banlieues,  
Παρίσι, PUF, 2007).
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Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο σύμπλεγμα της σύγχρονης αρι-
στεράς, σε ολόκληρο το φάσμα των εκδοχών της: ένα είδος υπόρρητης 
αυτοενοχοποίησης για το γεγονός ότι είμαστε δυτικοί, το οποίο εκφρά-
ζεται μέσα από διάφορες μορφές αντιδυτικισμού (φιλοϊσλαμισμός, αντι-
σημιτισμός, φιλολουμπενισμός κ.λπ.), βασικό κομμάτι του οποίου είναι η 
εξύμνηση των μεταναστών, των λούμπεν συνιστωσών της υποτάξης και 
οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας θεωρούμε ως απόκληρης, περιθωριακής, 
εκτός «εθνικού κορμού» κ.λπ. 

Στην περίπτωση της γοητείας του προαστιακού λούμπεν, όλες αυ-
τές οι αναλύσεις βασίζονται στη λανθασμένη –θεμελιωδώς μάλιστα λαν-
θασμένη- ιδέα ότι η υποτάξη αποτελεί τους «εκτός» της καταναλωτικής 
κοινωνίας, πράγμα που της επιτρέπει να συνιστά φορέα της «μεγάλης 
άρνησης» (όπως έλεγε ο Μαρκούζε), ένα κοινωνικό στρώμα «καθαρό», το 
οποίο δεν έχει τίποτε να χάσει και το οποίο, ως εκ τούτου, είναι το μόνο 
που μπορεί να εξεγερθεί ενάντια στο σημερινό καπιταλισμό. Ή, ακόμα κι 
αν δε φτάνουμε ως εκεί –όπως συμβαίνει με τον λιγότερο αφελή, Α. Ντελ 
Ούμπρια-, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι οι «εξεγερμέ-
νοι» της υποτάξης αποτελούν κάποιο είδος κινήματος, έστω εν τη γενέσει 
του, το οποίο αμφισβητεί το σύγχρονο καπιταλισμό κ.λπ.6.

Αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη, καθώς αδυνατεί να κατανοή-
σει τη φύση της σημερινής κοινωνικής δομής, αυτού, με άλλα λόγια, που θα 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε διαδικασία ολιγαρχικοποίησης. Πρόκειται 
για τη δομή που παίρνουν οι δυτικές κοινωνίες κάτω από την κυριαρ-
χία του νεοφιλελεύθερου, αποκτηνωμένου καπιταλισμού και της κοινωνίας 
της κατανάλωσης που συνιστά το ανθρωπολογικό του συμπλήρωμα. Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια, οι κοινωνικές τάξεις, ως πολιτιστικές μορφές, κατα-
στρέφονται και οι κυρίαρχες «σημασίες» διαπερνούν πλέον το σύνολο της 
κοινωνικής ιεραρχίας, εφόσον η ουσιωδώς διαταξική μαζική κουλτούρα 
καθίσταται το ανθρωπολογικό επιστέγασμα της κοινωνίας της κατανάλω-
σης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι τα μέλη όλων των κοινωνικών στρω-

République» (αναδημοσιευμένο στην ιστοσελίδα: http://www.aformi.gr).
6. Άλλωστε ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου (C’est la racaille ? Eh bien j’en suis) αποτελεί παρά-
φραση του παλιού επαναστατικού τραγουδιού « Canaille » (που γράφτηκε το 1865 κι έγινε 
διάσημο 6 χρόνια αργότερα, την περίοδο της Παρισινής Κομούνας), στο ρεφρέν του οποίου 
υπάρχει ο στίχος « C’est la canaille, eh bien j’en suis ». Το ζήτημα είναι ότι οι «κανάγιες» περί 
ων ο λόγος ήταν οι εργάτες και οι μποέμ καλλιτέχνες της εποχής, τους οποίους σιχαίνονταν 
οι αστοί. Και είναι το λιγότερο άστοχο να παρομοιάζουμε, έστω και μέσω ενός λογοπαιγνίου, 
το εργατικό κίνημα με το σημερινό λούμπεν κομμάτι της υποτάξης.
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τους κάνει να ερμηνεύουν τις κοινωνικές συμπεριφορές με όρους τιμής και 
ονείδους, πολλοί από αυτούς τους νέους διακρίνονται από μια «παθολο-
γική ευθυξία», όπως παρατηρούν δύο κοινωνιολόγοι, η οποία ερμηνεύει 
ακόμα και τους στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας της σημερινής κοινωνίας 
(όπως, π.χ., την επίδειξη του μαθητικού βιβλιαρίου κατά την είσοδο στο 
σχολείο) ως σειρά νόμων που σκοπό έχουν να τους εξευτελίσουν και να 
τους ταπεινώσουν10. Αυτό, βέβαια, ενδυναμώνει και δικαιώνει το τυφλό 
μίσος και το αίσθημα οργής τα οποία εκφράζονται κατά τις «εξεγέρσεις» 
που κατά καιρούς σημειώνονται σε αυτές τις περιοχές και οι οποίες –στη 
γαλλική περίπτωση- δεν έχουν λαϊκό έρεισμα, εφόσον προκαλούνται από 
μειοψηφίες. Ωστόσο, η λογική που σε αυτή την περίπτωση παίρνει την πιο 
ακραία της μορφή, είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη.

Πρόκειται για φαινόμενα πολιτικού μηδενισμού, τα οποία αναπα-
ράγουν το κυρίαρχο αίσθημα ανομίας που διαδίδει ο σύγχρονος παρακ-
μιακός καπιταλισμός: πρόκειται για μια χουλιγκανίστικου τύπου βία, που 
ενδιαφέρεται περισσότερο για το «ξεκαύλωμα» παρά για κάτι άλλο11. Ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά της βίας αυτού του είδους είναι ότι δε 
διακρίνει –έστω χονδροειδώς- ανάμεσα στο «πολιτειακό» και το «κατα-
σταλτικό» σκέλος του Κράτους: κι έτσι βλέπουμε να καίγονται λεωφορεία, 
βιβλιοθήκες και παιδικοί σταθμοί, τα οποία υποτίθεται ότι συμβολίζουν 
την αστυνομία και το Κράτος. Εχθρός δε φαίνεται να υπάρχει (παρά την 
αντιαστυνομική ρητορική), εφόσον αυτές οι πράξεις δεν ακολουθούν καμία 
πολιτική λογική, ενώ το ίδιο ισχύει και για στους βανδαλισμούς ιδιωτικής 
περιουσίας: δεν καίγονται ακριβά αυτοκίνητα ούτε στόχος των επιθέσεων 
είναι οι πλούσιες συνοικίες ή το κέντρο του Παρισιού. Αντίθετα, όπως 
παρατηρεί ο Γκυ Φαρζέτ12, ο πραγματικός στόχος αυτής της λούμπεν βίας 

«“It was like Christmas”», ό. π.). 
10. «Στο εργοστάσιο, η σπουδή που δείχνουν ορισμένοι νέοι, παιδιά μεταναστών, να υπε-
ρασπίζονται με σχολαστικό τρόπο την κοινωνική τιμή τους μπορεί να τους οδηγήσει στο να 
μην ανέχονται καμία παρατήρηση από τους προϊσταμένους τους. […] Η παραμικρή αρνητική 
παρατήρηση που τους γίνεται χαρακτηρίζεται και καταδικάζεται ως “ρατσιστική”. Ορισμένοι 
είναι τόσο υπερευαίσθητοι που δεν μπορεί κανείς “να τους κάνει καλά”, με μια παθολογική 
ευθιξία που μπορεί να εξωθήσει τους συνομιλητές τους στα άκρα» (S. Beaud, M. Pialoux, 
«Εξεγέρσεις στις συνοικίες: Οι ταραχές στις πόλεις και η κοινωνική βία», Κυριακάτικη Ελευ-
θεροτυπία, 2/9/2001, http://archive.enet.gr/online/online_text/c=111,dt=02.09.2001,id=3851134
0). 
11. Σε ό,τι αφορά μάλιστα την παρισινή περίπτωση, είναι γνωστό ότι οι διάφορες κοινότητες 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα κάψει τα περισσότερα αυτοκίνητα. 
12. G. Fargette, «Violences et banlieues françaises», Le Crépuscule du XXème siècle, τ. 17,  Μάρ-
τιος 2007 (http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article301).
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συνιστά και τον κατεξοχήν εκφραστή του φαντασιακού αυτής της υποτάξης, 
εκεί είναι που δε μπορούμε ούτε για αστείο να αναφερόμαστε σε κάποιο 
είδος αμφισβήτησης, έστω και υπόρρητης, της υπάρχουσας τάξης πραγμά-
των. Οι νέοι αυτών των περιοχών προέρχονται συνήθως από οικογένειες 
υπό διάλυση οι οποίες, ως τέτοιες, ελάχιστα έχουν να τους προσφέρουν σε 
επίπεδο πολιτιστικών αναφορών. Και όπως είναι προφανές, το κενό αυτό 
θα καλυφθεί από την τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα υπόλοιπα κανάλια 
διάδοσης της μαζικής κουλτούρας, κατά τρόπον ώστε τα παιδιά αυτά να 
εσωτερικεύουν σε εξαιρετικό βαθμό τους κώδικες και τις ανθρωπολογικές 
νόρμες αυτού του τρόπου ζωής: τη λαγνεία των γκάτζετς και της μόδας 
(όλοι κυκλοφορούν με iPhones, οι μαθήτριες χρησιμοποιούν μόνο τσάντες 
χειρός αλά Κάρλα Μπρούνι κ.λπ.), τον εθισμό στη σύγχρονη διασκέδαση, 
τον υπερφουσκωμένο καταναλωτικό ναρκισσισμό, την ιδέα ότι η κοινωνία 
μας χρωστάει κι ότι, κατά συνέπεια, δε χρειάζεται να δουλέψουμε και να 
κοπιάσουμε προκειμένου να «πετύχουμε» κ.λπ.8.

Με αυτή την έννοια, το αίσθημα αποκλεισμού που βιώνουν (λόγω της 
φτώχειας, της ανεργίας, της γκετοποίησης κ.λπ.), όχι μόνο δεν τους κινητο-
ποιεί να δράσουν για την αλλαγή αυτής της κατάστασης, αλλά τους ωθεί 
προς ένα φαντασιακό νεοπλουτισμού, στα πλαίσια του οποίου η κοινωνική 
επιτυχία βιώνεται ως ένα είδος εκδίκησης απέναντι στο σύστημα που μας 
φέρεται σα σκατά9. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η αραβική τους κληρονομιά 
8. Σύμφωνα με το πόρισμα μιας πρόσφατης έρευνας (που έκανε ο Guardian σε συνεργασία 
με την London School of Economics), που βασίστηκε σε συνεντεύξεις νέων που συμμετείχαν 
στις ταραχές του καλοκαιριού στις βρετανικές πόλεις: «Σε πολλές συνεντεύξεις, αυτοί που 
συμμετείχαν στις λεηλασίες καταστημάτων, έκαναν λόγο για μια “δίκαιη ανταμοιβή”, για μια 
αντίδραση σε μια κοινωνία που κινείται από την απληστία, για το πόσο θυμώνουν που βρί-
σκονται αποκλεισμένοι από τον καταναλωτικό κόσμο […]. Οι συνεντευξιαζόμενοι -ιδιαίτερα 
οι πιο νέοι από τους λαφυραγωγούς- αναφέρθηκαν στην πίεση και την “πείνα” για τις σωστές 
μάρκες, για τα σωστά αγαθά: iPhone, BlackBerry, φορητούς υπολογιστές, ρούχα Gucci και Ralph 
Lauren. Μια δεκαπεντάχρονη μίλησε για τη σημασία που έχει το να φορά κανείς τα σωστά 
ρούχα: “Εννοείται, στη γενιά μας είναι σημαντικό. Τα ρούχα: να έχεις τα πιο καλά ρούχα, 
τα πιο μοδάτα πράγματα, μεγάλη τηλεόραση, εντυπωσιακό κινητό. […]. Άτομα με Ραλφ 
Λόρεν, με τα Γκούτσι, τα Nike, τα αθλητικά παπούτσια, τα Air Force της Nike, αυτά είναι το 
πραγματικό στυλ, όλος ο κόσμος τα θέλει. Αν δεν τα έχεις, δείχνεις απλά σαν ηλίθιος”» (Α. 
Topping, F. Bawdon, «“It was like Christmas”: a consumerist feast amid the summer riots», 
The Guardian, 5/12/2011, http://www.guardian.co.uk/uk/2011/dec/05/summer-riots-consumerist-
feast-looters).
9. Σύμφωνα με την έρευνα που προαναφέραμε, μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων εξήγησε 
για πιο λόγο συμμετείχε και στη λεηλασία καταστημάτων. Πέραν της προφανούς καταναλω-
τικής έλξης, πολλοί εξήγησαν ότι έβγαλαν σημαντικά ποσά μεταπωλώντας τα λάφυρά τους, 
όπως ένας 22χρονος που έβγαλε 2.500 λίρες. Εξού και η οργάνωση πολλών λαφυραγωγών, οι 
οποίοι γέμιζαν ολόκληρες βαλίτσες, στόχευαν ακριβά προϊόντα κ.λπ. (Α. Topping, F. Bawdon, 
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είναι η γοητεία που ασκούν αυτές οι μορφές βίας και πολιτικού λουμπενι-
σμού σε σημαντικά κομμάτια των πολιτικών χώρων που λένε ότι αγωνίζο-
νται για την κοινωνική ισότητα και τη δημοκρατία. Δυστυχώς, μέσα στην 
ιδεολογική και πολιτική σύγχυση των ημερών, ο καθένας ψάχνει για τα 
νέα «επαναστατικά υποκείμενα», των οποίων η ανακάλυψη θα τον απαλ-
λάξει από την ανάγκη να σκεφτεί την πραγματικότητα. Κι έτσι φτάνει να 
δημαγωγεί, δικαιολογώντας συμπεριφορές μαφιόζικου τύπου16, οι οποίες, 
όπως είδαμε, στρέφονται, πολύ συχνά, πρώτα και κύρια ενάντια στα πιο 
αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας.

Αυτά τα φαινόμενα λουμπενισμού συνιστούν την πίσω όψη των κορ-
πορατιστικών και μικροαστικών στάσεων που είδαμε να εμφανίζονται στα 
πλαίσια των κινημάτων της χρονιάς που τώρα τελειώνει, αποτελώντας 
τη συντηρητική και αντιδραστική συνιστώσα τους: αμφότερες οι όψεις 
δείχνουν μια προσκόλληση στις φαντασιώσεις και τις υποσχέσεις της κα-
ταναλωτικής κοινωνίας (κατανάλωση, κοινωνική άνοδος, επιτυχία κ.λπ.), η 
μεν προσπαθώντας να κάψει (ή να λαφυραγωγήσει) αυτό που δε μπορεί 
να έχει, η δε προσπαθώντας να μείνει γραπωμένη από αυτό που μέχρι σή-
μερα απολάμβανε. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η λογική της κοινωνίας 
της κατανάλωσης παραμένει άθικτη. Και ως τέτοιες, αυτές οι τάσεις μας 
δείχνουν τα δύο βασικά αδιέξοδα που οφείλει να αποφύγει αλλά και να 
αντιμετωπίσει κάθε πολιτική προσέγγιση που προσπαθεί να είναι πραγ-
ματικά ριζοσπαστική. 

Υπό αυτή την έννοια, η στάση του μεγαλύτερου μέρους του αναρ-
χικού και ελευθεριακού χώρου στην Ελλάδα, απέναντι στις διάφορες ανά 
τον κόσμο εκδοχές του Κινήματος των Πλατειών (Ισπανία, Ελλάδα, Ισρα-
16. Δεν υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, εν προκειμένω, από την περίπτωση μιας 
άλλης κοινωνικής κατηγορίας την οποία ορισμένοι κύκλοι έχουν αρχίσει (ειδικά μετά τη 
συμμετοχή της στις συγκρούσεις του Δεκεμβρίου του 2008) να θεωρούν ως πολιτικά ριζο-
σπαστική: τους οργανωμένους οπαδούς αθλητικών σωματείων, οι οποίοι γοητεύουν αρκετούς 
αναρχικούς λόγω της «αντιμπατσικής» ρητορείας τους. Στην πραγματικότητα βέβαια πρόκει-
ται για φορείς μιας συμπεριφοράς καθαρά λούμπεν, που ενώ βρίζει την αστυνομία και ενίοτε 
το κράτος (όταν, π.χ., η Γ.Γ. Αθλητισμού δεν τους αφήνει να μετακινηθούν σε εκτός έδρας 
αγώνες της ομάδας τους), δεν έχει κανένα πρόβλημα να γίνεται προσωπικός στρατός κάθε 
μαφιόζου, με χαρακτηριστικότερη και πιο πρόσφατη περίπτωση την ανάρτηση πανό υποστή-
ριξης προς τον «παραγκάρχη» και «μπροστινό» (αρχικά του Ν. Πατέρα και στη συνέχεια του 
Β. Μαρινάκη) Αχιλλέα Μπέο, μετά τη φυλάκισή του, από τους οργανωμένους του Ολυμπια-
κού Βόλου ή την ύποπτη επίθεση ενάντια στο κτήριο του ΣΚΑΪ, στο Φάληρο, αμέσως μετά 
τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ (13/9/2011), η οποία σημειώθηκε σε μια περίοδο 
όξυνσης του ανταγωνισμού των δύο βασικών μετόχων του σταθμού: του ιδιοκτήτη του ΟΣΦΠ, 
Β. Μαρινάκη και του Γ. Αλαφούζου.
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είναι τελικά οι φτωχοί και μεταναστευτικοί πληθυσμοί των ίδιων των 
προαστίων, που θα δουν τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τις δημόσιες 
υποδομές τους να καίγονται (πράγμα που το είδαμε και στην περίπτωση 
των βρετανικών ταραχών).

Η όξυνση των ανισοτήτων και η ολιγαρχικοποίηση των φιλελεύθερων 
ολιγαρχιών και του καπιταλισμού συμβαδίζει με μια λογική πολέμου όλων 
εναντίον όλων, όπου ο καθένας πατά πάνω στον αμέσως κατώτερο στην 
ιεραρχία, προκειμένου να προστατέψει τη θέση και τα προνόμιά του. Μέσα 
σε αυτό το μαφιόζικο σύμπαν, όπου κυριαρχούν όλο και περισσότερο η 
διαφθορά και η ανομία, οι τυφλές «εξεγέρσεις» της υποτάξης όχι μόνο δε 
συνιστούν κάποια μορφή αντίστασης, αλλά αναπαράγουν τον κυρίαρχο μη-
δενισμό και την αδιαφορία για τους πιο ευάλωτους και αδύναμους13. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, που οι πιο οξυδερκείς παρατη-
ρητές της κατάστασης υπογραμμίζουν την αντικειμενική συμπαιγνία που 
αναπτύσσεται μεταξύ αυτού του λούμπεν κομματικού της υποτάξης, 
από τη μια μεριά, και των σύγχρονων ολιγαρχιών, από την άλλη. Όπως 
παρατηρεί, π.χ., ο Ζαν Κλοντ Μισεά, σχετικά με το ρόλο του καγιερά14, 
ως κοινωνικής ομάδας και ανθρωπολογικού τύπου, «αν πρόκειται για την 
ένταξη στο καπιταλιστικό σύστημα, είναι προφανές ότι ο καγιερά είναι 
απείρως καλύτερα ενταγμένος σε αυτό (καθώς έχει αφομοιώσει πλήρως 
τα καθημερινά εγκώμια αυτού του συστήματος από το Θέαμα) από ό,τι 
είναι οι αυτόχθονες ή μεταναστευτικοί πληθυσμοί των οποίων διασφαλίζει 
τον έλεγχο και την εκμετάλλευση, στο εσωτερικό αυτών των πειραματικών 
περιοχών που το Κράτος έχει αφήσει στη διαχείρισή του. […] Στην πραγ-
ματικότητα ο καγιερά περιορίζεται να ανακυκλώνει, χάριν της περιφέρειας 
του συστήματος, την πρακτική και το φαντασιακό του Κέντρου και της 
Κορυφής του»15.

Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί –ή, τουλάχιστον, να μας λυπεί- 
13. «Φαντάζομαι πως κάθε ταραξίας στους δρόμους γνωρίζει ακριβώς τι εννοώ. Κάνουν μο-
νάχα ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι, αν και με διαφορετικό τρόπο – πιο κραυγαλέα και εξόφθαλ-
μα στους δρόμους. Ο Θατσερισμός αποδέσμευσε τα άγρια ένστικτα του καπιταλισμού (τα 
“ζωικά πνεύματα” του επιχειρηματία όπως σεμνότυφα τα ονόμασαν) και έκτοτε τίποτα δεν 
έχει εμφανιστεί για να τα χαλιναγωγήσει. Σπάστα και κάψτα [slash and burn] είναι τώρα το 
απροκάλυπτο σύνθημα των κυρίαρχων τάξεων, παντού πάνω-κάτω» παρατηρεί πολύ εύστο-
χα ο David Harvey («Ο άγριος καπιταλισμός βγαίνει στους δρόμους», ελλ. μτφρ. στη σελίδα 
http://ilesxi.wordpress.com).
14. Caillera, δηλαδή racaille στη βερλάν (verlan), τα ποδανά των γαλλικών προαστίων. 
15. Ζαν Κλωντ Μισεά, Η εκπαίδευση της αμάθειας, μτφρ., Α. Ελεφάντης, Αθήνα, Βιβλιόρα-
μα, 2002, σ. 73 (ελαφρά τροποποιημένη μετάφραση).
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ταγμα έχει να αντιμετωπίσει σήμερα αφάνταστα περισσότερες δυσχέρειες 
και εμπόδια –στο βαθμό που ακόμα επιβιώνει- από ό,τι έχουμε συνηθίσει 
–αλλά και θέλουμε- να πιστεύουμε. 

Ν. Μ.
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ήλ, ΗΠΑ κ.λπ.), εκφράζει μια πολύ χαρακτηριστική αδυναμία προσανα-
τολισμού μέσα στο σύγχρονο κοινωνικοϊστορικό τοπίο: από τη μια μεριά 
χλευάζουμε το κίνημα ως μικροαστικό, όταν είναι το μόνο που προσπαθεί 
–με τα λάθη του και τις αδυναμίες του- να εκφέρει κάποιον κριτικό λόγο 
απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό (και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 
στην Ελλάδα, ενάντια στο «σύστημα», γενικότερα), και από την άλλη εξυ-
μνούμε κάθετί το λούμπεν ως ριζοσπαστικό, ξεχνώντας πως λούμπεν είναι 
πλέον ο ίδιος ο σύγχρονος καπιταλισμός της ανομίας, της διαφθοράς 
και του γενικευμένου γκανγκστερισμού17. 

Ταυτόχρονα, αυτές οι αναλύσεις, που δεν ασχολούνται ποτέ με το 
«υποκειμενικό» κομμάτι του φαινομένου (τι σκέφτονται οι νέοι που συμ-
μετέχουν στις ταραχές, ποιο το φαντασιακό που ενσαρκώνουν κ.λπ.), επι-
μένοντας μόνο στις «αντικειμενικές» της πλευρές (γκετοποίηση της υπο-
τάξης, ρατσισμός, ανεργία κ.λπ.), συνιστούν την πίσω όψη του φιλελεύθε-
ρου-συντηρητικού κρετινισμού. Όπως ο τελευταίος αρνείται να δει ότι ο 
μηδενιστικός χαρακτήρας αυτών των εξεγέρσεων δε συνεπάγεται επουδενί 
τη μη ύπαρξη σημαντικότατων κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπολογι-
κών προβλημάτων που γεννούν αυτή τη λούμπεν βία (θεωρώντας ότι πρό-
κειται απλώς για ζήτημα «αποκατάστασης της δημόσιας τάξης»), έτσι κι ο 
αριστερός και ελευθεριακός φιλολουμπενισμός μυθοποιεί την κατάσταση, 
συγκαλύπτοντας το βασικότερο, ίσως, χαρακτηριστικό του φαινομένου που 
ονομάσαμε διαδικασία ολιγαρχικοποίησης: την καταστροφή της ταξικής 
κουλτούρας και συνείδησης των κατώτερων στρωμάτων και την ολοένα και 
μεγαλύτερη διάδοση των παρακμιακών ηθών των σύγχρονων ολιγαρχιών 
στο σύνολο της κοινωνικής ιεραρχίας. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η προσπάθεια να σώσουμε το μύθο του 
επαναστατικού υποκειμένου ισοδυναμεί με ηθελημένη αυτοτύφλωση. Μας 
εμποδίζει να δούμε ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα των σύγχρονων 
κοινωνιών, το οποίο ίσως αποτελεί και το βασικό πρόβλημα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν σήμερα όσοι και όσες ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα 
ενός ριζικού μετασχηματισμού αυτών των κοινωνιών: το πρόβλημα αυτό 
έγκειται στο ότι, όπως φαίνεται, ο καπιταλισμός καταστρέφει τις λαϊκές 
κουλτούρες αλλά και κάθε κουλτούρα αντίστασης, διαδίδοντας παντού την 
κατανάλωση και τον ατομικισμό, ακόμα και στους απόκληρους της κοι-
νωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι το χειραφετητικό και δημοκρατικό πρό-

17. Τον οποίο γκανγκστερισμό, ως πολιτιστικό πρότυπο, διαδίδουν οι πολιτιστικές βιομηχανί-
ες μέσω των αμερικάνικων φιλμ, των πολυεκατομμυριούχων ράπερ κ.λπ.
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Οι «Εκδόσεις των Συναδέλφων» είναι μια 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από συναδέλ-
φους που εργάζονται στο χώρο του βι-
βλίου. Αποτελεί μια προσπάθεια για την 
προώθηση ενός διαφορετικού πολιτισμού 

και μιας άλλης σχέσης με το βιβλίο, που για εμάς είναι επιπλέον το αντι-
κείμενο της εργασίας μας.

 Ως εργαζόμενοι σε αυτόν το χώρο και πιστεύοντας πως η γνώση 
είναι δύναμη στον αγώνα για μια κοινωνία διαφορετική από αυτήν όπου 
ζούμε, για μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο για το τι πα-
ράγουν και πώς το παράγουν, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Φιλοδο-
ξία μας είναι να δημιουργήσουμε μια αυτοδιαχειριζόμενη, συνεταιριστική 
και μη κερδοσκοπική επιχείρηση, όπου όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται 
συλλογικά, χωρίς διευθύνοντες και διευθυνόμενους και χωρίς μισθολογικές 
διαφορές για όσους προοπτικά απασχοληθούν.

 Στόχος μας, επίσης, είναι από την εκδοτική μας παραγωγή να μέ-
νει ένα οικονομικό περίσσευμα που θα διατίθεται στις συλλογικότητες του 
κοινωνικού κινήματος.

 Για να μπορέσει να γίνει πράξη αυτή η φιλοδοξία μας συναντηθή-
καμε με συναδέλφους που δεν εργάζονται στο χώρο του βιβλίου, αλλά που 
αγαπούν το βιβλίο και την ιδέα του συνεργατισμού και της αυτοδιαχείρι-
σης.

 Φιλοσοφία μας είναι ότι το βιβλίο δεν μπορεί να είναι απλώς ένα 
εμπόρευμα σαν όλα τα άλλα. Το βιβλίο, πρωτίστως, πρέπει να είναι κοι-
νωνικό αγαθό, με τον αναγνώστη να είναι, όχι απλός καταναλωτής, αλλά 
εραστής του βιβλίου.

 Στην παραπάνω λογική δεν χωράνε εφήμερες «ευπώλητες» εκδό-
σεις που ξεχνιούνται λίγους μόλις μήνες μετά την έκδοσή τους –όπως τα 
φτηνά τηλεοπτικά σήριαλ– ούτε ασφαλώς βιβλία με την αισθητική «μπο-
μπονιέρας».

 Και, πάνω απ’ όλα, δεν χωράνε βιβλία ακριβά, δυσπρόσιτα στο 
ευρύ κοινό, ειδικά στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης.

Έτσι, με αγάπη και μεράκι, τυπώνουμε βιβλία αξιόλογα, καλαίσθητα και 
φθηνά, ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο καλό βιβλίο.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Γιώργος Λιερός 

Σκέψεις για την άμεση δημοκρατία

Εκδ. Οι εκδόσεις των συναδέλφων, 2011

 Η άμεση δημοκρατία δεν είναι μόνο μια μορφή πο-
λιτειακής οργάνωσης, αλλά επίσης ένα αξιακό σύ-
στημα, μια αντίληψη για τον άνθρωπο, μια πρόταση 
πολιτισμού η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ανθρώπι-
νη ιστορία. Η άμεση δημοκρατία θέτει στο κέντρο 
τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως μοναδικό άτομο, ατο-

μική κοινοτική ύπαρξη. Δεν πρόκειται για ένα αμιγώς πολιτικό αίτημα· 
συνάδει με την κατάργηση της μισθωτής εργασίας, την αυτοδιαχείριση, τη 
δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου, την ανατροπή της καταναλωτικής 
κοινωνίας.

 Η άμεση δημοκρατία, όπως κάθε προσπάθεια ανταγωνιστικής θέ-
σμισης, ξεκινάει με το πάρσιμο της γης, μιας γης φυσικής, υλικής, χειρο-
πιαστής. Το διαδίκτυο δεν ακυρώνει καθόλου τη σπουδαιότητα αυτής της 
χωρικά και χρονικά εντοπισμένης γης, αντίθετα μεγεθύνει τις διαστάσεις 
της και τις κάνει οικουμενικές. 

 Ο αγώνας για την άμεση δημοκρατία, αν και οικουμενικός, δεν 
είναι ένας τρόπος για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Σ' έναν κόσμο όπου 
θα επικρατούσε η άμεση δημοκρατία δεν θα υπήρχε καμία θέση για πα-
γκόσμια διακυβέρνηση ή για οικουμενικό κράτος. Η δημοκρατική πολιτεία 
βρίσκεται στα μέτρα του κάθε «μοναδικού ατόμου»· γι' αυτό η άμεση 
δημοκρατία επιδιώκει την υπέρβαση της παγκοσμιοποίησης προς την κα-
τεύθυνση μιας ελεύθερης ανθρωπότητας στην οποία θα ανθεί ένα πλήθος 
από διαφορετικούς πολιτισμούς.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
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Προηγούμενα τεύχη

τεύχος 1, Δεκέμβριος 2010

Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία Ποιοι είμαστε 
και τι έχουμε να πούμε · Χάνα Άρεντ Η κρίση 
της εκπαίδευσης · Νίκος Ν. Μάλλιαρης Ο φόβος 
των «άκρων» και η αποπολιτικοποίηση της 
πολιτικής · Ρίτσαρντ Σένετ Η διάβρωση του 
χαρακτήρα: οι προσωπικές συνέπειες της 
εργασίας στο νέο καπιταλισμό · Δημήτρης 
Μαρκόπουλος Η εκπαίδευση της απάθειας · 
Lieux Communs Σχολείο, εκπαίδευση, αυτόνομη 
κοινωνία · Κωστής Τριανταφύλλου Κατάσταση 

· Σερζ Λατούς Μπορεί άραγε η Αριστερά να ξεφύγει από τον 
οικονομισμό; · Γιώργος Ν. Οικονόμου Δημοκρατία ή αντιπροσώπευση; 
· Αλέν Μεϊγιάρ Ε. Π. Τόμσον. Αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό χρόνο 
· Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 2, Ιούνιος 2011

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία Η 

μετανάστευση, τα τείχη και τα αδιέξοδα της 
Δύσης · Μάρθα Νούσμπαουμ Η καθηγήτρια 
της παρωδίας. Η μοδάτη ηττοπάθεια της 
Τζούντιθ Μπάτλερ · Σπύρος Απέργης, Δημήτρης 
Μαρκόπουλος Όταν οι εξεγέρσεις παίζουν 
ντόμινο Στιβ Φρέιζερ Ευχαριστούμε Tea Party · 
Νίκος Ν. Μάλλιαρης Στην υπεράσπιση της 
πολιτικής. Μια κριτική στο σύγχρονο μηδενισμό · 

Φεντερίκα Τζιαρντίνι Γενεαλογίες της γυναικείας κοινωνικότητας · 
Ελένα Ανδρές Γρανέλ Ελεύθερες Γυναίκες (1936-1939): μια φεμινιστική 
ανάγνωση · Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

 Τα βιβλία μας βρίσκονται στα βιβλιοπωλεία, σε κοινωνικούς χώ-
ρους και στέκια και το τραπεζάκι μας βρίσκεται σε διάφορες συγκεντρώ-
σεις, διαμαρτυρίες, ομιλίες, φεστιβάλ.

επειδή

η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον •	
αγώνα για μια άλλη κοινωνία˙

ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, ορά-•	
ματα˙

ως εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου ζούμε τόσο κοντά στον •	
κρυμμένο θησαυρό των τυπωμένων σελίδων˙

έχουμε άποψη για το τι εκδίδεται, πώς εκδίδεται, πώς διακινεί-•	
ται, τι διαβάζεται˙

το βιβλίο δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, πρέπει να είναι κοινω-•	
νικό αγαθό˙

ο αναγνώστης δεν μπορεί να είναι καταναλωτής, πρέπει να είναι •	
εραστής του βιβλίου˙

ο ορίζοντας του συνδικαλισμού δεν σταματά στις οικονομικές και •	
θεσμικές διεκδικήσεις˙

η κοινωνία χωρίς αφεντικά για την οποία παλεύουμε θα είναι •	
ταυτόχρονα μια κοινωνία χωρίς διευθυντές, θα είναι μια κοινωνία 
όπου ο χώρος του βιβλίου, όπως και όλοι οι τομείς της παραγω-
γής, θα αυτοδιευθύνεται από τους ίδιους τους εργαζομένους…

γι’ αυτό… «Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ»
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Σημεία πώλησης (προς το παρόν*):

Αθήνα

-Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 3)

-Βιβλιοπωλείο Αλφειός (Χαριλάου Τρικούπη 22)
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