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Editorial
Υποθέτουμε πως στα μέσα Δεκεμβρίου που ξεμυτίζει το 5ο τεύχος του Μάγ-

ματος, η Αθήνα τουλάχιστον θα είναι λίγο φλαμπέ, λόγω της επετείου της δολοφο-
νίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και της εξέγερσης που την ακολούθησε. Για τους 
λόγους αυτούς και αξιοποιώντας το κληρονομικό μας χάρισμα, δεδομένου ότι αυτές 
οι γραμμές γράφονται στα μέσα Νοεμβρίου, φοράμε τις στολές μας από αμίαντο 
και εκδράμουμε. Ο αναγνώστης δεν πρέπει να τρομοκρατείται, καθώς και αυτό 
το τεύχος είναι κατασκευασμένο από πυρίμαχο υλικό, δηλαδή δεν έχει φόβο να 
αναφλεγεί. Συνεπώς, μπορούμε να περνάμε αλώβητοι μέσα απ’ τις φλόγες και να 
τις χρησιμοποιούμε μάλιστα, σε πείσμα όσων παίζουν το παιχνίδι των κλεφτών 
και των αστυνόμων, ως το απλό αλλά φαντασμαγορικό σκηνικό της έκδοσής μας. 
Φυσικά, είναι πιθανό τίποτα από τα παραπάνω να μην συμβεί. Στην περίπτωση 
αυτή ο άγνωστης οφείλει να εκλάβει τα παραπάνω ως ένα σύνηθες παραλήρημα, 
το οποίο μπορεί να ευχηθεί να μην το συναντήσει και στο εσωτερικό του τεύχους, 
πράγμα αβέβαιο.

Η πολιτική κατάσταση
Η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό φαίνεται να έχει 

ομαλοποιηθεί σε σχέση με όσα γράφαμε στο προηγούμενο editorial. Η οικονομική 
κρίση φαίνεται πως θα ξεπεραστεί μέσα στο 2010, η αυξανόμενη όμως ανεργία αλλά 
και μια γενική ευθραυστοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, παρά την ανάκαμψη, 
αποτελούν ανησυχητικά φαινόμενα. Στο εσωτερικό, η νέα κυβέρνηση φαίνεται να 
κάνει μερικά θετικά βήματα (ίδρυση υπουργείου Περιβάλλοντος, επικήρυξη των 
δραστών της επίθεσης ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξαγγελίες για τη 
νομιμοποίηση των μεταναστών δεύτερης γενιάς, για βελτιώσεις στο σωφρονιστικό 
σύστημα, για μερική φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, για την αύξηση 
των δαπανών για την παιδεία, για τον εκσυγχρονισμό της αστυνομίας, για την 
καταπολέμηση της αναξιοκρατίας, για την υπαγωγή των ζητημάτων ασύλου στο 
υπουργείο Εσωτερικών κ.ά.). Φυσικά τα περισσότερα από αυτά δεν είναι παρά 
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εξαγγελίες και, όπως όλοι ξέρουμε, στην περίπτωση των πολιτικών δεν ισχύει το 
τεκμήριο της αθωότητας, αλλά η αντίθετη αρχή: όποιος κάνει εξαγγελίες είναι 
ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, καθώς στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων οι εξαγγελίες δεν πραγματοποιούνται ποτέ, αλλά γίνονται για ψη-
φοθηρικούς και μικροπολιτικούς λόγους.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έστω σε επίπεδο διακηρύξεων, η συγκεκριμένη 
κυβέρνηση δείχνει να είναι στοιχειωδώς έξυπνη και διαλλακτική. Δεν ξέρουμε αν ο 
Γιωργάκης Παπανδρέου κατάλαβε τίποτε από την εξέγερση του περσινού Δεκεμβρίου, 
αλλά δείχνει να διαθέτει τη στοιχειώδη πολιτική παιδεία που του επιτρέπει να προβεί 
σε μια σειρά εξαγγελιών αλλά και συμβολικών κινήσεων οι οποίες αναφέρονται σε 
πολλά από τα προβλήματα που καταγγέλθηκαν από όσους συμμετείχαν στα γεγονό-
τα του Δεκεμβρίου αλλά και από την κοινή γνώμη, στα πλαίσια της συζήτησης που 
προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά. Σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία 
το μόνο που μπόρεσε να κάνει είναι να απαντήσει στην εξέγερση ανοίγοντας φλερτ 
με την ακροδεξιά (διορισμός Μαρκογιαννάκη, διάταξη Δένδια για τις κουκούλες, 
πογκρόμ μεταναστών), η σημερινή κυβέρνηση δείχνει, αν μη τι άλλο, να διαθέτει ένα 
στοιχειώδες τακτ1. Ακόμα και αυτό είναι σημαντικό εδώ που έχουμε φτάσει. 

Δεν πρέπει, εξάλλου, να ξεχνάμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτι-
κούς φιλοσόφους, ο Μακιαβέλι, θεωρούσε ότι μια εξουσία είναι έξυπνη, μόνο όταν 
μπορεί να λαμβάνει υπ’ όψιν της αυτά που γίνονται στην κοινωνία και όταν αντί 
να καταδικάζει με ηθικολογικό και λαϊκιστικό τρόπο τις εκάστοτε αναταραχές 
και εξεγέρσεις, ξέρει να διδάσκεται από αυτές. Βάσει αυτής της ιδέας, «οι καλοί 
νόμοι [γεννιούνται] από τις ταραχές εκείνες, που οι πολλοί τις κατηγορούνε αστό-
χαστα»2. Φυσικά, αυτός είναι απλά ένας άλλος τρόπος να πούμε πως μεταξύ της 
κατεστημένης πολιτικής -εν προκειμένω μεταξύ της εκλεγμένης κυβέρνησης- και 
της κοινωνίας υπάρχει μια διαλεκτική σχέση διά της οποίας καθορίζεται πως σε 
κάποιο βαθμό οι πράξεις της κυβέρνησης αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες της κοι-
νωνίας σε ό,τι αφορά στον γενικό προσανατολισμό τους. Δηλαδή τουλάχιστον στα 

1.  Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ελέγχει πλήρως την κατάσταση, όπως έγινε σαφές από τις 
γελοιότητες της αστυνομίας στα Εξάρχεια, τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι όμως προφανές ότι 
υπάρχει μεγάλη διαφορά, έστω σε επικοινωνιακό επίπεδο, μεταξύ του Χρυσοχοΐδη της τελευταί-
ας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Προ.-Πό. Χρυσοχοΐδη της παρούσας κυβέρνησης.
2.  Νικολό Μακιαβέλι, «Σχόλιο στα δέκα πρώτα βιβλία του Τίτου Λιβίου», Έργα, μτφρ. Τ. Κον-
δύλη, Αθήνα, Κάλβος, 1984, σ. 300.
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φιλελεύθερα καθεστώτα η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών είναι 
βασισμένη περισσότερο στη συναίνεση, την ανοχή και την αδιαφορία των πολιτών 
και λιγότερο στην επιβολή, χωρίς φυσικά αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι η δομή 
του πολιτικού καθεστώτος συνίσταται στην πολιτική κυριαρχία μιας ολιγαρχίας 
πάνω στην κοινωνία.

Ένα χρόνο μετά την εξέγερση του Δεκεμβρίου, συνεχίζοντας κανείς να ανα-
ρωτιέται τι άφησαν πίσω τους αυτές οι αναταραχές, θα μπορούσαμε ίσως να υπο-
θέσουμε ότι το ελάχιστο που ενδεχομένως να κατάφερε ο κόσμος που κατέβηκε 
στους δρόμους πριν από ένα χρόνο, είναι ότι ανάγκασε τα μέλη της πολιτικής 
ολιγαρχίας που μας κυβερνά να «μαζευτούν» και να αλλάξουν συμπεριφορά, στο 
επίπεδο των τύπων τουλάχιστον. Από δω και στο εξής ίσως να έχουν στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού τους ότι η διατήρηση αυτού του φαντασιακού κραυγαλέου νε-
οπλουτισμού και διαφθοράς, με την αλαζονεία που του αντιστοιχεί, μπορεί να είναι 
επικίνδυνη για την κοινωνική ειρήνη, όπως επίσης και η απροθυμία οποιασδήποτε 
παρέμβασης για τη διόρθωση των χρόνιων, «δομικών» προβλημάτων της χώρας, 
όπως η διαφθορά, η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος κ.λπ. Είναι σημαντικό 
να τονίζουμε αυτό το σημείο, γιατί έτσι ασκούμε κριτική σε όλους αυτούς τους 
δήθεν «προοδευτικούς» αναλυτές, μεγαλοδημοσιογράφους και διανοούμενους που 
έσπευσαν πέρσι να καταδικάσουν την εξέγερση, όντας ανίκανοι να δουν σε αυτήν 
μια οδό εξυγίανσης της κατάστασης, επιβεβλημένη από την ανευθυνότητα και την 
προκλητική αδιαφορία των «ιθυνόντων». 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, με βάση με-
ρικές εξαγγελίες του Γ. Παπανδρέου περί «πράσινης ανάπτυξης» προωθείται νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Αναφερόμαστε πιο αναλυτικά στο μέτρο αυτό, επειδή είναι χαρακτηριστικό μιας 
περιβαλλοντικής πολιτικής που στην Ελλάδα εισάγεται μόλις τώρα και επειδή οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα για τις ΑΠΕ, πρόκειται να καθορίσουν την 
ενεργειακή πολιτική των ερχόμενων δεκαετιών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να 
ληφθούν από σήμερα αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο κατ’ αρχήν να προωθηθούν οι ΑΠΕ 
έναντι ρυπογόνων και καταστροφικών πηγών ενέργειας όπως η πυρηνική ενέργεια, 
ο λιθάνθρακας, το μαζούτ και το πετρέλαιο. Είναι όμως αναγκαίο, σύμφωνα με την 
οικολογική αρχή του επανεντοπισμού, να προωθηθούν ΑΠΕ μικρής κλίμακας και 
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συμβατές με τους όρους διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που θα συνδέονται 
πιθανόν μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις τοπικές κοινωνίες και 
θα εξυπηρετούν μια λογική ενεργειακής αυτάρκειας και ισόρροπης, βιώσιμης ανά-
πτυξης των τοπικών οικονομιών. Ταυτόχρονα πρέπει να ενθαρρυνθούν, αντίθετα με 
το πλαίσιο που ισχύει σήμερα, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ για οικιακή χρήση ταυτόχρονα 
με μια διαρκή επισήμανση σχετικά με την αναγκαιότητα μείωσης των ενεργειακών 
αναγκών, αφού στο βάθος κανενός είδους ενέργεια δεν είναι απολύτως καθαρή3. 

Ακόμα βέβαια και αν πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα, οφείλουμε να 
μην ξεχνάμε ότι δεν αποτελούν παρά την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, η οποία 
απλώς θα προσαρμόσει την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές, περισσότερο «πράσινες» 
προδιαγραφές, σε επίπεδο υποδομών. Στην πραγματικότητα όμως η λύση του 
οικολογικού προβλήματος δε μπορεί να προέλθει μέσα από μικρομπαλώματα και 
ημίμετρα αυτού του είδους, αλλά από μια βαθύτατη ανθρωπολογική και πολιτιστική 
αλλαγή, η οποία θα επιτρέψει στα άτομα να απελευθερωθούν από τη χειραγώγηση 
του καταναλωτισμού και της κουλτούρας της σπατάλης. Φυσικά μια τέτοια αλλαγή, 
αν συμβεί ποτέ, δε θα μας έρθει ουρανοκατέβατη ούτε μέσω επιφοίτησης. Αντίθετα, 
θα είναι ομοούσια με μια επαναστατική πολιτική κινητοποίηση που θα θέσει ως 
στόχο την κατάργηση του καπιταλισμού και τη μετάβαση σε έναν τύπο κοινωνίας 
βασισμένο στην ισότητα και τη δημοκρατία. Δυστυχώς, ένα τέτοιο κίνημα σήμερα 
δεν υπάρχει. Πράγμα που μας αναγκάζει να δίνουμε ενδεχομένως μεγαλύτερη ση-
μασία από όση θα άρμοζε στις «πράσινες» μεταρρυθμίσεις των εκάστοτε κυβερνή-
σεων, βάσει της αρχής πως οτιδήποτε γίνεται προς μια κατεύθυνση «πιο πράσινη» 
(οικολογική, όχι ΠΑΣΟΚική!) είναι θετικό, αν δεν έχει αρνητικά αποτελέσματα σε 
άλλους τομείς (όπως π.χ. τα βιοκαύσιμα ή η πυρηνική ενέργεια)4.

3.  Για το ζήτημα των ΑΠΕ μπορεί να δει κανείς τον προβληματισμό του Δικτύου Οικολογικών 
Οργανώσεων Αιγαίου που δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό Εύπλοια : http://old.eyploia.
gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2568 .
4.  Βλ. σχετικά και το κείμενο της ομάδας μας «Η οικολογική κρίση και το πρόταγμα της από-
ανάπτυξης» (http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/2009/06/blog-post_13.html), που αποτε-
λεί την εισήγηση της ανοιχτής εκδήλωσης που διοργανώσαμε τον περασμένο Ιούνιο με τον ίδιο 
τίτλο.
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Η κοινωνιολογική διαύγαση
Στο εσωτερικό αυτού του τεύχους θα βρει κανείς πρώτα απ’ όλα μια προ-

σπάθεια να εμβαθυνθεί και να εξηγηθεί επαρκέστερα το πλαίσιο μέσα από το 
οποίο αναδύεται το κενό νοήματος των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Φυσικά, τα 
κοινωνιολογικά κείμενα που περιλαμβάνονται εδώ, όπως ίσως και τα κοινωνιολο-
γικά κείμενα εν γένει, αποτελούν μερικά κομμάτια ενός παζλ που είναι αδύνατο 
να ολοκληρωθεί, λόγω του ίδιου του χαρακτήρα του κοινωνικο-ιστορικού. Στα 
κείμενα που δημοσιεύουμε θίγονται ζητήματα όπως ο «ατομικισμός», η ηδονιστική 
κουλτούρα, η νεοτερικότητα και ο μεταμοντερνισμός, η καταστροφή της δημόσιας 
σφαίρας, η σύνδεση της ανθρωπολογικής κρίσης του καπιταλισμού με το οικολογικό 
πρόβλημα. Μπορούμε να αποκαλύπτουμε διάφορες πτυχές του κοινωνικού-ιστορικού 
στοιχείου, αλλά είναι αδύνατο να το εξαντλήσουμε καθώς μέσα του, ακόμα και σε 
εποχές σχετικού λιμνάσματος όπως η σημερινή, όπου οι κοινωνικοί αγώνες έχουν 
κατασιγάσει, προκύπτουν πράγματα που είναι αδύνατο να προοικονομηθούν και 
υπάρχουν πάντοτε πλευρές του που παραμένουν σκοτεινές. Κατά συνέπεια, η θέαση 
του κοινωνικο-ιστορικού παραμένει ανολοκλήρωτη και οι πιο επιτυχημένες αναλύ-
σεις μας δίνουν μερικά εννοιολογικά εργαλεία ή μας δείχνουν έναν ικανοποιητικό 
τρόπο να το σκεφτόμαστε, αποκαλύπτοντας σε κάθε βήμα και κάτι περισσότερο 
και κάνοντας εφικτότερη τη συνολική και βαθιά αλλαγή του, για να θυμηθούμε την 
περίφημη «11η θέση για το Φόυερμπαχ» του Καρλ Μαρξ: αυτό που χρειάζεται δεν 
είναι απλώς να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, όπως έκαναν παραδοσιακά οι φιλόσοφοι, 
αλλά να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στην αλλαγή του. Δεν πρέπει όμως να 
ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, καθώς δίχως μια κριτική διαύγαση 
της υπάρχουσας κοινωνίας δε μπορεί να υπάρξει ριζοσπαστική πολιτική δράση, 
ενώ, αντίστροφα, δίχως μια τέτοια πολιτική συμμετοχή και στράτευση δεν υπάρχει 
διάθεση κριτικής αντιμετώπισης και ανάλυσης της κοινωνίας. 

Να σημειώσουμε επί τη ευκαιρία πως με αντίστοιχες επιδιώξεις ξεκινάμε σε 
αυτό το τεύχος την ενασχόλησή μας με το ζήτημα της τέχνης εν γένει. Όχι φυσικά 
επειδή τιθέμεθα υπέρ κάποιου είδους καλλιτεχνικής στράτευσης –κάθε άλλο- αλλά 
έχοντας τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε την καλλιτεχνική δημιουργία ως ένα μέρος 
της ευρύτερης ανθρώπινης δημιουργίας στην οποία εντάσσεται και η πολιτική. 
Σε αυτή τη λογική μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα στην ιστορία πως οι περίοδοι 
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σημαντικής καλλιτεχνικής δημιουργίας υπήρξαν και περίοδοι αξιοσημείωτης πο-
λιτικής αμφισβήτησης και ανάπτυξης επαναστατικών κινημάτων. Η καλλιτεχνική 
δημιουργία μιας κοινωνίας, η βαθιά πρωτοτυπία ή η κοινοτοπία της, μπορούν να 
αποτελέσουν και ένα δείκτη για τη συνολική δημιουργικότητα της κοινωνίας, τη 
ζωντάνια της και τις προοπτικές της.   

Παρέκβαση: περί «ολοκληρωτισμού»
Τρανταχτή απόδειξη της αρχής της αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ διαύγασης 

της κοινωνίας και ριζοσπαστικής πολιτικής δραστηριοποίησης, έστω και με αρνητικό 
τρόπο, αποτελεί μια θεωρητική μόδα που τον τελευταίο καιρό έχει έρθει και στην 
Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε όλους αυτούς τους θεωρητικούς που πιστεύουν πως τα 
σημερινά καθεστώτα των πλούσιων καπιταλιστικών χωρών δεν είναι φιλελεύθερες 
ολιγαρχίες –καθεστώτα δηλαδή στο εσωτερικό των οποίων τα κατακτημένα, μετά 
από αγώνες, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα είναι γενικώς σεβαστά- αλλά 
μορφές ολοκληρωτισμού ή δικτατορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εντός των 
συνόρων, ο Φ. Τερζάκης, που έγραφε πέρσι ότι «έχουν ήδη αρθεί οι περιεχομενικές 
διαφορές κοινοβουλευτισμού και δικτατορίας»5. Στο εξωτερικό, ο πιο γνωστός από 
τους εκπροσώπους αυτής της τάσης είναι ο ιταλός G. Agamben. Σύμφωνα με αυτόν, 
μέσα στις σημερινές κοινωνίες το στρατόπεδο συγκέντρωσης αποτελεί το κυρίαρχο 
κοινωνικό παράδειγμα. Όπως και στην περίπτωση του Φ. Τερζάκη, οι καταβολές 
του Τζ. Αγκάμπεν είναι μαρξιστογενείς, ενώ το ίδιο μπορούμε να πούμε για μια 
σειρά αναρχικών ή αναρχο-μαρξιστικών εντύπων εδώ στην Ελλάδα, των οποίων η 
ανάλυση αναπαράγει αυτή την ιδέα. Πρόσφατα όμως –και αυτό δείχνει τη σημα-
σία του φαινομένου- σε αυτό το φαντασιακό προσηλυτίσθηκε και ο αρθρογράφος 
της Ελευθεροτυπίας, Τάκης Φωτόπουλος, ο οποίος δεν είναι ούτε μαρξιστής ούτε 
αναρχικός. Σύμφωνα με αυτό το συγγραφέα, τα σημερινά πολιτεύματα οφείλουν να 
χαρακτηριστούν ως «ημι-ολοκληρωτικές αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες» (sic)6.

5. Φ. Τερζάκης, «Ανοιχτή επιστολή στον Κ. Δεσποινιάδη για την ελληνική κρίση του Δεκεμβρίου», 
Πανοπτικόν, τ. 12, Ιανουάριος 2009, σ. 13.
6. Βλ. σχετικά το βιβλίο του Τ.Φ. Η παγκόσμια κρίση, η Ελλάδα και το αντισυστημικό κίνημα: 
ημιολοκληρωτική «δημοκρατία» ή περιεκτική δημοκρατία; (Κουκκίδα, Αθήνα 2009) αλλά και 
τη βιβλιοκριτική του Φ. Τερζάκη στη Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας,  «Ολοκληρωτισμός, η γε-
ροντική ασθένεια του καπιταλισμού», (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=96856), η οποία 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, πίσω από αυτή την ιδέα, υπάρχει αδυνα-
μία κατανόησης του ρόλου και της κοινωνικής ισχύος της σφαίρας του δικαίου. Ο 
μαρξισμός δε μας προσφέρει κάποια θεωρία του δικαίου, καθώς το καταχωνιάζει 
κάπου στη νεφελώδη σφαίρα του εποικοδομήματος. Ταυτόχρονα ο αναρχισμός, η 
δεύτερη, δηλαδή, από τις παραδοσιακές επαναστατικές πολιτικές θεωρίες, τείνει 
να εξισώνει κάθε μορφή κρατικής εξουσίας αλλά και αρχής. Ουσιαστική διάκρι-
ση ανάμεσα στη νομοθετική, π.χ., και την άμεσα εκτελεστική εξουσία δε μπορεί 
να υπάρξει, σε ό,τι αφορά στην ικανότητά τους να διαμορφώνουν την κοινωνική 
πραγματικότητα, καθώς σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με το 
«Κράτος». Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, ενώ στο πολιτικό επίπεδο οι νομικού 
τύπου διεκδικήσεις χλευάζονται πολύ συχνά ως «ρεφορμιστικές», υπό την έννοια 
πως οι νομοθετικές αλλαγές είναι ένα απλό προκάλυμμα της εξουσίας, που δε μπο-
ρεί να επηρεάσει ουσιαστικά την κοινωνική πραγματικότητα, στο κοινωνιολογικό 
επίπεδο η παραμικρή νομική εξέλιξη που μας φαίνεται σημαντική, από πολιτικής 
άποψης, αφαιρείται από τη συνολική κοινωνική πραγματικότητα και ορθώνεται σε 
έσχατο κριτήριο αποτίμησης της φύσης του πολιτικού καθεστώτος μέσα στο οποίο 
σημειώθηκε. 

Η ύπαρξη του Γκουαντάναμο, π.χ., θεωρείται αρκετή για να χαρακτηρίσει 
τις σύγχρονες κοινωνίες ως ημι-ολοκληρωτικές7. Το ίδιο και η περίφημη Patriot 
Act που ψήφισε η κυβέρνηση Μπους μετά τα χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις δε γίνεται η παραμικρή κοινωνικο-ιστορική ανάλυση, 
με σκοπό να δούμε κατά πόσον, πράγματι, οι συγκεκριμένες εξελίξεις επηρεάζουν 
τη μορφή των πολιτικών καθεστώτων και, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρούνται 
ως τα έσχατα κριτήριά του. Έγιναν δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ μια κοινωνία 
ολοκληρωτική, επειδή η κλίκα του Μπους προώθησε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο; Ή 
μήπως είναι αδιάφορο το γεγονός ότι οι φυλακές του Γκουαντάναμο δεν βρίσκονται 
απλώς εκτός ΗΠΑ αλλά έχουν και ανάγκη ενός ειδικού νομικού πλαισίου (ή, πράγ-
μα που είναι το ίδιο, την ύπαρξη μιας «γκρίζας ζώνης» του υπάρχοντος δικαίου); 
Μπορούμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα: πολλοί μίλησαν στη Γαλλία για 
«κατάργηση της δημοκρατίας (république)», τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Ν. 
Σαρκοζί προσπάθησε να διορίσει, μέσω στημένης ψηφοφορίας, τον 23χρονο γιό 

παραπέμπει σε αυτό το βιβλίο.
7. Τι γίνεται όμως τώρα που ο Ομπάμα έκλεισε τις φυλακές που βρίσκονταν σε αυτή τη βάση;
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του επικεφαλής της επιτροπής διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κέντρου του 
Παρισιού. Γιατί όμως τελικά ο Σαρκοζί αναγκάστηκε να κάνει πίσω; Πώς κατέστη 
δυνατό να ξεσπάσει ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, αν ζούμε σε μια κοινωνία όπου 
Πρόεδρος μετατρέπεται, σιγά σιγά, σε δικτάτορα8;

Θεωρούμε ότι πίσω από αυτόν τον ασυνάρτητο τρόπο σκέψης κρύβεται μια 
βαθύτερη παραδοχή, που έχει να κάνει με τον τρόπο βάσει του οποίου αντιλαμβα-
νόμαστε την κοινωνία. Οι παραδοσιακές επαναστατικές θεωρίες βασίζονται σε ένα 
χονδροειδές σχήμα βάσει του οποίου, σε γενικές γραμμές, οι κοινωνίες ανισότητας 
και εκμετάλλευσης μπορούν και διατηρούνται χάρις α) στην πλύση εγκεφάλου, που 
κάνει η άρχουσα τάξη στο κοινωνικό σώμα (μέσω των «μηχανισμών» του εποικοδο-
μήματος: κουλτούρα, δίκαιο, ιδεολογία κ.λπ.), και β) χάρις στην καταστολή. Κατά 
συνέπεια, σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου δεν έχουμε επαναστατικά κινήματα, 
αυτή η απουσία δε μπορεί παρά να εξηγείται μέσω της έντασης της καταστολής, 
είτε πρόκειται για άμεση είτε για έμμεση μορφή καταστολής. Το ζήτημα της νομι-
μοποίησης της εκάστοτε κυριαρχίας παρακάμπτεται με χονδροειδή τρόπο. 

Ταυτόχρονα, έχουμε εδώ μια μετατόπιση του σχήματος της προοδευτικής 
εξαθλίωσης του προλεταριάτου, που βρίσκουμε στο μαρξισμό, προς το πολιτικό 
επίπεδο, δεδομένου ότι στις πλούσιες χώρες ο καπιταλισμός ακολούθησε διαφορε-
τική πορεία. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, θεωρείται ως αφορμή για 
μια σκλήρυνση της στάσης της εξουσίας που οδηγεί στον προοδευτικό εκφασισμό 
του καθεστώτος9.

8.  Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή μερικών πτυχών των σημερινών κοινωνιών, που χρησιμο-
ποιούνται για την ανάλυση του συνόλου της κοινωνίας. Έτσι, το περασμένο καλοκαίρι, όταν η 
αστυνομία έκανε πογκρόμ εναντίον των μεταναστών στην Ομόνοια και τις γύρω περιοχές, στα 
Εξάρχεια κυκλοφόρησε μια αφίσα που παραλλήλιζε αυτές τις επιχειρήσεις με τα πογκρόμ των 
ναζί ενάντια στις εβραϊκές συνοικίες της Βαρσοβίας. Χαρακτηριστικό αυτού του τεχνάσματος 
είναι το βιβλίο του A. Dell’Umbria, Racaille: Αν αυτοί είναι αποβράσματα… τότε είμαι κι εγώ. 
Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλλικών μητροπόλεων (εκδ. Λέσχης Κατασκόπων 21ου αιώνα, 2008), 
όπου ο συγγραφέας περιγράφει τις μορφές αστυνομικής βίας που υφίστανται οι νέοι των προ-
αστίων προκειμένου να χαρακτηρίσει το σύνολο της γαλλικής κοινωνίας ως αστυνομικό κράτος, 
πραγμάτωση του Λεβιάθαν του Τόμας Χομπς κ.λπ.
9. Αυτό συνέβη στη Γαλλία, μετά το Μάη του ’68, όταν η σκληρή καταστολή που επέβαλε στην 
άκρα αριστερά ο τότε υπουργός εσωτερικών, Ρεϊμόν Μαρσλάν, έκανε τους διάφορους «θεωρη-
τικούς» να αναπτύξουν ακατάσχετες ρητορείες περί του δήθεν εκφασισμού της γαλλικής κοινω-
νίας. Οι σχετικές ασυναρτησίες συγγραφέων όπως οι Ντελέζ-Γκουαταρί ή ο Φουκό προέρχονται 
από εκείνη την περίοδο.
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Για εμάς, αντίθετα, δεδομένου ότι κάθε κοινωνία, είτε είναι εκμεταλλευτική 
είτε είναι δημοκρατική και εξισωτική, συνιστά ενσάρκωση, σε ένα σύνολο θεσμών, 
ενός μάγματος κοινωνικών φαντασιακών σημασιών, οι εκάστοτε κυριαρχούμενοι 
ή εκμεταλλευόμενοι δεν υπακούν στους εκμεταλλευτές τους μόνο εξαιτίας της 
καταστολής (αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περιόδους κοινωνικής έντασης και για 
περιορισμένο χρόνο), αλλά, αντιθέτως, επειδή βρίσκουν κίνητρα ένταξης στις ση-
μασίες αυτής της κοινωνίας. Αυτή η παραδοχή μας αναγκάζει να υιοθετήσουμε ένα 
εντελώς διαφορετικό σχήμα από αυτό που περιγράψαμε. Για εμάς δεν έχει νόημα 
η εμμονή με την ανάλυση μόνο του τι συμβαίνει στο κράτος ή στην οικονομία, με 
τη στενή έννοια του όρου, αλλά η προώθηση μιας ανθρωπολογικής κοινωνιολογικής 
οπτικής, η οποία προσπαθεί να αναλύσει την κουλτούρα και τον τύπο ή τους τύ-
πους ατόμου που παράγει κάθε κοινωνία. Αν θεωρούμε ότι οι σημερινές κοινωνίες 
κρατιούνται στη θέση τους, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι γενικά «πιστεύουν» 
ή «ικανοποιούνται» από αυτό που τους προσφέρουν αυτές οι κοινωνίες, τότε έχει 
μεγάλο νόημα η προσπάθεια διαύγασης φαινομένων σαν αυτά που σκιαγραφήσαμε 
στο προηγούμενο μέρος.

Κάτι τέτοιο όμως έχει και «πρακτικές» πολιτικές συνέπειες. Για εμάς το 
πολιτικό καθεστώς των σημερινών φιλελεύθερων ολιγαρχιών, εξαιτίας της πολιτικής 
απάθειας των πολιτών, ευνοεί τη διόγκωση φαινομένων διαφθοράς, νεποτισμού αλλά 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπλοκής παραγόντων του οργανωμένου εγκλήμα-
τος στις κυβερνητικές αποφάσεις10. Σε πολιτειολογικό επίπεδο θα μπορούσαμε να 
μιλήσουμε για ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος της νομοθετικής 
και τη δικαστικής, πράγμα που συμβαίνει είτε διά της νομικής οδού (όπως στις 
ΗΠΑ, υπό τις μηχανορραφίες του πρώην αντιπροέδρου, Ντ. Τσέινι, αλλά και εδώ 
στην Ελλάδα, μέσω της μεταρρύθμισης του Κωστάκη Καραμανλή, βάσει της οποίας 
ο διορισμός των δικαστών περνά στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης), είτε με πιο 
υπόρρητο τρόπο (Σαρκοζί, Μπερλουσκόνι)11. Ωστόσο, όλα αυτά δεν αποτελούν 

10. Βλ. π.χ. την περίπτωση του N. Cosentino, υφυπουργού οικονομικών του Μπερλουσκόνι, 
εναντίον του οποίου η δικαιοσύνη εξέδωσε, πρόσφατα, ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της 
συμμετοχής στις δραστηριότητες της ναπολιτάνικης μαφίας, λόγω των σχέσεών του με τον αρ-
χιμαφιόζο Giuseppe Russo. Επίσης, οι σκανδαλώδεις σχέσεις του επτά φορές εκλεγμένου ιταλού 
πρωθυπουργού Τζ. Αντρεόττι με τη μαφία σκιαγραφούνται πολύ παραστατικά στην ταινία Il 
Divo του Π. Σορεντίνο.
11. Για το αντιδημοκρατικό φαινόμενο της σύγχυσης των εξουσιών μπορεί να δει κανείς το βι-
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δείγματα κάποιου εκφασισμού των σημερινών καθεστώτων, αλλά ένα είδος «μα-
λακής», εσωτερικής τους αποσύνθεσης12. Πράγμα που σημαίνει ότι, σε πολιτικό 
επίπεδο, αντιτιθέμεθα σε απόψεις που λένε ότι έχουμε μπει σε «μια διαδικασία 
μη αναστρέψιμου εξολοκληρωτισμού των μεταβιομηχανικών κοινωνιών» και ότι 
«Χωρίς το παραδοσιακό πεδίο των πολιτικών διαμεσολαβήσεων δεν υπάρχει πλέον 
χώρος αναπνοής για κοινωνικά κινήματα […] Όταν όμως η ανθρώπινη αγανάκτηση 
και οδύνη δεν έχει τον χώρο και τα μέσα για να διερμηνευθεί σε έλλογη διαμαρ-
τυρία και πολιτικό πρόταγμα, είναι μοιραίο να επανενσκύψει ως αυτό που στις 
υλικές της ρίζες είναι: ανεξέλεγκτο φυσικό φαινόμενο, παλιρροϊκό κύμα ή έκρηξη 
ηφαιστείου»13. Όλη αυτή η ρητορική περί της αστυνομοκρατίας, η οποία επέτρεψε 
στις οργανώσεις της αριστεράς να συρθούν, πολιτικά, εντελώς ανεύθυνα, πίσω από 
το black block, κατά την εξέγερση του περσινού Δεκεμβρίου, βασίζεται σε τέτοιου 
είδους επιχειρήματα: ο φασισμός έχει έρθει, η πολιτική είναι πια αδύνατη, ας τα 
κάψουμε όλα να ησυχάσουμε.

Για εμάς, αντίθετα, μια τέτοια λογική, σε ευρύτερο επίπεδο, το μόνο που 
κάνει είναι να παίζει το παιχνίδι της εξουσίας, καθώς εγκαταλείπει στα χέρια της 
πολλές δημοκρατικές ρυθμίσεις και δικαιώματα. Με το να θεωρούμε, π.χ., ότι το 
Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι παρά μια ακόμα μορφή του προκαλύμμα-
τος, με το οποίο η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τον εκφασισμό 
που προσπαθεί να επιβάλλει, απλώς αφήνουμε αυτόν τον ιδιαίτερα δημοκρατικό 
θεσμό (μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να στρέφονται νομικά ενάντια στο 
κράτος) έρμαιο στα χέρια των ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και 
στους διάφορους εκπροσώπους τους, όπως ο Γιώτα Κάπα Πρετεντέρης14.

βλίο του Γιώργου Ν. Οικονόμου Από την κρίση του κοινοβουλευτισμού στη δημοκρατία, Αθήνα, 
Παπαζήσης, 2009, σσ. 27-34.
12. Βλ. και την ανάλυσή μας «Η “κρίση του πολιτικού συστήματος” και η κρίση των φιλελεύθε-
ρων ολιγαρχιών», Μάγμα 3, Δεκέμβριος 2008, σ. 26 κ.ε. 
13. Φ. Τερζάκης, ό.π.
14. Οι οποίοι δε χάνουν ευκαιρία να του επιτίθενται όποτε δοθεί η αφορμή, όπως στο θέμα της 
κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ή κατά την προσφυγή κατοίκων ενά-
ντια στην επέκταση του αυτοκινητοδρόμου στον Υμηττό. 
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Οι ιρανοί αντιφρονούντες απέναντι στον αντιδυτικισμό
Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: με τον όρο «ισλαμική κυβέρνηση» 

κανείς στο Ιράν δεν εννοεί ένα πολιτικό καθεστώς στο οποίο ο κλήρος θα παί-
ζει έναν διευθυντικό και περιοριστικό ρόλο. […] Μια θρησκευτική αυθεντία μου 
εξήγησε: […] οι ελευθερίες θα προστατεύονται, στο βαθμό που η χρήση τους δε 
θα ενοχλεί τον άλλο∙ οι μειονότητες θα προστατεύονται και θα είναι ελεύθερες 
να ζουν όπως θέλουν, αρκεί να μη βλάπτουν την πλειονότητα∙ ανάμεσα στον 
άνδρα και τη γυναίκα δε θα υπάρχει ανισότητα δικαιωμάτων αλλά διαφορά, 
εφόσον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο φύσεις.

Μισέλ Φουκό (γίγαντας της σκέψης), 1978

Άλλο ένα πράγμα βέβαια που «επιτυγχάνουμε», ακολουθώντας τις λογικές 
αυτού του είδους, είναι να χάνουμε το μέτρο σύγκρισης. Έτσι, διάφοροι θεωρη-
τικοί εθελοτυφλούν μπροστά στο διττό χαρακτήρα της νεωτερικής παράδοσης 
(που εμπεριέχει τόσο τα στοιχεία της ελευθερίας όσο και αυτά της κυριαρχίας) 
και προχωρούν σε μια καταδίκη του δυτικού πολιτισμού με το σκεπτικό πως μέσα 
απ’ αυτόν έχουν προκύψει ο ολοκληρωτισμός, η αποικιοκρατία, ο εθνικισμός κ.λπ. 
Ξεχνούν όμως πως μέσα απ’ αυτόν έχουν γεννηθεί επίσης σημασίες όπως τα οι-
κουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα διάφορα ελευθεριακά προτάγματα, οι αξίες 
της ελευθερίας και της ισότητας κ.ά. 

Οι ρίζες μιας τέτοιας προσέγγισης βρίσκονται πιθανόν, σε φιλοσοφικό επίπεδο, 
στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού των Χορκχάιμερ και Αντόρνο και, σε πολιτικό επί-
πεδο, στη θεωρία του Λένιν για τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα και στις ιδέες 
του Λιν-Πιάο και του Τσε Γκεβάρα, κατά τη δεκαετία του ’60, σχετικά με τον «ιμπε-
ριαλισμό», οι οποίες θεμελίωσαν τον αριστερισμό αυτής της εποχής. Υιοθετούνται δε 
σήμερα από όλους της θιασώτες της αντιδυτικής ρητορικής, οι οποίοι φτάνουν στο 
σημείο να υπερασπίζονται -παρασυρμένοι από μερικά ταμπού που χαρακτηρίζουν 
την ελληνική αριστερά εν γένει- θεοκρατικά καθεστώτα, όπως αυτό του Ιράν, και 
τους υποστηρικτές τους (Χεζμπολάχ, ιρακινή αντίσταση, Χαμάς κ.λπ.). Φυσικά δε 
μπορούμε να ισχυριστούμε πως η Δύση δεν ευθύνεται για διάφορα εγκλήματα ανά 
την ανθρωπότητα μέσα στην ιστορία. Απλά πρέπει ταυτοχρόνως να αναγνωρίσουμε 
πως μέσα στη Δύση γεννήθηκε η δυνατότητα της αμφισβήτησης και κατακτήθηκε 
μάλιστα μετά από πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες το δικαίωμα να μιλάμε 
ελεύθερα, οι κοινωνίες να είναι ανεκτικές και να προσπαθούμε μέσα από ποικίλα 
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κοινωνικά και πολιτικά κινήματα να αναπτύξουμε και να διαδώσουμε περαιτέρω 
τις φιλελεύθερες ή δημοκρατικές αξίες και ταυτοχρόνως να αντιμετωπίζουμε τους 
άλλους πολιτισμούς ως ίσους, ασχέτως αν διακρίνουμε κυρίως (ή μόνο) στη δική μας 
παράδοση στοιχεία όπως αυτά που προαναφέραμε. Ο αντιδυτικισμός, με τα πολλά 
πρόσωπα που έχει λάβει (αντιαμερικανισμός, φιλοϊσλαμισμός, φιλοβυζαντινισμός 
κ.ά.), βασίζεται πάντοτε στα σαθρά θεμέλια μιας πόλωσης που αγνοεί πεισματικά 
το διττό χαρακτήρα της δυτικής παράδοσης και εμμένει μονάχα στο στοιχείο της 
κυριαρχίας, κλείνοντας έτσι τα μάτια μπροστά στο γεγονός πως οι δυτικοί αντιδυ-
τικιστές μπορούν να είναι αντιδυτικιστές ακριβώς επειδή είναι δυτικοί.

Στην περίπτωση του Ιράν, πολλοί θεωρητικοί όπως ο Τ. Φωτόπουλος, έφτα-
σαν σχεδόν να υποστηρίξουν το καθεστώς του Αχμαντινεζάντ απέναντι στο κίνημα 
αμφισβήτησης του περασμένου Ιουνίου, με διάφορα επιχειρήματα τα οποία στα 
δικά μας τα μάτια ήταν ελάχιστα πειστικά15. Για μας δεν είναι αρκετό να είναι 
κάποιος (ο Τσάβες, ο Αχμαντινεζάντ κ.λπ.) αντίπαλος της «Νέας Τάξης» -δηλαδή 
«της Αμερικής»- για να τον υποστηρίξουμε. Όχι μόνο επειδή αντιαμερικανισμός 
είναι συχνά το προκάλυμμα του ελληνικού εθνικισμού, αλλά και γιατί αυτό που 
εκπροσωπεί ο Αχμαντινεζάντ είναι χειρότερο απ’ αυτό που εκπροσωπεί ο Ομπάμα. 
Η θεοκρατία είναι χειρότερη από την φιλελεύθερη ολιγαρχία, όπως η φιλελεύθερη 
ολιγαρχία ήταν καλύτερη από τον κομουνιστικό ολοκληρωτισμό (αλλά και χειρό-
τερη, φυσικά, από μια δημοκρατική και αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία). Η σκέψη 
πως ο βασικός εχθρός είναι καπιταλισμός (και οι θιασώτες του) και άρα ότι, ως εκ 
τούτου, μπορούμε να υποστηρίζουμε όποιον τον πολεμά είναι πολύ απλοϊκή και 
επικίνδυνη. Μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι τα όρια της συμμαχίας με υπο-
στηρικτές του ολοκληρωτισμού (ΚΚΕ) και, γιατί όχι, της ακροδεξιάς που είναι κι 
αυτή αρκούντως αντιαμερικανή. Ο καπιταλισμός και τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά 
πολιτεύματα μπορεί να είναι ο βασικός μας εχθρός μέσα στις χώρες του Πρώτου 
Κόσμου, όπου το κράτος δικαίου είναι γενικά σεβαστό. Έξω όμως από αυτές τις 
χώρες τίθενται εντελώς διαφορετικά προβλήματα. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η υιοθέτηση της καπιταλιστικής οικονομίας δεν περι-
λαμβάνει και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την προώθηση των 
αξιών του πολιτικού φιλελευθερισμού. Αυτό φαίνεται από πλήθος παραδειγμάτων, 

15. Βλ. το άρθρο του «Η αριστερή μπότα του συστήματος», στην Ελευθεροτυπία, ( http://www.
enet.gr/?i=news.el.article&id=77116 ).
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όπως η Χιλή του Πινοσέτ ή, σήμερα, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία κ.λπ. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ο πιο άγριος και φιλελεύθερος, οικονομικά, καπιταλισμός, συν-
δυάζεται με αυταρχικότατες μορφές πολιτικής εξουσίας. Αν έχουμε στο νου αυτή 
την ιδέα, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα εκάστοτε αντίπαλα δέη του 
καπιταλισμού, που ανακαλύπτουν κατά καιρούς οι αντιδυτικιστές, δεν έχουν τίποτε 
να χωρίσουν με τον καπιταλισμό. Αυτό, αντίθετα, που πολεμάνε, όταν κάνουν λόγο 
περί «Δύσης», είναι όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τον καπιταλισμό: είναι η κουλ-
τούρα της εκκοσμίκευσης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι η σεξουαλική 
απελευθέρωση και η μερική ισότητα των γυναικών, είναι η ελευθερία του λόγου 
και τα κινήματα αμφισβήτησης, είναι, εν ολίγοις, η ικανότητα αμφισβήτησης της 
κατεστημένης κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά στην οικονομική και τεχνολογική πτυχή του 
καπιταλισμού, αυτήν δεν την αμφισβητεί κανείς: από τον Τσάβες και τον Κάστρο 
μέχρι τον Αχματινεζάντ και τη Χεζμπολάχ, όλοι τους είναι υπέρ του καπιταλισμού 
(κρατικού ή ιδιωτικού), ενώ, όλοι τους επίσης, χρησιμοποιούν την καπιταλιστική 
τεχνολογία, τα καπιταλιστικά όπλα, τις καπιταλιστικές μεθόδους χειραγώγησης 
του πληθυσμού κ.λπ.

Η λύση για μας βρίσκεται έξω από αυτά τα ψευτοδιλήμματα, στην προσπάθεια 
της διάδοσης των θετικών στοιχείων της δυτικής παράδοσης μέσα στις θεοκρατικές 
ή συντηρητικές κοινωνίες: στην υποστήριξη των αντιρρησιών συνείδησης του Ισραήλ, 
όχι στην υποστήριξη της Χαμάς, στην υποστήριξη των κινημάτων που αμφισβητούν 
τη θεοκρατία του Ιράν, όχι στην υποστήριξη του Αχμαντινεζάντ με το υποτιθέμενο 
επιχείρημα πως πίσω από τον Αχμαντινεζάντ υπάρχει «λαϊκό κίνημα». Ο λαός έπαψε 
να έχει πάντα δίκιο από την εποχή που υποστήριξε το ΚΚΕ στα Δεκεμβριανά του 
’44 ή από τη στιγμή που εξέλεξε το Χίτλερ καγκελάριο στη Γερμανία. Το τεκμήριο 
της ορθότητας δε βρίσκεται στο τι υποστηρίζει ο λαός, αλλά στο πραγματικό 
περιεχόμενο των αξιών που βρίσκονται υπό αίρεση. Κι αυτό ισχύει ακόμα κι αν 
χρειαστεί να ακολουθήσουμε μέσα στην ιστορία τη μοναχική πορεία του Στίνα, 
στην Κατοχή, ή του Λευκού Ρόδου, στη ναζιστική Γερμανία. Είναι άλλωστε γνω-
στό ότι πολλοί δικτάτορες, από το Μεταξά και τον Περόν ως τον Αχμαντινεζάντ 
ακολουθούν φιλολαϊκή πολιτική στον οικονομικό τομέα. 

Κατόπιν όλων αυτών, δε μπορούμε να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά μπροστά 
στα επιχειρήματα του πολιτισμικού σχετικισμού. Δε θεωρούμε την κλειτοριδεκτομή 
απλό στοιχείο μιας παράδοσης απέναντι στην οποία είμαστε ουδέτεροι, με το φόβο 
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να μη μας πουν ότι επιχειρούμε να επιβάλλουμε τη δική μας. Υπάρχει σαφέστατη 
διαφορά ανάμεσα στη διάδοση ιδεών και τη στρατιωτική ή οποιουδήποτε άλλου 
είδους επέμβαση στα εσωτερικά ενός κράτους16. Αυτό θα έπρεπε να είναι σαφές 
σε όλους όσους ταυτίζουν την κριτική π.χ. στον ισλαμισμό με την προπαγάνδα του 
αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Θεωρούμε, για να ξαναπιάσουμε το παράδειγμά μας, 
την κλειτοριδεκτομή, όπως και κάθε ακρωτηριασμό, απαράδεκτη και απάνθρωπη 
και αγωνιζόμαστε για να εκλείψει. Όχι βέβαια επειδή προέρχεται από κάποια άλλη 
παράδοση, αλλά επειδή είναι απάνθρωπη, όπως απάνθρωπα είναι και στοιχεία της 
δυτικής παράδοσης, τα οποία όμως έχουν σήμερα περιοριστεί (ταμπού παρθενίας 
κ.ά.). Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, με τα μέσα που μας επιτρέπεται για να εξαλειφθούν 
τέτοια στοιχεία από όλες τις παραδόσεις. Ζητάμε για παράδειγμα να δίνεται 
αυτόματα άσυλο σε όλες τις γυναίκες που εγκαταλείπουν τις οικογένειες και τις 
χώρες τους για να μην υποστούν αυτόν τον ακρωτηριασμό, να προστατεύονται από 
διεθνείς οργανώσεις οι γυναίκες που διώκονται για τέτοιους λόγους, ζητάμε να 
παρεμβαίνουν άμεσα τα Ηνωμένα Έθνη για να αποτρέπουν την κακομεταχείριση 
ή τους λιθοβολισμούς γυναικών, ομοφυλοφίλων κ.λπ. και για να προστατεύεται 
η ανεκτικότητα ακόμα και μέσα σε κοινωνίες που η αξία αυτή δεν έχει ιστορικές 
ρίζες, αλλά χρειάζεται να αποκτήσει. 

      

Για το φεμινισμό
Στο παρόν τεύχος μεταφράζουμε, μεταξύ άλλων, και δύο κείμενα σχετικά 

με το σημερινό Ιράν, που αναφέρονται στην κατάσταση και τη θέση των γυναικών 
μέσα στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Πρόκειται για δυο εύληπτα κείμενα, 
που περιγράφουν πτυχές της ιρανικής κοινωνίας που θα πρέπει πάντοτε να λαμ-
βάνουμε υπόψη, όταν αναφερόμαστε στα όσα συνέβησαν στο Ιράν τον περασμένο 
Ιούνιο. Όπως γράφουν οι κοινωνιολόγοι Ζ. Λιποβετσκί και Ζ. Σερουά, στο κείμενό 
τους που –επίσης- μεταφράζουμε σε αυτό το τεύχος, «η ατομικοποίηση προχωρά 
ακόμα και στις χώρες όπου κυριαρχεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός. Μαρτυρά για 
αυτό η πτώση των δεικτών γονιμότητας, που σε χώρες όπως το Ιράν ή η Τυνησία 

16.  Όπως έλεγε άλλωστε και ο Ροβεσπιέρος –ο οποίος είχε αντιτεθεί το 1791 στην ιδέα του 
επαναστατικού πολέμου και της «εξαγωγής» της Επανάστασης-, «οι λαοί δε συμπαθούν τους 
ένοπλους ιεραπόστολους».
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βρίσκονται πλέον στα ίδια επίπεδα με τη Γαλλία. Η πτώση των γεννήσεων αποδίδει 
με παραδειγματικό τρόπο την αμφισβήτηση της παράδοσης από τις συμπεριφορές 
και τους τρόπους ζωής. Δείχνει την ανατροπή των σχέσεων εξουσίας και αυθεντίας 
ανάμεσα στους συζύγους και τον εθελούσιο έλεγχο των γεννήσεων ανάλογα με τις 
επιθυμίες των ατόμων». Είναι προφανές ότι αυτές οι υπόγειες διεργασίες βρίσκο-
νται πίσω και από την εξέγερση του Ιουνίου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, υπό 
αυτή την έννοια, που αυτή η τελευταία αποτελεί κορύφωση μιας σειράς άλλων 
κινητοποιήσεων που εδώ και κάποια χρόνια χαρακτηρίζουν τη δημόσια ζωή στο Ιράν 
(φοιτητικές και φεμινιστικές κινητοποιήσεις κ.λπ.)17. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
ο καθημερινός αγώνας των γυναικών ενάντια στην ισλαμική πατριαρχία δείχνει 
να διαμορφώνει με νέο τρόπο τις ισορροπίες ανάμεσα στα φύλα, έστω υπογείως 
και με αργό ρυθμό.

Με αυτές τις μεταφράσεις ξεκινάμε τη δημοσίευση μιας σειράς κειμένων 
πάνω στο ζήτημα του φεμινισμού και του σεξισμού, με το οποίο δεν είχαμε ασχο-
ληθεί ως τώρα. Δημοσιεύουμε έτσι και δύο κείμενα που αναφέρονται περισσότερο 
στην κατάσταση εντός των δυτικών κοινωνιών, όπου η πολιτική έχει αποδεσμευθεί 
από τη θρησκεία. Μέσα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, παρ’ όλο που δεν έχουν 
καταργηθεί, σε καμία περίπτωση, ούτε οι ανισότητες ανάμεσα στα φύλα ούτε 
φυσικά πολλά από τα σεξιστικά και πατριαρχικά στερεότυπα με τις αντίστοιχες 
συμπεριφορές, είναι αναμφίβολο ότι η κατάσταση των γυναικών, αλλά και των 
σεξουαλικών μειονοτήτων ή ΛΟΑΤ ατόμων (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, 
τρανς) έχει αισθητά βελτιωθεί μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες αγώνα, τόσο του 
παραδοσιακού φεμινιστικού κινήματος, όσο και των κινημάτων που γεννήθηκαν 
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από την κοινωνική αναταραχή των δεκαετιών του 
1960 και του 197018. 

Με βάση αυτή τη γενική διαπίστωση, νομίζουμε ότι χρειάζεται να ασκηθεί 
κριτική σε διάφορα ρεύματα του «ριζοσπαστικού» φεμινισμού. Μέσα στη γενική 

17. Για όλα αυτά (όπως και για το ζήτημα του αντιδυτικισμού, που εξετάσαμε προηγουμένως), 
βλ. το άρθρο «Ο εσωτερικός εχθρός και τα πυρηνικά στο Ιράν», στο περιοδικό Terminal 119, για 
την κοινωνική και την ατομική αυτονομία, τ. 1, Ιούνιος 2006-Ιανουάριος 2007.
18. Θυμίζουμε πως η λεγόμενη εξέγερση του Stonewall, που θεωρείται ως η ιδρυτική πράξη του 
κινήματος των ομοφυλοφίλων και των ΛΟΑΤ γενικότερα, συνέβη τον Ιούνιο του 1969. Βλ. σχε-
τικά και το κείμενο του Κ. Σπηλιώτη, «Κωστή, θέλεις να κατεβείς υποψήφιος βουλευτής με το 
Ε.ΛΕ.Ο.Σ.;», στο παρόν τεύχος.
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υποχώρηση των πολιτικών κινημάτων που χαρακτηρίζει την εποχή μας, πολλές από 
τις φεμινίστριες έχουν ακολουθήσει μια τάση κλεισίματος στο καβούκι τους, η οποία, 
σε θεωρητικό επίπεδο εκφράζεται συχνά από μια ανάλυση που ερμηνεύει τις σύγχρο-
νες δυτικές κοινωνίες σα μια μορφή πατριαρχικής δικτατορίας ή ολοκληρωτισμού. Η 
πράξη του βιασμού θεωρείται ως η βαθύτερη αλήθεια της πατριαρχικής κοινωνίας, 
με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των σημερινών κοινωνιών να θεω-
ρούνται έμμεσες μορφές βιασμού ή μορφές που οδηγούν, σιγά σιγά, στον καθεαυτό 
βιασμό. Αυτού του είδους οι λογικές όμως διαδίδουν πολύ συχνά τη σύγχυση, καθώς 
συγχέουν το σεξισμό με τη σεξουαλικότητα. Κι έτσι οδηγούν σε παράξενα αποτε-
λέσματα, όπως π.χ. η δημιουργία ενός είδους «στρατευμένης σεξουαλικότητας»: ως 
φεμινίστριες οφείλουμε να είμαστε λεσβίες, καθώς έτσι αρνούμαστε την πατριαρχική 
υποταγή. Ή, ως φεμινίστριες, οφείλουμε να είμαστε ενάντια στον κολπικό οργασμό, 
διότι ο κολπικός οργασμός και η διείσδυση είναι μορφές νομιμοποιημένου βιασμού, 
που δημιουργήθηκαν και επιβλήθηκαν από την πατριαρχία κ.λπ.

Όπως λέει κι ο Ντ. Στάινμπεργκ, στο κείμενό του που μεταφράζουμε, αυτό 
το ρεύμα δεν είναι παρά ένα εξορθολογισμένο μίσος για τους άνδρες. Ο περίφημος 
«πόλεμος των φύλων», για να χρησιμοποιήσουμε έναν αμερικανικό όρο (sex wars), 
που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένα φαινόμενο εγγενές, θα 
λέγαμε, στην κρίση νοήματος που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Η μερική 
σεξουαλική απελευθέρωση και η μερική βελτίωση της θέσης των γυναικών που 
σημειώθηκαν μέσα από τους αγώνες των κινημάτων του 1960-70, τις κάνει να στρέ-
φονται συχνά ενάντια στους άνδρες, εκφράζοντας την κεκτημένη τους ανεξαρτησία 
ως επίθεση ενάντια στους καταπιεστές τους. Αυτή η εξέλιξη είναι παράλληλη με τη 
μερική υποχώρηση της παραδοσιακής εικόνας του μάτσο άνδρα που σημειώνεται 
στα πλαίσια της αποσύνθεσης των παραδοσιακών αξιών και προτύπων μέσα στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Τέτοιες τάσεις όμως πολύ συχνά συμπλέκονται με τη λογική 
της υποκουλτούρας, που γενικά κυριαρχεί μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Αυτή η στροφή, που εμφανίζεται και στα αντισεξιστικά κινήματα των σε-
ξουαλικών μειονοτήτων (όπως π.χ. στο queer κίνημα), τελικά τα μετατρέπει από 
πολιτικά και κοινωνικά κινήματα σε μικρές «εναλλακτικές» κοινότητες εντός της 
κατεστημένης κοινωνίας. Δεν ασχολούνται πια τόσο με την αλλαγή των σεξιστικών 
αξιών της κοινωνίας, αλλά επιδιώκουν τη δημιουργία «ζωνών ελευθερίας» μέσα 
στην κατεστημένη κουλτούρα, χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αλλαγή 
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της κατάστασης στο σύνολο της κοινωνικής επικράτειας. Όπως σωστά το λένε 
όμως ο Κρίστοφερ Λας και ο Καστοριάδης, στη συζήτησή τους που μεταφράζουμε 
σε αυτό το τεύχος, αυτή η μετατροπή του φεμινισμού συμμετέχει στη γενικότερη 
αποσύνθεση του δημόσιου χώρου που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες: ο 
καθένας κλείνεται στον εαυτό του, με αποτέλεσμα η δημόσια σφαίρα να γίνεται 
βορά της μαζικής κουλτούρας και των γραφειοκρατιών.

Στα πλαίσια όμως αυτής της «πολεμικού» τύπου λογικής, η οποία αντιπα-
ραθέτει τις ακτιβίστριες προς την Πατριαρχία, πολλές φεμινίστριες έχουν υποπέσει 
σε ένα ακόμα, πολύ σημαντικό λάθος: έχουν υιοθετήσει ακριβώς τα μάτσο πρό-
τυπα που είχαν, μέχρι σήμερα, ενσαρκώσει την πατριαρχική κυριαρχία. Αυτή η 
μεταστροφή, που είναι ανάλογη με τη «ριζοσπαστικοποίηση» του κινήματος των 
μαύρων στις ΗΠΑ και το πέρασμα από το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στους Μαύρους 
Πάνθηρες, είναι ομοούσια με την τάση κλεισίματος στον εαυτό μας και τη μικρή 
μας κοινότητα, όπως και με τη θεωρητική ανάλυση που υπάρχει πίσω από αυτές 
τις επιλογές: αν η κοινωνία που μας περιβάλλει δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
πατριαρχική δικτατορία, τότε οφείλουμε κι εμείς να περάσουμε σε ενός είδους 
αντάρτικο ενάντια στους καθημερινούς πράκτορες της πατριαρχίας, ορθώνοντας 
τα δικά μας οχυρά19. 

Με αυτό τον τρόπο όμως αποκόπτεται προοδευτικά κάθε σχέση με τη δημόσια 
σφαίρα και, κατά συνέπεια, κάθε δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Και αυτό 
είναι ιδιαίτερα λυπηρό σε μια εποχή όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε -αλλά και 
να αναλύσουμε- νέες μορφές σεξισμού και σεξουαλικών διακρίσεων όπως επίσης 
και νέα φαινόμενα βίας ενάντια στις γυναίκες, όπως το τράφικινγκ, τα οργανωμένα 
δίκτυα της διεθνούς πορνείας κ.λπ.

Στα πλαίσια του thanksgiving που συνοδεύει την ολοκλήρωση κάθε editorial, 

19. Όπως έγραφαν σε περσινή τους καταγγελία ενάντια σε σεξιστική συμπεριφορά μελών της 
αριστεριστικής φοιτητικής οργάνωσης ΕΑΑΚ, τα μέλη της ομάδας Riot Girls, δε θα είχαν πρό-
βλημα να χειροδικήσουν μαζί τους, «γιατί η μάχη σώμα με σώμα δεν είναι κάτι καινούριο για 
τις συντρόφισσες. Οι πρακτικές σωματικής βίας μας είναι γνωστές. Με αυτές προσπαθούν να 
μας εκπαιδεύσουν εδώ και καιρό οι πατεράδες, οι καθηγητές, οι γκόμενοι, τα αφεντικά και οι 
μπάτσοι, χωρίς να μπορούμε να ξεχάσουμε τα “ληγούρια”, τους “πέφτουλες”, και τους “πορνό-
γερους” στο δρόμο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» («Αρχίδια εξέγερση σύντροφοι», Ιανου-
άριος 2009).
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θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ηρακλή Αβραμίδη για τη συμβολή του στην έκδοση 
και τη διακίνηση του Μάγματος. Επίσης, στο πολιτικό επίπεδο, να ευχαριστήσουμε 
τον Κώστα Μητσοτάκη για την ευγενική παραχώρηση της Ντόρας αλλά και την ίδια 
τη Ντόρα για την ευγενική παραχώρηση του Κυριάκου. Ευχόμαστε τα καλύτερα 
όμως και στον Αντώνη το Σαμαρά (ο οποίος είναι μια ευγενική παραχώρηση του 
Χρήστου Γιανναρά, όχι μόνο λόγω ομοιοκαταληξίας αλλά και λόγω διανοητικής 
παραπληγίας), η διαρκής προσπάθεια του οποίου να κρατηθεί ζωντανό το Όραμα 
και η γνήσια φιλελεύθερη Ιδεολογία (η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια) μέσα 
σε μια εποχή τεχνοκρατισμού και μετατροπής της πολιτικής σε απλή διαχείριση δε 
σταμάτησαν ποτέ να μας εμπνέουν. 
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Ζιλ Λιποβετσκί, Ζαν Σερουά

Η κουλτούρα ως κόσμος και ως αγορά*

μετάφραση Νίκος Μάλλιαρης

Κανείς δεν κατάφερε καλύτερα από το Νίτσε να θεωρητικοποιήσει το άγχος 
του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στο «θάνατο του Θεού». Τίποτα πλέον δεν 
είναι αληθινό, τίποτα πλέον δεν είναι καλό: από τη στιγμή που οι ανώτερες αξίες 
έχασαν το δικαίωμα να καθορίζουν την ύπαρξή μας, ο άνθρωπος μένει μόνος του στη 
ζωή. Όσο εντείνεται το αίσθημα του κενού, τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι μορφές 
μέθης που έχουν σαν στόχο να μας βοηθήσουν να αποδράσουμε από τη νύχτα ενός 
κόσμου δίχως αξίες, από την άβυσσο της έλλειψης σκοπού και νοήματος. Ωστόσο 
σήμερα σημειώνεται ένα περαιτέρω βήμα σε σύγκριση με αυτό το μοντέλο, που 
υπογράμμιζε το οντολογικό θεμέλιο της κρίσης του σύγχρονου κόσμου. Ο σημερινός 
αποπροσανατολισμός δεν είναι πια αποτέλεσμα μόνο της απαξίωσης των ανώτερων 
αξιών και της διάβρωσης των μεταφυσικών θεμελίων της γνώσης, του νόμου και 
της εξουσίας. Είναι αποτέλεσμα της αποσύνθεσης των πιο στοιχειωδών, των πιο 
«βασικών», με τη χημική έννοια του όρου, σημείων αναφοράς της κοινωνίας· είναι 
αποτέλεσμα μιας αποσύνθεσης που είναι προϊόν της ίδιας της νέας οργάνωσης του 
κόσμου. Σήμερα προβάλλεται συχνά η «φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση» ως καθο-
ριστικός παράγοντας της αποσταθεροποίησης των ατόμων. Εξήγηση που μπορεί 
μεν σίγουρα να γίνει αποδεκτή, αλλά παραμένει ανεπαρκής. Υπάρχουν και άλλα 
δομικά στοιχεία που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Στην πραγματικότητα, η 
υπερμοντέρνα [hypermoderne] σύγχυση διαδίδεται παράλληλα με τη διόγκωση του 
*  Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, «La culture comme monde et comme marché». Πρόκειται για 
το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των συγγραφέων, La Culture-monde. Réponse à une société désori-
entée [Η Κουλτούρα-κόσμος. Απάντηση σε μια αποπροσανατολισμένη κοινωνία], Παρίσι, Odile 
Jacobe, 2008, σσ. 33-72.
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τεχνο-μιντιακο-εμπορευματικού σύμπαντος και τη ρήξη των παραδοσιακών συλ-
λογικών πλαισίων, παράλληλα με την ατομικοποίηση της ύπαρξης που παραδίδει 
τα υποκείμενα στην ελεύθερη διάθεση του εαυτού τους.

Ο υπερμοντέρνος κόσμος, όπως μας παρουσιάζεται σήμερα, οργανώνεται 
γύρω από τέσσερεις διαρθρωτικούς πόλους, οι οποίοι διαγράφουν τη φυσιογνωμία 
των νέων καιρών: τον υπερκαπιταλισμό, κινητήρια δύναμη της χρηματοοικονομι-
κής παγκοσμιοποίησης· την υπερτεχνικοποίηση, υπερθετικό βαθμό της σύγχρονης 
τεχνικής παγκοσμιότητας· τον υπερατομικισμό, που συγκεκριμενοποιεί το φαύλο 
κύκλο του εξατομικευμένου ατόμου [atome individuel], αποδεσμευμένου στο εξής 
από τους κοινοτικούς εξαναγκασμούς παλαιού τύπου· την υπερκατανάλωση, υπερ-
τροφική και εκθετική μορφή του εμπορευματικού ηδονισμού. Αυτές οι λογικές, που 
βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, συνθέτουν ένα σύμπαν το οποίο κυριαρχείται 
από την καθολικευτική τεχνικοποίηση, την επιταχυνόμενη απεδαφικοποίηση και μια 
πλανητικοποιημένη, διογκωμένη εμπορευματοποίηση. Αυτές είναι οι συνθήκες μέσα 
στις οποίες η εποχή μας γίνεται μάρτυρας του θριάμβου μιας παγκοσμιοποιημένης 
ή παγκοσμιοποιίζουσας κουλτούρας, μιας κουλτούρας δίχως σύνορα, στόχος της 
οποίας δεν είναι τίποτε άλλο από μια παγκόσμια κοινωνία καταναλωτών.

Αγορά, τεχνοεπιστήμη, άτομο: αφημένες στον εαυτό τους, αυτές οι κυρίαρ-
χες οργανωτικές αρχές έχουν οδηγήσει στη γένεση μιας κουλτούρας-κόσμου δίχως 
προηγούμενο στην Ιστορία. Πρόκειται για μια κουλτούρα που προκαλεί μια νέα 
«δυσφορία μέσα στον πολιτισμό» και μια νέα πολιτιστική σχέση με τον κόσμο. Μέσα 
στον κόσμο μας, όπου κυριαρχεί ο εμπορευματικός και τεχνικός εξορθολογισμός, 
τα πάντα τείνουν να αποκρύπτουν την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, θέ-
τοντας όλο και πιο πολύ στη πρώτη γραμμή της δραστηριότητας τους παράγοντες 
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Εντούτοις, η υπερτεχνική και η 
υπεροικονομία δεν παράγουν μόνο έναν ορθολογικό-υλικό κόσμο· δημιουργούν, αν 
θέλουμε να είμαστε ακριβείς, και μια κουλτούρα : έναν κόσμο συμβόλων, σημασιών 
και κοινωνικού φαντασιακού, που διακρίνεται από το γεγονός ότι έχει καταστεί 
πλανητικός1. Δεν είναι μόνο εξαιτίας της εντατικοποίησης των διεθνών εμπορικών 
1. Προτείνοντας μια ανθρωπολογική θεωρητικοποίηση της καπιταλιστικής οικονομίας, ο Μάρσαλ 
Σάλινς (Marshall Sallins) έγραφε ότι: «Ο καπιταλισμός δεν είναι καθαρή ορθολογικότητα. Είναι 
μια καθορισμένη μορφή πολιτιστικής τάξης ή μια πολιτιστική τάξη που ενεργεί με έναν ιδιαίτε-
ρο τρόπο», Au cœur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle [Στην καρδιά των κοινωνιών. 
Ωφελιμιστικός και πολιτιστικός λόγος], Gallimard, 1980, σ. 233. Για τη φιλοσοφική προσέγγιση 
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συναλλαγών και της εξάλειψης των γεωγραφικών συνόρων που πρέπει να κάνουμε 
λόγο για μια κουλτούρα-κόσμο· είναι και εξαιτίας μιας καθολικής απορρύθμισης 
που βρίσκεται εν εξελίξει σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και ατομικής ζωής. Η 
κουλτούρα-κόσμος δεν ορίζεται μόνο από τον «αποδιοργανωμένο καπιταλισμό» των 
συναλλαγών και των μίντια, αλλά και από μια γενικευμένη διαδικασία αποθεσμο-
ποίησης και διασύνδεσης, κυκλοφορίας και απεδαφικοποίησης, η οποία διαμορφώνει 
τα νέα πλαίσια της κοινωνικής, πολιτιστικής και ατομικής ζωής.

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε την κουλτούρα-κόσμο ως οργανωτικό σύ-
στημα του κόσμου, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο θα πραγματευτούμε την κουλτού-
ρα-κόσμο ως περιεχόμενα που παράγονται, πωλούνται και καταναλώνονται μέσα 
στον κόσμο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιωδών διαστάσεων συγκροτεί την 
υπερμοντέρνα κουλτούρα-κόσμο.

ΥΠΕΡΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ Ή Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Από τη δεκαετία του 1980 ο καπιταλισμός έχει μπει σε ένα νέο κύκλο λει-
τουργίας ο οποίος χαρακτηρίζεται από την αποδιάρθρωση των παλιών ρυθμιστικών 
ελέγχων που περιόριζαν την ανταγωνιστική αγορά. Οι προστατευτικοί θεσμοί και 
τα διοικητικά πλαίσια κατέρρευσαν το ένα μετά το άλλο. Προκειμένου να λάβουν 
τα δάνεια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι χώρες του Νότου υιοθετούν 
πολιτικές δομικής προσαρμογής που έχουν σα στόχο την προώθηση του ελεύθερου 
εμπορίου, τη μείωση των τιμολογιακών και μη φραγμών και την ελεύθερη μεταβίβαση 
κεφαλαίων. Τεράστιες ζώνες ελεύθερου εμπορίου εγκαθιδρύθηκαν στην Ευρώπη και 
τη Βόρεια Αμερική ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (NAFTA). Στα 
πλαίσια αυτού του «απελευθερωμένου», από εδώ και στο εξής,  φιλελευθερισμού, 
οι ιδιωτικοποιήσεις εξαπλώθηκαν σαν παλιρροϊκό κύμα, το βάρος του διεθνούς 
εμπορίου άλλαξε κλίμακα και η αγορά πλανητικοποιήθηκε. Μετά το τέλος του 
σοβιετικού συστήματος, ο φιλελευθερισμός διαδόθηκε σχεδόν παντού στον κόσμο. 

του σύγχρονου καπιταλισμού ως «κοινωνικής φαντασιακής σημασίας» βλ. Κ. Καστοριάδης, Η 
φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιάς, Γ. Σπαντιδάκη, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, 
Κέδρος.
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Η Ανατολική Ευρώπη και η Ρωσία πιάστηκαν στην τροχιά του καπιταλισμού. Η 
Κίνα έγινε το εργοστάσιο του κόσμου. Χθες οι περίφημοι «δράκοι» -Νότια Κορέα, 
Ταϊβάν- και σήμερα οι «BRIC» -Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα- διαγράφουν το νέο 
καπιταλιστικό ορίζοντα των επερχόμενων δεκαετιών. Παντού, αν παραβλέψουμε 
ορισμένες σπάνιες εξαιρέσεις, βασιλεύει το ενοποιημένο σύστημα του παγκοσμιο-
ποιημένου καπιταλισμού: ο υπερκαπιταλισμός.

Όπου και να κοιτάξουμε, αυτό το σύστημα συνοδεύεται από τη διόγκωση 
του χρηματοοικονομικού και χρηματιστηριακού τομέα. Η μεγάλη επιχείρηση οφεί-
λει στο εξής να προσανατολίζει όλη της τη δραστηριότητα στη δημιουργία αξίας 
για το μέτοχο. Ο στόχος είναι η προσδοκία ενός ορισμένου επιπέδου κερδών ανά 
μετοχή, αντίστοιχου με τις προσδοκίες των συνταξιοδοτικών ταμείων, των αμοι-
βαίων κεφαλαίων και των υπόλοιπων θεσμικών επενδυτών: στον υπερκαπιταλισμό 
επιβεβαιώνεται η δύναμη της χρηματοοικονομικής σφαίρας και των μεγάλων επεν-
δυτών2. Σήμερα οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων πραγματοποιούνται σε πραγματικό 
χρόνο και συστήνουν μια δικιά τους αγορά, όπου η κερδοσκοπία, εξασκούμενη 
από την οθόνη του υπολογιστή μας που είναι συνδεδεμένος με τους υπολογιστές 
όλου του κόσμου, χάνει σχεδόν κάθε επαφή με την πραγματικότητα των ίδιων των 
επιχειρήσεων και μετατρέπεται σε ένα είδος ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που είναι 
φορέας κάθε είδους κινδύνων και εκτροχιασμών. Η απελευθέρωση των αγορών, η 
ταχύτητα των κινήσεων των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και ο πολλαπλασιασμός 
των επισφαλών χρηματοοικονομικών προϊόντων έχουν καταστήσει το παγκόσμιο 
χρηματοοικονομικό σύστημα εξαιρετικά ασταθές, εξίσου αδιαφανές όσο και ανεξέ-
λεγκτο. Η απορρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών δημιούργησε ένα σύστημα 
που ξεφεύγει εκ των πραγμάτων από κάθε έλεγχο: όχι μόνο από τον έλεγχο των 
τραπεζιτών αλλά και από αυτό των διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων. Η 
νέα παγκόσμια εποχή των χρηματοοικονομικών αγορών εγκαινίασε μια χαοτική 
περίοδο αυξανόμενων ανισορροπιών και αδυναμίας προβλέψεων3.

2.  «Η εξουσία πέρασε στα χέρια των καταναλωτών και των επενδυτών. Ο σουπερ-καπιταλισμός 
αντικατέστησε το δημοκρατικό καπιταλισμό» γράφει ο Ρόμπερτ Ράιχ (Robert Reich), 
Supercapitalisme [Σουπερ-καπιταλισμός], Vuibert, 2008, σ. 91. (Σ.τ.μ.: Ο Ράιχ διετέλεσε υπουργός 
Εργασίας επί Κλίντον.)
3. Η ανασφάλεια που δημιουργείται από την παγκόσμια απορρύθμιση δεν περιορίζεται στη 
χρηματοοικονομική αστάθεια αλλά σχετίζεται και με τη δίχως όρια επέκταση των μεγάλων, 
παγκόσμιων εγκληματικών δικτύων, που απλώνονται στις σφαίρες της οικονομίας, της χρηματο-
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Οι υπερβολές της χρηματοοικονομικής σφαίρας δεν είναι βέβαια αποκλειστικά 
σημερινό φαινόμενο· σήμερα όμως η αστάθεια παγκοσμιοποιείται όλο και περισ-
σότερο. Μετά τον καταρράκτη των χρηματοοικονομικών κρίσεων στην Ανατολική 
Ασία και τη Λατινική Αμερική, σήμερα παρασύρεται στη θύελλα η Γουόλ Στριτ, 
αποκαλύπτοντας πόσο εύθραυστος και χαοτικός είναι ο υπερκαπιταλισμός: ένας 
σχετικά περιθωριακός τομέας του συστήματος –η κρίση των ενυπόθηκων δανείων 
υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ- εξαπέλυσε μια χρηματοπιστωτική κρίση με πλανητικό 
αντίκτυπο. Μια σπίθα έριξε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια 
κρίση εξαιρετικού εύρους. Τα χρηματιστηριακά κραχ και οι ασταθείς κινήσεις των 
χρηματοοικονομικών αγορών προκαλούν ένα αποπροσανατολισμό που μεγεθύνε-
ται, καθόσον ενισχύεται από την έλλειψη εναλλακτικής προοπτικής και το αίσθημα 
αδυναμίας των πολιτών απέναντι στην παγκοσμιοποίηση.

Υποτίθεται πως η νίκη του πλανητικού ελεύθερου εμπορίου θα επέφερε την 
ανάπτυξη, τη σταθερότητα, τη μείωση της φτώχειας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
στον κόσμο το αποτέλεσμα ήταν η επιδείνωση της εξαθλίωσης, η επισφάλεια, η 
αβεβαιότητα για το αύριο, ακόμα και –κάτι που θεωρούσαμε ότι είχε πάψει να 
υπάρχει- ο κίνδυνος των μεγάλων λοιμών. Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, έχουμε 
μια μόνιμη μαζική ανεργία, την κρίση του κράτους πρόνοιας, την ευθραυστοποίηση 
[fragilisation] του επιπέδου ζωής, την υποβάθμιση της κατάστασης των μισθωτών, 
την όξυνση των ανισοτήτων. Παντού στον κόσμο, τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και 
σε επίπεδο κοινωνικών στρωμάτων, η ανάπτυξη του πλούτου συμβαδίζει με την 
όξυνση των ανισοτήτων. Οι πλουσιότεροι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι, ενώ οι 
φτωχότεροι όλο και πιο φτωχοί. Στο πλανητικό ρινγκ οι winners ρίχνουν τους loosers 
στο καναβάτσο. Ο μισός πληθυσμός του πλανήτη ζει με λιγότερα από δύο ευρώ τη 
μέρα. Το μέσο εισόδημα των πλούσιων χωρών είναι 37 φορές υψηλότερο από το 
αντίστοιχο των είκοσι φτωχότερων χωρών του πλανήτη. Τριακόσιες χιλιάδες μέτοχοι, 
το 90% των οποίων βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, 
ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης.

Το ίδιο ισχύει και σε ένα πιο μικροοικονομικό επίπεδο: στη Γαλλία, η μέση 
ετήσια αμοιβή των προέδρων των εταιριών του χρηματιστηριακού δείκτη CAC 40 
(πάνω από έξι εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε, το 2003, σε πάνω από 200 φορές το 

οικονομίας και της πολιτικής. Βλ. Jean de Maillard, Le marché fait sa loi [Η αγορά φτιάχνει τους 
δικούς της  νόμους], Mille et Une Nuits, 2001.
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μέσο μισθό και 400 φορές το κατώτατο όριο μισθού4. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο 
υπερκαπιταλισμός αποδεικνύεται φορέας των «απογοητεύσεων της προόδου» που 
ανέλυσε πρόσφατα ο Ρεϊμόν Αρόν (Raymond Aron). Σχεδόν παντού στον κόσμο 
εντείνεται η αίσθηση ότι ο κόσμος μας γυρνά την πλάτη του στο δημοκρατικό ιδεώδες 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Καθώς δεν έχουμε πια κάποιο εναλλακτικό μοντέλο που 
θα μπορούσε να αντικαταστήσει την αγορά, οι αδικίες, οι ακραίες εισοδηματικές 
διαφοροποιήσεις και οι προκλητικές υπερβολές που τη συνοδεύουν βυθίζουν τους 
πολίτες στον αποπροσανατολισμό και το φόβο του «όλο και λιγότερο».

Οι επιχειρηματικές στρατηγικές που βρίσκονται στη βάση του υπερκαπι-
ταλισμού έχουν περιγραφεί και αναλυθεί επανειλημμένως. Οι μεγάλες φίρμες 
διεθνοποιούνται, μετεγκαθιστώντας την παραγωγή σε χώρες όπου η εργασία κο-
στίζει λιγότερο. Προκειμένου να περιορίσουν τις δαπάνες και να αντλήσουν τη 
μέγιστη απόδοση από τους πόρους τους, οι μεγάλες εταιρίες προχωρούν, όλο και 
πιο συχνά, σε μέτρα όπως οι ευρείες διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
η μαζική μείωση προσωπικού, ο ανασχεδιασμός [reengineering] της επιχείρησης, η 
ελαστικοποίηση των θέσεων εργασίας και η μείωση των μισθών. Όλοι αυτοί οι με-
τασχηματισμοί έχουν προκαλέσει αποθαρρυντικές συνέπειες, όπως η μείωση της 
εμπιστοσύνης και μια ισχυρή διάβρωση του αισθήματος του ανήκειν στην εταιρία, 
ακόμα και για τα στελέχη.

Η μετα-φορντική επιχείρηση, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια περισσό-
τερο διαφοροποιημένη αγορά που αποζητά την ποιότητα, ανέπτυξε νέες μορφές 
οργάνωσης, οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γραφειοκρατικές ιεραρχίες και 
τους διαχωρισμούς της εποχής του τεϊλορισμού. Οι νέες αυτές μορφές εστιάζουν 
στην ατομική αυτονομία και υπευθυνότητα, στην πρωτοβουλιακότητα, στην εμπλοκή 
του υποκειμένου, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά καθήκο-
ντα και να ανταποκρίνεται γρήγορα στα νέα περιβάλλοντα5. Οι μετασχηματισμοί 

4. Jean Peyrelevade, Le Capitalisme total [Ο απόλυτος καπιταλισμός], Seuil, 2005, σσ. 8-9 και 37.
5. Σ.τ.μ.: Στη συγκεκριμένη πρόταση, όπου οι συγγραφείς παραθέτουν μερικές από τις αρ-
χές του σύγχρονου μάνατζμεντ, έχουμε αποδώσει περιφραστικά ορισμένους όρους, με σκοπό 
τη σαφήνεια του κειμένου. Οι όροι polyvalence (πολυσθένεια) και reactivité (αντιδραστικότητα) 
χρησιμοποιούνται στη χημεία, την ιατρική και τη γλωσσολογία. Αμφότεροι οι όροι υιοθετούνται 
από τη σύγχρονη μάνατζμεντ φιλολογία με σκοπό να περιγράψουν τα νέα μοντέλα οργάνωσης 
της εργασίας που καταργούν τη βασική τεϊλορική αρχή κατά την οποία ο εργαζόμενος έκανε 
μόνο μια συγκεκριμένη εργασία. Ο σύγχρονος εργαζόμενος οφείλει να μπορεί να επιδίδεται σε 
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αυτοί στο επίπεδο του μάνατζμεντ, οι οποίοι κινητοποιούν όλο και περισσότερο 
την ατομική υποκειμενικότητα, προκαλούν μεγάλο άγχος, όχι μόνο σε όσους δε 
διαθέτουν ικανότητες αυτό-οργάνωσης και διαρκούς προσαρμογής αλλά και στους 
μισθωτούς εν γένει, καθένας εκ των οποίων καθίσταται πλέον υπεύθυνος για την 
εργασιακή κατάσταση και το μέλλον του. Η μετα-τεϊλορική επιχείρηση γεννά άγ-
χος, υποεκτίμηση του εαυτού και αυτοϋποτίμηση, καθώς ενδυναμώνει την ιδέα ότι 
η επιτυχία και η αποτυχία στο επίπεδο των ικανοτήτων εξαρτάται αποκλειστικά 
από το ίδιο το άτομο. Η διάρρηξη των εργασιακών συλλογικοτήτων αναγκάζει όλο 
και συχνότερα το άτομο να σηκώνει μόνο του το βάρος της προσωπικής του κοι-
νωνικής και επαγγελματικής κατάστασης6. Μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι πιέσεις 
του βραχυπρόθεσμου αυξάνονται, τα άτομα ζουν με το φόβο της διαρκούς αξιο-
λόγησης και μιας ενδεχόμενης αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της επιχείρησης. 

Η ταυτοτική [identitaire] αυτή ανασφάλεια ενδυναμώνεται από την ανεργία, 
την άτυπη απασχόληση, την ετερογένεια των εργασιακών καθεστώτων και την προ-
σωρινότητα των θέσεων εργασίας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι μισθωτοί 
που αποτυγχάνουν δοκιμάζουν ένα αίσθημα προσωπικού εξευτελισμού και ενοχής, 
τη στιγμή που στο παρελθόν αυτές οι καταστάσεις βιώνονταν ως η μοίρα μιας 
ολόκληρης κοινωνικής τάξης. Σε γενικότερο επίπεδο, καθένας ζει με το φόβο του 
κοινωνικού ξεπεσμού, με το φόβο ότι θα χάσει τη δουλειά του και θα «μείνει στο 
ράφι» μετά από κάποια ηλικία. Δικαιολογημένα υπό αυτή την έννοια ο Ρόμπερτ 
Ράιχ κάνει λόγο για μια νέα «αγχωμένη τάξη»7, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι 
η «εργασιακή ασφάλεια ανήκει πια στο παρελθόν». Μέσα σε ένα σύμπαν που 
στερείται σταθερών συλλογικών σημείων αναφοράς, ο υπερκαπιταλισμός εντείνει 
την ανασφάλεια, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Εκτός από τη 

διαφορετικά καθήκοντα και να έχει την ικανότητα διαρκούς αναπροσαρμογής σε νέα δεδομένα. 
Για αυτά τα μοντέλα και για τις συνέπειές τους, στις οποίες αναφέρονται παρακάτω και οι 
συγγραφείς του κειμένου, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο του Ρ. Σένετ, Η κουλ-
τούρα του νέου καπιταλισμού, βιβλιοκριτική του οποίας είχαμε δημοσιεύσει και στο τεύχος 4 
του Μάγματος (Ιούνιος 2009), σσ. 128-130.
6. Jean-Pierre Le Goff, La Démocratie post-totalitaire [Η μετα-ολοκληρωτική δημοκρατία], La 
Découverte, 2002, σσ. 58-62. 
7. Παρατίθεται από τον Pierre Veltz, Le Nouveau Monde industriel [Ο νέος βιομηχανικός κόσμος], 
Gallimard, 2000, σ. 202. 
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μακροοικονομική αστάθεια που επιφέρει, αποσταθεροποιεί τις προσωπικότητες 
και τις ταυτότητες και καταστρέφει την ισορροπία της πνευματικής και ηθικής 
ζωής των αποπροσανατολισμένων υποκειμένων, που δε βρίσκουν πια στήριξη στα 
παραδοσιακά πλαίσια της συλλογικής ζωής. Μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα 
που κυριαρχείται από τη λογική του βραχυπρόθεσμου, οι εργαζόμενοι καθίστα-
νται «μιας χρήσης» και μεγάλος αριθμός ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των 
μεσαίων τάξεων, βιώνει μια σκληρή δοκιμασία προσωπικής αποτυχίας, μέσα στην 
απομόνωση και τη ντροπή για τον εαυτό τους, οι οποίες γεννούν την πικρία, την 
αποθάρρυνση και την κατάθλιψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το αί-
σθημα ότι «μετρά» κανείς ως προσωπικότητα και ότι είναι απαραίτητος στους 
άλλους και στην κοινωνία8.

Τα δυσεύρετα αντί-μοντέλα
Ο υπερκαπιταλισμός επιβάλλεται, κάνοντας τις ιδεολογίες, τις κοινωνικές 

δυνάμεις και τους θεσμούς που για πολύ καιρό λειτούργησαν ως δικλείδες ασφα-
λείας απέναντι στην κυριαρχία της αγοράς να υποχωρούν. Εκκλησία, σοσιαλισμός, 
ρεπουμπλικανικό Κράτος, έθνος, σχολείο, ταξικές κουλτούρες: τίποτε από όλα αυτά 
δεν αποτελεί πια πραγματικό αντιστάθμισμα στην απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. 
Αυτά τα συστήματα βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν· όμως επανακαθορίζονται, ανα-
δομούνται και διαπερνώνται όλο και περισσότερο από τις λογικές του ανταγωνισμού, 
του συναγωνισμού και της αποτελεσματικότητας, που επιβάλλονται ως η μήτρα, 
ως το κλειδί της οργάνωσης του κοινωνικού και πολιτιστικού μας σύμπαντος. Ο 
υπερκαπιταλισμός επιφέρει τη νέα πανταχού παρουσία και την παντοδυναμία του 
homo œconomicus και την επέκταση του μοντέλου της αγοράς σε σφαίρες που άλλοτε 
έμεναν έξω από το χώρο της. Μέσα από την καθολίκευση και την πλανητικοποίησή 
του, ο υπερκαπιταλισμός εμφανίζεται ως μια κουλτούρα-κόσμος.

Ο θρίαμβος του υπερκαπιταλισμού δεν είναι μόνο οικονομικός. Είναι και 
πολιτιστικός, καθώς από εδώ και στο εξής ο υπερκαπιταλισμός συνιστά το ορ-
γανωτικό σχήμα όλων των δραστηριοτήτων, το γενικό μοντέλο της ζωής και της 
δράσης μέσα στην κοινωνία. Έχει κερδίσει το συλλογικό και ατομικό φαντασιακό, 
τους τρόπους σκέψης, τους σκοπούς που θέτουμε στη ύπαρξή μας, τη σχέση μας 

8. Richard Sennett, Le Travail sans qualités [Η εργασία δίχως προσόντα], Albin Michel, 2000. 
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προς την κουλτούρα, προς την πολιτική, προς την εκπαίδευση. Που στέλνει, για 
παράδειγμα, σήμερα η αστική τάξη τα παιδιά της; Λιγότερο στην École normale 
superieure9, στη φιλολογία, στην ιστορία ή ακόμα και στις θετικές και φυσικές 
επιστήμες και περισσότερο στις εμπορικές σχολές, στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
στα οικονομικά. Η επιχειρηματική κουλτούρα κερδίζει τους δικούς της τίτλους 
ευγενείας με αποτέλεσμα να μην την περιφρονούν πια οι «κληρονόμοι»10. Επιτυχία 
πλέον σημαίνει να κερδίζεις στον κόσμο του ανταγωνισμού, να κερδίζεις χρήμα. Το 
μοντέλο της αγοράς έχει αναμφίβολα εσωτερικευθεί, σπάζοντας το παλιό ταμπού 
του χρήματος. Τα πάντα γίνονται στο εξής αντιληπτά με όρους αποδοτικότητας και 
επίδοσης, με όρους μεγιστοποίησης των κερδών και ατομικιστικού υπολογισμού 
του κόστους και των κερδών. Ακόμα κι οι καλλιτέχνες, που -σύμφωνα με μια ρο-
μαντική αντίληψη- ευχαρίστως τους φανταζόμαστε, χάρις στο ρόλο και το ταλέντο 
τους, να βρίσκονται σε αντίθεση προς κάθε κατεστημένο σύστημα, δεν έχουν πλέον, 
από τον Άντι Γουόρχολ κι έπειτα, κάποιες ιδιαίτερες επιφυλάξεις να εγγράψουν 
την προσπάθειά τους στις κατεστημένες οικονομικές δομές ή να δουλέψουν για τις 
επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν για τη διαφήμιση. Σήμερα οι περιουσίες και 
τα εξωτερικά σημάδια του πλούτου εξαπλώνονται δίχως κόμπλεξ. Η πολυτέλεια 
είναι στη μόδα, τα μίντια συντάσσουν λίστες με τους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων 
περιουσιών, διαφημίζουν τα αστρονομικά κασέ των σταρ και προτείνουν τρόπους 
για να πληρώνει κανείς λιγότερους φόρους.

Κανένας στοχαστής δεν αντικατέστησε το Μαρξ και δεν υπάρχει πλέον κανένα 
μεγάλο σύστημα σκέψης που να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του την καταστροφή 
της αγοράς. Ποιά ιδεολογία, εκτός από κάποιο προϊόν καθαρής ουτοπίας, συνεχίζει 
ακόμα να υποστηρίζει την έξοδο από τον κόσμο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 
του ανταγωνισμού; Οι κριτικές που υπάρχουν και, πράγματι, πολλαπλασιάζονται, 
τοποθετούνται απλώς στα πλαίσια μιας ρυθμιζόμενης οικονομίας της αγοράς. 
Ο υπερκαπιταλισμός είναι το σύστημα που, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Νεοτερικότητας, αναπτύσσεται δίχως πραγματικό ανταγωνιστή, δίχως αξιόπιστη 

9. Σ.τ.μ.: Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προετοιμάζει τους μελλοντικούς επιστήμονες και 
τα κρατικά και διοικητικά στελέχη. Το επίπεδό της είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς εισέρχεται 
κανείς μετά από έναν εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό. Παραδοσιακά θεωρείται ως το ίδρυμα 
με το μεγαλύτερο κύρος, ανώτερο από τις απλές πανεπιστημιακές σχολές.
10. Σ.τ.μ.: Αναφορά στο βιβλίο των P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Οι κληρονόμοι. Οι φοιτητές και 
η κουλτούρα, μτφρ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1993.
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εναλλακτική. Ποτέ μέχρι σήμερα ο οικονομισμός, ο ανταγωνισμός, η λογική της 
αποτελεσματικότητας δεν είχαν επιβληθεί σε ένα τόσο ευρύ επίπεδο. Η πραγματι-
κότητα έχει ως εξής: η εποχή μας έχει μεταστραφεί στο πνεύμα του καπιταλισμού 
και λειτουργεί σαν μια κουλτούρα δίχως σύνορα, σαν μια κουλτούρα-κόσμος.

Το ίδιο το δημοκρατικό Κράτος παρουσιάζεται όλο και πιο ανίκανο να λει-
τουργήσει ως αντιστάθμισμα στην παντοδυναμία της αγοράς. Η ίδια η δημόσια 
σφαίρα, εξαιτίας της ανόδου των κορπορατισμών, του lobbying και των μίντια, τείνει 
να πάρει τη μορφή μιας πολιτικής αγοράς στην οποία ασκείται ο αποχαλινωμένος 
ανταγωνισμός των ιδιαίτερων συμφερόντων. Οι πολιτικές αποφάσεις προκύπτουν 
περισσότερο από το βομβαρδισμό των μίντια, από κάθε είδους πιέσεις, από τη 
δύναμη των συμφερόντων και των κινητοποιήσεων των διάφορων κοινωνικών κα-
τηγοριών παρά από μια καθοδήγηση που διατηρεί τον έλεγχο του εαυτού της και 
ασκείται στον όνομα του ανώτερου συμφέροντος. Στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες 
χώρες, ο λυσσαλέος ανταγωνισμός του υπερκαπιταλισμού έχει μεταδοθεί στην 
πολιτική σφαίρα μέσω της ανόδου του lobbying με τους στρατούς των ειδικών του, 
των δικηγόρων και των ειδικών στις δημόσιες σχέσεις, οι οποίοι εργάζονται για 
λογαριασμό των επιχειρήσεων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν 
να τους παράσχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα11. Από τη στιγμή λοιπόν που 
η πολιτική μετατρέπεται σε διαχείριση της αντιπαράθεσης και του θρυμματισμού 
των επιμέρους συμφερόντων, επικρατεί άλλοτε ένα Κράτος που προσαρμόζεται 
στις κινήσεις της κοινής γνώμης, άλλοτε ένα κακόφωνο Κράτος, άλλοτε πάλι ένα 
Κράτος σε παράλυση. Αυτή η κατάσταση εντείνεται, αν λάβουμε υπόψη ότι τα 
οικονομικά ζητήματα διαφεύγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο των 
εθνικών Κρατών. Επανεγκαταστάσεις, οικονομικές κρίσεις, απολύσεις, μειώσεις 
προσωπικού: όλα αυτά ξεφεύγουν από την επιρροή της πολιτικής εξουσίας και 
καταδεικνύουν την αποδυνάμωση της ισχύος διακυβέρνησης των δημοκρατιών, την 
αδυναμία του πολιτικού απέναντι στην ισχύ της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. 
Με τον υπερκαπιταλισμό εξαλείφεται η πρωτοκαθεδρία του πολιτικού, που είχε 
αποτελέσει χαρακτηριστικό της παλαιότερης φάσης της Νεοτερικότητας.
11.  Στη δεκαετία του ’90 πάνω από 500 αμερικανικές επιχειρήσεις διατηρούσαν ένα μόνιμο 
γραφείο στην Ουάσινγκτον, απασχολώντας 61.000 λομπίστες. Το 2005 μπορούσε κανείς να με-
τρήσει στις Βρυξέλλες δεκάδες χιλιάδες λομπίστες, αντιπροσώπους των παγκοσμιοποιημένων 
επιχειρήσεων: Robert Reich, ό.π., σ. 145. Βλ. επίσης Jean-Marie Guéhenno, La fin de la démocratie  
[Το τέλος της δημοκρατίας], Flammarion, 1993, 2ο κεφάλαιο.
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Με εξαίρεση την ανομοιογενή και ετερόκλιτη συμμαχία του κινήματος για 
μια άλλη παγκοσμιοποίηση, τίποτε δε δείχνει, για την ώρα, να αντιστέκεται ιδιαί-
τερα στην κουλτούρα-κόσμο της αγοράς. Είναι φανερό ότι αυτή η συμμαχία είναι 
ανίκανη να προσφέρει μια αληθινή εναλλακτική. Δίχως δόγμα ή γενική θεωρία, 
συνενώνοντας εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους ρεύματα σκέψης, μέσα σε ένα 
χρωματιστό σύνολο όπου οι τριτοκοσμιστές συναγελάζονται τους σουβερενιστές 
[souverainistes], τους μαρξιστές, τους τροτσκιστές, τους οικολόγους, τους κοινωνικούς 
καθολικούς, τους αντι-ιμπεριαλιστές και τους ουτοπιστές κάθε είδους, το ρεύμα 
υπέρ μιας άλλης παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται σαν ένα μέτωπο άρνησης, του 
οποίου όμως οι κριτικές δε σκιαγραφούν καμία συνεκτική λύση και κανένα πρό-
γραμμα ικανό να αντικαταστήσει κατά τρόπο εποικοδομητικό το υπάρχον σύστημα. 
Οι ομάδες αυτού του ρεύματος, συνασπισμένες, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
υπό την κοινή σημαία του αντικαπιταλισμού, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν 
παρά διά του καπιταλισμού, ο οποίος τις συνενώνει μέσα από την αντιπολίτευση 
που προκαλεί.

Οι εχθροί της παγκοσμιοποίησης θέτουν ερωτήματα στα οποία δε δίνουν 
καμιά πραγματική απάντηση. Να καταργήσουμε τη «δικτατορία των αγορών»; 
Με τι όμως θα την αντικαταστήσουμε; Αν, πράγματι, «ένας άλλος κόσμος εί-
ναι εφικτός»12, αυτό που θα μας φέρει πιο κοντά του είναι όντως η φορολόγηση 
των κινήσεων των διεθνών κεφαλαίων; Ο φόρος Τόμπιν δεν είναι αρκετός για να 
αποτελέσει εμπόδιο στη μαζική φυγή των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Δε θα είχε 
μπορέσει να εμποδίσει την ασιατική κρίση του 1997 ούτε αυτήν που περνά η Δύση 
το 2008. Στην πραγματικότητα, οι καταφρονητές της παγκοσμιοποίησης έχουν 
καθυστερήσει κατά έναν πόλεμο: το να κατανοεί κανείς την παγκοσμιοποίηση με 
όρους εκμετάλλευσης των φτωχών χωρών από τις πλούσιες σημαίνει πως του έχει 
διαφύγει το νόημα της μάχης, εφόσον το διεθνές εμπόριο είναι ουσιαστικά μια 
υπόθεση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες13.

Μήπως όμως το αντι-μοντέλο της παγκοσμιοποίησης μπορεί να βρεθεί στην 

12. Η έκφραση είναι του Joseph E. Stiglitz, Un autre monde. Contre le fanatisme du marché [Ένας 
άλλος κόσμος. Ενάντια στον φανατισμό της αγοράς](Fayard, 2006). Την ξαναβρίσκουμε στον 
Allain Caillé, Vers une autre science économique (et donc un autre monde)? [Προς μια άλλη οικονομική 
επιστήμη (άρα και προς έναν άλλο κόσμο);], Mauss/La Découverte, 2007.
13. Daniel Cohen, La Mondialisation et ses ennemis [Η παγκοσμιοποίηση και οι εχθροί της], Grasset, 
2004, σ. 81.
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«συμβιωτική από-ανάπτυξη» και τη «μετα-ανάπτυξη [postdéveloppement]»; Όχι ιδι-
αίτερα. Διότι, ας επιμείνουμε σε αυτό, μόνο ένας νέος ολοκληρωτισμός, ένα Κρά-
τος Λεβιάθαν, θα μπορούσε να διατάξει μια ανάλογη ανατροπή της οικονομικής 
λογικής. Κάτι τέτοιο δεν είναι προφανώς επιθυμητό, εφόσον τα αποτελέσματα θα 
ήταν χειρότερα από το αρχικό κακό. Η εν λόγω προβληματική εμφανίζεται ακό-
μα περισσότερο ως μια παντελώς απραγματοποίητη ουτοπία, εφόσον αντιτίθεται 
μετωπικά τόσο στην καταναλωτική όρεξη των αναδυόμενων οικονομιών όσο και 
στις βλέψεις του σύγχρονου ατόμου, το οποίο βρίσκει στις εύκολες και ποικίλες 
απολαύσεις της κατανάλωσης το νόημα της ζωής που δε μπορεί να βρει αλλού. 

Μπορεί να μη διαθέτουμε πλέον την επανάσταση ως ιστορική προοπτική, 
έχουμε όμως κρατήσει τη ρητορική και το ύφος της, που, ωστόσο, συνδυάζεται δίχως 
το παραμικρό πρόβλημα με τον υπερκαπιταλισμό της κατανάλωσης. Αυτό που, υπό 
αυτή την έννοια, χαρακτηρίζει τα ριζοσπαστικά κινήματα τα οποία εκθειάζουν τη 
μεταστροφή [détournement] των διαφημιστικών αφισών και άλλες «buy nothing day», 
είναι το γεγονός πως κατά βάθος αποδεικνύονται το ίδιο γελοία και γκατζετοποι-
ημένα [gadgetisés] με τα φαινόμενα που στιγματίζουν. Μακράν του να ανατρέπουν 
το σύστημα, οι επιθέσεις όσων σπάνε τις διαφημιστικές πινακίδες βρίσκονται σε 
αξιοσημείωτη συγγένεια με το μιντιακο-διαφημιστικό σύμπαν. Οι θεαματικές αυτές 
δράσεις, που στοχεύουν στο ξάφνιασμα, απολαμβάνουν πλατιάς μιντιακής κάλυψης. 
Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ακριβώς όπως και η κυκλοφορία 
μιας νέας ταινίας, δίχως να αλλάζουν ούτε ένα γιώτα από τη βαθύτερη λειτουργία 
του καταναλωτικού καπιταλισμού. Αυτό που φανερώνεται τελικά πίσω από αυτή 
τη δίχως υπαναχωρήσεις κριτική, είναι η λογική του «αντιφρονούντος» σόου, που 
τροφοδοτεί τις σελίδες των μίντια. Επιπλέον η εξέγερση ενάντια στις μάρκες μάλλον 
επιτρέπει στο σύστημα να ανανεώνει την προσφορά και το επικοινωνιακό προφίλ 
του παρά το θέτει σε κίνδυνο. Η ριζοσπαστική κριτική του καταναλωτικού καπιτα-
λισμού, απόλυτα αφομοιώσιμη και αφομοιωμένη από το μάρκετινγκ που καραδοκεί 
με τη διαρκή του δημιουργικότητα14, δε συνιστά αντίβαρο στην κουλτούρα-κόσμο 
του υπερκαπιταλισμού, αλλά, αντίθετα, την τροφοδοτεί.

Ωστόσο δεν είναι λιγότερο αληθές ότι οι καινούργιες εκδοχές του αντικαπιτα-
λιστικού λόγου έχουν μια απήχηση που δε μπορούμε να παραβλέψουμε. Η επιτυχία 

14. Gilles Lipovetsky, La Société de déception [Η κοινωνία της απογοήτευσης], Textuel, 2006, σσ. 
96-103.
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τους αυτή πρέπει να συνδεθεί με την καθιέρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της οποίας αποτελούν μια από τις εκφράσεις15. Λανσάροντας ξανά στην αγορά 
τις δημαγωγικές πλειοδοσίες της «μεγάλης άρνησης»16, αυτά τα ρεύματα αποκα-
λύπτουν ότι ακόμα κι αν δεν υπάρχει πια κάποιο συνολικό εναλλακτικό μοντέλο, 
κάτι τέτοιο δε σημαίνει σε καμία περίπτωση πως οι συγκεκριμένες κριτικές έχουν 
ξεθωριάσει. Αυτές οι κριτικές δεν έχουν τόσο, εν προκειμένω, μια πολιτική λειτουρ-
γία και περισσότερο εξυπηρετούν την ανάγκη μας να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή 
μας, ενώ μπορούν να παίξουν μόνο ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο στους αναγκαίους 
μετασχηματισμούς του οικονομικού κόσμου. Οι σφοδρές διαμαρτυρίες του αντιφι-
λελευθερισμού δε μπορούν να απαντήσουν στο σύγχρονο αποπροσανατολισμό ούτε 
να διαγράψουν το πρόσωπο του κόσμου που έρχεται. Η οδός της υπερμοντέρνας 
«σωτηρίας» βρίσκεται αλλού. 

ΜΙΑ ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Χωρίς αμφιβολία, τίποτε δεν απεικονίζει καλύτερα την ιδέα της κουλτού-

ρας-κόσμου από το τεχνοεπιστημονικό σύμπαν, που, όπως το έχει υπογραμμίσει ο 
Ζακ Ελίλ (Jacques Ellul), είναι στην ουσία του ένα καθολικό φαινόμενο, που περι-
λαμβάνει τα πάντα. Η τεχνολογία σήμερα έχει κατακλίσει ολόκληρο τον πλανήτη 
και εκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής, από το απείρως μεγάλο μέχρι το 
απείρως μικρό. Δεν παράγει μόνο μηχανές αλλά κατακυριεύει το έμβιο, το οποίο 
είναι ικανή να τροποποιεί, και την πληροφορία, την οποία μεταχειρίζεται και δια-
δίδει με την ταχύτητα των ηλεκτρονικών δικτύων. Υπό αυτή την έννοια έχουμε να 
κάνουμε με έναν πραγματικό τεχνολογικό ουνιβερσαλισμό. Μια τεχνολογία που 
είναι παντού η ίδια, που απαιτεί τα ίδια σύμβολα και το ίδιο σύστημα αξιών (τη 
μέγιστη αποτελεσματικότητα, την επιχειρησιακή ορθολογικότητα, τη μετρησιμότητα 
του καθετί). Σε αυτήν εξάλλου την τεχνολογία απευθυνόμαστε για να βελτιώσουμε 
τη ζωή μας και να βρούμε λύσεις στις καταστροφές που προκαλεί ο τεχνόκοσμος: 

15. Marcel Gauchet, La Démocratie contre elle-même [Η Δημοκρατία ενάντια στον ίδιο της τον 
εαυτό], Gallimard, 2002, σσ. 315-325.
16. Σ.τ.μ.: Έκφραση του Χέρμπερτ Μαρκούζε (H. Marcuse) με την οποία ο γερμανός φιλόσο-
φος αναφερόταν στην επαναστατική απόρριψη των σύγχρονων, βιομηχανικών κοινωνιών και της 
κουλτούρας τους.
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δεν είναι πια η πολιτική αυτή που οφείλει να «αλλάξει τη ζωή»17 αλλά το χάι-τεκ 
και η ανεξάντλητη δημιουργικότητά του. Η τεχνολογία, που άλλοτε ήταν αρμονικά 
ενταγμένη μέσα στους πολιτισμούς των οποίων αποτελούσε απλώς ένα κομμάτι, έχει 
μετατραπεί σήμερα σε οργανωτικό στοιχείο που διεισδύει σε όλες τις διαστάσεις 
της κοινωνικής, πολιτιστικής και ατομικής ζωής. Τίποτα πλέον δεν ξεφεύγει από 
την Τεχνολογία: οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε διαρκώς σε αυτήν, ενώ αυτή μας 
επιβάλλεται με τη σειρά της ως τρόπος ζωής, τρόπος σκέψης, σύνολο συμβόλων. «Η 
τεχνολογία είναι φορέας τρόπων ύπαρξης, σκέψης, ζωής για όλους. Είναι συνολική 
κουλτούρα, είναι σύνθεση»18.

Την ίδια όμως στιγμή η τεχνολογία γεννά μια σειρά από όνειρα. Από την 
εποχή του Μπέικον (Bacon) και του Ντεκάρτ (Descartes) οι Νεότεροι εναπέθεσαν 
τεράστιες ελπίδες στην πρόοδο των επιστημών και των τεχνολογιών, οι οποίες θα 
όφειλαν να επιτρέψουν τη διαρκή βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Η πίστη στην 
ισχύ του λόγου και της τεχνολογίας έθρεψε το δόγμα της αναγκαίας, γραμμικής 
και απεριόριστης προόδου. Χάρις στην επιστήμη και την τεχνολογία, το μέλλον του 
ανθρώπου δε μπορεί παρά να διαγράφεται καλύτερο: η πορεία του Διαφωτισμού θα 
επιφέρει προοδευτικά την οικονομική ευημερία, την υποχώρηση των προκαταλήψεων, 
την πρόοδο της ηθικής, της δικαιοσύνης και της ευζωίας όλων των ανθρώπων. Η 
Νεοτερικότητα είναι αδιαχώριστη από αυτή την τεχνολογική αισιοδοξία, από αυτό 
τον προμηθεϊκό ανθρωπισμό.

Μπορεί αυτό το νεοτερικό φαντασιακό να έχει υποστεί σημαντικές ρωγμές, 
ωστόσο δεν έχει σε καμία περίπτωση ξεπεραστεί. Οι καινοτομίες στον τομέα των 
βιοτεχνολογιών και της πληροφορικής έκαναν την τεχνοφιλική ιδεολογία να επανα-
κάμψει. Η ελπίδα ενός λαμπρού μέλλοντος έλαβε νέα ώθηση από τις βιοτεχνολογίες, 
την βιοχημεία, τις νανοτεχνολογίες, τη μικροηλεκτρονική. Με αυτό τον τρόπο το 

17. Σ.τ.μ.: Changer la vie είναι η περίφημη φράση του Αρθούρου Ρεμπό που υιοθέτησαν στη συ-
νέχεια οι σουρεαλιστές. Ο Αντρέ Μπρετόν παρέθετε την προτροπή του Ρεμπό συμπληρωματικά 
προς την προτροπή του Μαρξ να αλλάξουμε τον κόσμο (11η θέση για το Φόιερμπαχ). Μετά την 
απήχηση που είχαν οι ιδέες των σουρεαλιστών κατά τη διάρκεια του Μάη του ’68, τη φράση 
του Ρεμπό την οικειοποιήθηκε ο Μιτεράν και τη χρησιμοποίησε για τίτλο του προγράμματος του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος το 1972. Η «αλλαγής της ζωής» υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε το 
1981, όταν και εξελέγη ο Μιτεράν Πρόεδρος της Γαλλίας.
18. Jacques Ellul, Le Système technicien (1977) [Το τεχνικό σύστημα], Le Cherche Midi, 2004, σ. 
202.
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χάι-τεκ παρουσιάζεται ως υπόσχεση τέλειας υγείας, αιώνιας νεότητας, γνώσης για 
όλους -αλλά και ως υπόσχεση κατασκευής οικιακών ρομπότ που θα βρίσκονται 
πλήρως στη διάθεσή μας19. Σύμφωνα με το «τρανσουμανιστικό» [transhumaniste] 
ρεύμα, η συνένωση της γενετικής, της ρομποτικής και των νανοτεχνολογιών θα 
επιτρέψει τον μετασχηματισμό ακόμα και του ίδιου του ορισμού του ανθρωπίνου 
όντος, στα πλαίσια μιας άνευ προηγουμένου μετάλλαξης που θα του επιτρέψει να 
εμπλουτίσει τις φυσιολογικές και διανοητικές του ικανότητες: μια μέρα θα γεννηθεί 
το cyborg και ο techno sapiens θα αντικαταστήσει τον homo sapiens. Την ίδια στιγμή 
που συνιστά δείγμα της κυριαρχίας του λόγου, ο φαύλος κύκλος του χάι-τεκ δε 
σταματά να παράγει πλήθος μύθων και νέων ουτοπιών. 

Ωστόσο, μετά το 1945, η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία δείχνει να διαβρώνεται 
όλο και περισσότερο, ως συνέπεια του σοκ που προκάλεσε μια ολόκληρη σειρά 
φαινομένων και καταστροφών20. Εν συντομία, ας υπενθυμίσουμε μόνο τη Χιρο-
σίμα και την απειλή του θερμοπυρηνικού πολέμου: τα ατυχήματα στην πυρηνική 
(Τσερνομπίλ), τη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία· τον πολλαπλασιασμό 
των καρκίνων που έχουν σχέση με τις ακτινοβολίες και τη βιομηχανική μόλυνση· το 
δαίμονα της γενετικής (κλωνοποίηση, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί) και τις 
πρακτικές της ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποίησης, που αφύπνισαν τους φόβους 
του ευγονισμού και του «θαυμαστού καινούργιου κόσμου»· την υποβάθμιση της 
οικόσφαιρας, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την παρακμή της βιοποικιλότητας, 
την αναθέρμανση του πλανήτη. Φαινόμενα όλα τους που συντέλεσαν στην αντικατά-
σταση της θρησκείας της προόδου από τη ρητορική για το «κόστος της προόδου». 
Διαδίδεται η ιδέα ότι η εξάπλωση της τεχνικοποίησης του κόσμου, μακράν του να 
βελτιώνει την κατάσταση των ανθρώπων, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τους 
ρίχνει στην άβυσσο, αν όχι στην Αποκάλυψη. Την πρώτη φάση εκμοντερνισμού της 
βιομηχανικής κοινωνίας τη διαδέχτηκε ένας περισσότερο σκεπτικός εκμοντερνισμός, 
μέσα στα πλαίσια ενός πολιτισμού που αντιμετωπίζει πια όχι συγκεκριμένες αλλά 
πλανητικές και υπερεθνικές απειλές ενάντια στη φύση, την υγεία, τη διατροφή. Η 
τάση των απειλών και των φόβων να γίνονται πλανητικοί και καθολικοί χαρακτηρίζει 

19. Lucien Sfez, La santé parfaite [Η τέλεια υγεία], Seuil, 1995, David Le Breton, L’Adieu au corps 
[Το αντίο στο σώμα], Métailié, 1999.
20. Για τις κριτικές στην ιδέα της προόδου από τα τέλη του 19ου αιώνα, βλ. Pierre-André Taguieff, 
L’Effacement de l’avenir [Η εξάλειψη του μέλλοντος], Galilée, 2000.
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αυτό που ο Ούλριχ Μπεκ (Ulrich Beck) αποκαλεί «κοινωνία του ρίσκου»21.
Ωστόσο, αυτό που δαιμονοποιούν αρκετοί από όσους κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου δεν είναι τόσο η ίδια η τεχνολογία όσο ο διαβολικός της γάμος με τον 
οικονομικό φιλελευθερισμό. Διότι η εν λόγω συμμαχία οδηγεί σε έναν αχαλίνωτο 
παραγωγισμό, σε μια φρενήρη σπατάλη και σε μια δίχως όρια εμπορευματοποίηση. 
Υπό αυτή την έννοια, αν αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς, η τεχνολογία θέτει τη Γη 
σε «θανάσιμο κίνδυνο». Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση, επιβεβαιώνο-
νται η αρχή της προστασίας της «κληρονομιάς της ανθρωπότητας», ο θρίαμβος των 
οικολογικών αξιών, η προσταγή του «φυσικού συμβολαίου», με σκοπό να βάλουν 
φρένο στην τεχνοεμπορευματική «τρέλα». Μερικοί μας καλούν να αναγνωρίσουμε 
την αυταξία της φύσης και την ηθική μας υποχρέωση να προστατεύσουμε την ύπαρ-
ξη της ανθρωπότητας μακροπρόθεσμα. Άλλοι, πολύ μειοψηφικοί, εκθειάζουν, όπως 
είδαμε, το αντί-μοντέλο της «μετά-ανάπτυξης», με το σκεπτικό ότι η απεριόριστη 
ανάπτυξη είναι ασύμβατη με τον πεπερασμένο κόσμο μας και ότι ο σύγχρονος 
υπερκαταναλωτισμός προσκρούει στα όρια του πλανήτη. Οι περισσότεροι επιθυμούν 
μια υπεύθυνη κατανάλωση και μια «βιώσιμη ανάπτυξη» που θα συμφιλιώνει την 
οικονομία με την οικολογία.

Το χάι-τεκ προκαλεί δυσπιστία εξαιτίας των καταστροφικών του συνεπειών 
όχι μόνο στο οικοσύστημα αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο, στις σχέσεις του με 
το σώμα, την αισθητή εμπειρία και τους άλλους. Διαφορετικοί συγγραφείς υπο-
στηρίζουν έτσι ότι το Ίντερνετ συνιστά κίνδυνο για τον κοινωνικό δεσμό, καθόσον, 
μέσα στον κυβερνοχώρο, τα άτομα μπορεί μεν να επικοινωνούν διαρκώς αλλά 
συναντώνται όλο και λιγότερο διά ζώσης. Στην εποχή του ψηφιακού, τα άτομα 
διάγουν μια αφηρημένη και ψηφιοποιημένη ζωή αντί να μοιράζονται από κοινού 
τις εμπειρίες. Οι νέες τεχνολογίες κάνουν τα άτομα να μένουν σπίτι τους και να 
κλείνονται καθένα στο απομονωμένο κουκούλι του. Ταυτόχρονα, ενώ το σώμα υπο-
τίθεται ότι θα έπαυε να αποτελεί το αληθινό στερέωμα της ζωής, διαμορφώνεται 
ένα αποσωματοποιημένο, αποαισθησιοποιημένο και αποπραγματοποιημένο σύμπαν: 
το σύμπαν της οθόνης των υπολογιστών και των ψηφιοποιημένων επαφών. Με αυτή 
την έννοια το χάι-τεκ σύμπαν εμφανίζεται σα μια μηχανή αποκοινωνικοποίησης 
και απενσάρκωσης των απολαύσεων, η οποία καταστρέφει τον αισθητό κόσμο και 
τις απτικές ανθρώπινες επαφές. 

21. Ulrich Beck, La Société du risque [Η κοινωνία του ρίσκου], Aubier, 2001.
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Σε όλα αυτά προστίθενται οι ανησυχίες που συνδέονται με τις άνευ προηγου-
μένου δυνατότητες παρακολούθησης που προσφέρει η τεχνολογία των τηλεπικοι-
νωνιών και οι οποίες εκδηλώνονται μέσα από τον πολλαπλασιασμό των καμερών 
παρακολούθησης και από τις αμέτρητες πληροφορίες γύρω από τους καταναλω-
τές που συσσωρεύονται χάρις στο Διαδίκτυο. Έτσι, ορισμένοι καταγγέλλουν την 
άνοδο ενός ηλεκτρονικού Μεγάλου Αδερφού, ενός οργουελικού σύμπαντος όπου 
οι τηλεοθόνες και ο παγκόσμιος Ιστός κατασκοπεύουν την παραμικρή κίνηση και 
χειρονομία των πολιτών και των καταναλωτών.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπιστοσύνη στην τεχνοεπιστήμη θέλει πολύ ακόμα πριν 
ενταφιαστεί. Μπορεί η μυθολογία της απεριόριστης και αναγκαίας προόδου να 
χρεοκόπησε, ωστόσο δεν έχουμε πάψει να περιμένουμε και να πιστεύουμε στα 
«θαύματα της επιστήμης» για να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες και να ζήσουμε 
περισσότερο και υγιέστερα. Η βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης μέσα από τις 
τεχνικές εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης διατηρεί πάντοτε τη νόημα της. Απλώς 
η σχέση με την πρόοδο έγινε διφορούμενη. Ταλαντεύεται ανάμεσα στη μυθοποίηση 
και την απογοήτευση, ανάμεσα στην ελπίδα και το φόβο. Αυτό που χρεοκόπησε 
δεν είναι η ιδέα της προόδου, αλλά η «θρησκευτική» και δογματική μας πίστη σε 
αυτή. Στην υπερμοντέρνα εποχή, ο ορίζοντας της τεχνοεπιστήμης συννέφιασε. Μη 
όντας πια προφανής, κατέστη αβέβαιος και προβληματικός.

Η ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Αν η εποχή μας είναι εποχή ανάπτυξης μιας νέας οικονομίας της αγοράς, 

είμαστε εξίσου μάρτυρες μιας νέας εποχής του ατομικισμού. Ο ατομικισμός δεν 
είναι βέβαια μια πρόσφατη ανακάλυψη. Σε μετωπική ρήξη με την ιδεολογία των 
προηγούμενων πολιτισμών, που ήταν οργανωμένοι με ολιστικό τρόπο στη βάση 
ενός ιερού θεμελίου, ο ατομικισμός συνιστά ένα αξιακό σύστημα που τοποθετεί το 
ελεύθερο και ισότιμο άτομο ως κεντρική αξία της κουλτούρας και ως θεμέλιο της 
κοινωνικής και πολιτικής τάξης. Αυτός ο αξιακός προσανατολισμός επικρατεί πλήρως 
στην Ιστορία κατά το 18ο αιώνα και γίνεται η βασική αρχή της πλουραλιστικής και 
φιλελεύθερης τάξης. Με τους Νεότερους, οι αρχές της ατομικής ελευθερίας και της 
ισότητας όλων απέναντι στο νόμο καθίστανται ιερές, ενώ το άτομο γίνεται αποδεκτό 
ως έσχατο σημείο αναφοράς της δημοκρατικής τάξης [ordre]. Για πρώτη φορά στην 
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ιστορία οι κανόνες της κοινωνικής ζωής, ο νόμος και η γνώση δεν λαμβάνονται πια 
έξωθεν, από τη θρησκεία και την παράδοση, αλλά κατασκευάζονται ελεύθερα από 
τους ανθρώπους, που είναι πλέον οι μόνοι νόμιμοι δημιουργοί του τρόπου με τον 
οποίο συμβιώνουν. Η εξουσία οφείλει να προκύπτει από την ελεύθερη επιλογή του 
καθενός και όλων, ενώ κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να υιοθετεί αυτό ή το 
άλλο δόγμα και να υποτάσσει τη ζωή του σε κανόνες που υπαγορεύονται από την 
παράδοση. Δικαίωμα της εκλογής των κυβερνόντων, δικαίωμα της αντίστασης στην 
κατεστημένη εξουσία, δικαίωμα της αναζήτησης της αλήθειας από τους ίδιους τους 
ανθρώπους, δικαίωμα να ακολουθούμε τον τρόπο ζωής της επιλογής μας: ο ατο-
μικισμός είναι σαν το γενετικό κώδικα των σύγχρονων, δημοκρατικών κοινωνιών. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τη θεσμική του έκφραση.

Αυτή όμως η ατομικιστική επανάσταση δεν είχε ολοκληρωθεί. Ένα ολόκληρο 
σύνολο από «δικλείδες ασφαλείας», που είχαν διατηρηθεί ή εμφανίστηκαν στην 
πορεία, περιόρισαν τη διαδικασία αυτονόμησης του ατόμου, που εξαπέλυσαν οι νέες 
θεμελιακές αρχές. Η οικογενειοκρατική τάξη, οι επαναστατικές και εθνικιστικές 
ιδεολογίες, τα αυστηρά πειθαρχικά πλαίσια, η αυταρχική ηθική και οι σεξιστικές 
νόρμες αποτέλεσαν συλλογικούς μηχανισμούς που αντιτέθηκαν στην πλήρη και 
ολοκληρωτική κυριαρχία της αρχής της ατομικότητας. Αυτό που καθόρισε τα έθνη 
μας τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1960 ήταν μια μεγάλη αλλά ανολοκλήρωτη 
επανάσταση.  

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου αυτές οι δικλείδες ασφαλείας έσπασαν. Πράγμα 
που αποτελεί και την καινοτομία του πολιτιστικού κύκλου της εποχής μας. Όλοι 
οι παράγοντες που έθεταν εμπόδια στην πρόοδο της εξατομίκευσης έχουν σήμερα, 
σε μεγάλο βαθμό, καταστραφεί, με τον ίδιο τρόπο που η οικονομική απορρύθμιση 
άφησε την ελεύθερη αγορά να κάνει το παιχνίδι της με πολύ λιγότερους περιορι-
σμούς. Οι ηδονιστικές αξίες, η όλο και μεγαλύτερη προσφορά κατανάλωσης και 
επικοινωνίας, η αντι-κουλτούρα –όλα συνέκλιναν για να επιφέρουν τη διάλυση των 
συλλογικών πλαισίων (οικογένεια, Εκκλησία, πολιτικά κόμματα, ηθικισμός) και, 
την ίδια στιγμή, τον πολλαπλασιασμό των μοντέλων ύπαρξης: εξού και ο αποχαλι-
νωμένος, δίχως κοινωνικές διαχωριστικές γραμμές, νέο-ατομικισμός της επιλογής. 
Η «ζωή αλά καρτ» έχει γίνει το έμβλημα του αποπλαισιωμένου homo individualis, 
που είναι απαλλαγμένος από τα συλλογικά και κοινοτικά πλαίσια επιβολής. Στην 
κλίμακα της Ιστορίας, πρόκειται για την εκτύλιξη μιας δεύτερης ατομικιστικής 
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επανάστασης, η οποία αυτή τη φορά οδηγεί σε έναν ολοκληρωμένο, ακραίο ατομι-
κισμό: στον υπερατομικισμό22.

Αυτός ο νέο-ατομικισμός, που είναι επικεντρωμένος στα πρωτεία της ολο-
κλήρωσης του εαυτού, παίρνει αμέτρητες μορφές. Παράλληλα με την αυτονομία 
του υποκειμένου, τον ηδονισμό και τον ψυχολογισμό, αναπτύσσεται μια νέα σχέση 
προς το σώμα: ψυχαναγκασμός με την υγεία, λατρεία των σπορ, διατήρηση της 
φόρμας, αδυνάτισμα, κούρες ομορφιάς, αισθητική χειρουργική… Εκδηλώσεις, όλες 
τους, μιας κουλτούρας με τάσεις ναρκισσιστικές. Φυσικά οι συγκεκριμένες τάσεις 
αναπτύσσονται με ιδιαίτερα ανισομερή τρόπο πάνω στον πλανήτη· παντού όμως 
βλέπουμε να προχωρά η δυναμική της εξατομίκευσης και της αυτονόμησης της 
ατομικής ύπαρξης που στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον εαυτό της, η ανα-
ζήτηση του προσωπικού και καταναλωτικού ευ ζην.

Αυτή η νέα ελευθερία, από την οποία ωφελούνται τα άτομα, δεν έκανε τίποτε 
άλλο από το να ολοκληρώσει τον αποπροσανατολισμό τους, αρχής γενομένης από 
τον πολιτικό αποπροσανατολισμό. Με φόντο μια κοινωνία απελευθερωμένη από το 
βάρος των μεγα-ιδεολογιών που υπόσχονταν ένα καλύτερο μέλλον, αποπροσανα-
τολισμένη από την έκλειψη των μεγάλων πολιτικών προταγμάτων που μπορούσαν 
να οργανώσουν την κοινωνική ζωή, παρατηρούμε την άνοδο του σκεπτικισμού και 
της ανυποληψίας των πολιτικών ιθυνόντων, την αδιαφορία των πολιτών για τα πο-
λιτικά πράγματα, το θόλωμα των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις πολιτικές 
ταυτότητες. Τρεις στους τέσσερις Γάλλους δηλώνουν σήμερα ότι είναι δύσπιστοι 
απέναντι στην πολιτική τάξη [classe politique]. Η πολιτική εξουσία, ανίκανη να τη-
ρήσει τις υποσχέσεις της και να δώσει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα, κρίνεται 
αναποτελεσματική και αποκομμένη από τις ουσιαστικές ενασχολήσεις των πολιτών. 
Την ίδια στιγμή η αποχή από τις εκλογές διογκώνεται και γίνεται μόνιμο φαινόμενο 
της πολιτικής ζωής. Μια μειονότητα δεν ψηφίζει ποτέ ή σχεδόν ποτέ, ενώ όλο και 
περισσότεροι εκλογείς ψηφίζουν μόνο κατά διαστήματα, ανάλογα με την ψηφοφορία 
και τα εκάστοτε διακυβεύματα. Αρκετοί πολίτες νιώθουν ότι δεν ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για την πολιτική ζωή και αδιαφορούν για τα προγράμματα των κομμάτων, 
ενώ δεν εμπιστεύονται κανένα κόμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Πάνω από 

22.  Ζιλ Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού. Δοκίμια για το σύγχρονο ατομικισμό, μτφρ. Β. Τομα-
νάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ.χ. Επίσης Gilles Lipovetsky, Les Temps hypermodernes [Οι υπερμοντέρνοι 
καιροί], Grasset, 2004.
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6 στους 10 Γάλλους δηλώνουν ότι η πολιτική «δεν τους απασχολεί πολύ» ή «δεν 
τους απασχολεί καθόλου», ενώ σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται πάνω από 
το 70% των ηλικιών 18-29. Μπορεί αρκετοί Γάλλοι να συνεχίζουν να τοποθετούνται 
πολιτικά, ωστόσο πάνω από ένας στους τρεις πολίτες δηλώνει πως δεν είναι «ούτε 
αριστερός ούτε δεξιός» και ότι δε εμπιστεύεται κανένα από τα δύο στρατόπεδα για 
να κυβερνήσει. Μια δημοσκόπηση που έκανε το Γαλλικό Ινστιτούτο Κοινής Γνώμης 
το 2006 αποκαλύπτει ότι πάνω από 6 στους 10 Γάλλους δεν κάνουν πλέον διάκριση 
ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Κατάρρευση της ταύτισης με τις πολιτικές 
οικογένειες, αποχή, εκλογική αστάθεια ή ρευστότητα, ψυχολογική επένδυση της 
ατομικής ευτυχίας και μαζική αποπολιτικοποίηση: η πολιτική σφαίρα εκφράζει με 
χαρακτηριστικό τρόπο τον υπερμοντέρνο ατομικιστικό αποπροσανατολισμό.

Βιώνουμε την απώλεια του πολιτικού προσανατολισμού, η ενίσχυση της οποίας 
εκφράζει την παρακμάζουσα επιρροή των κομμάτων στο εκλογικό σώμα. Εκφράζει, 
ταυτόχρονα, πολιτικές απόψεις και ταυτότητες που είναι λιγότερο «μονολιθικές». Ο 
υπερατομικισμός συμπίπτει με την υποχώρηση των ταξικών συνειδήσεων και με μια 
χαλαρότερη ταύτιση με τις πολιτικές οικογένειες. Ενώ όμως η πολιτική παίζει πλέον 
πολύ λιγότερο ρόλο στην διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των ατόμων από 
ό,τι κατά τη νεοτερική εποχή, παρακολουθούμε την προώθηση της υποκειμενοποίησης 
των πολιτικών ταυτοτήτων. Η υποχώρηση της κυριαρχίας των κομμάτων και των 
μεσσιανικών ιδεολογιών οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού των ψηφοφόρων που 
δεν ακολουθούν το παράγγελμα κανενός κόμματος. Στην εποχή του υπέρμετρου 
ατομικισμού, αφθονούν τα «πιστεύω δίχως ένταξη»: οι ψηφοφόροι που δηλώνουν 
σύμφωνοι μόνο με ένα κομμάτι των ιδεών του κόμματος το οποίο έχουν σκοπό να 
ψηφίσουν είναι σήμερα πολύ περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι ασπάζονται το 
μεγαλύτερο μέρος των ιδεών του αντίστοιχου κόμματος. Επιπλέον, οι ψηφοφόροι 
φανερώνουν μια αυξανόμενη προδιάθεση να διστάζουν και να περιμένουν την τε-
λευταία στιγμή για να αποφασίσουν. Με τον υπερατομικισμό βρίσκονται σε άνοδο 
τα φαινόμενα του «ψηφοφόρου με στρατηγική», της αποστασιοποίησης και της 
αυτονόμησης των ατόμων σε σχέση με τα κόμματα. Στην εποχή μας, οι πολιτικές 
ταυτότητες είναι περισσότερο εξατομικευμένες, άστατες και αβέβαιες. 

Η χρεοκοπία των «συνολικών» ιδεολογιών της πρώτης φάσης της Νεοτερι-
κότητας δεν αρκεί για να εξηγήσει το σημερινό αποπροσανατολισμό. Μέσα σε μια 
κοινωνία που δε μπορεί πια να ελέγξει την οικονομική αγορά και μειώνει δραστικά 
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τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να εκφραστεί η λαϊκή ισχύς, ενδυναμώνεται 
η αίσθηση ότι αυτή που μάλλον μας κυβερνά είναι η ηγεμονία των αγορών και όχι 
οι πολιτικοί αντιπρόσωποι. Το αποτέλεσμα είναι η άνοδος του αποπροσανατολι-
σμού μπροστά στα όρια μιας πολιτικής εξουσίας η οποία μας φαίνεται λίγο πολύ 
ανίκανη να διαχειριστεί τον κόσμο. Η αδυναμία να διαχειριστούμε την πορεία των 
πραγμάτων γεννά την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια μέσα στις κοινωνίες όπου 
υποτίθεται ότι ο λαός αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος της μοίρας του. Οι πολιτικοί 
ιθύνοντες αδυνατούν να δώσουν στέρεες και ανθεκτικές απαντήσεις στα προβλή-
ματα που δημιουργεί η επιβολή του νόμου της αγοράς στη δημοκρατία. Εξού και ο 
αποπροσανατολισμός που γεννιέται από τον σκεπτικισμό του πολίτη απέναντι στη 
δράση των υποτιθέμενων αντιπροσώπων του, εξού επίσης και το ενδιαφέρον που 
είναι έτοιμος να δείξει απέναντι σε καθετί που φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει αυτή 
τη δεδομένη κατάσταση –ο τάδε νέος τρόπος, για παράδειγμα, να κάνουμε πολιτική, 
θεωρούμενος πιο σύγχρονος και περισσότερο συντονισμένος με την πραγματικότητα 
του κόσμου· εξού όμως κι η απογοήτευση που ανακύπτει κάθε φορά που αυτή η 
εκσυγχρονιστική στάση προσκρούει στην απτή πραγματικότητα: ο Μπιλ Κλίντον 
κι ο Τόνι Μπλερ γεύτηκαν αυτή την εμπειρία και δε θα είναι οι μόνοι […]

Ο λαϊκισμός επανέρχεται, ο ξενοφοβικός λόγος διαδίδεται, η δημοκρατία χάνει 
την ικανότητά να κυβερνά τον εαυτό της. Πρέπει μήπως να μιλήσουμε για κρίση 
που απειλεί την ίδια τη δημοκρατική τάξη; Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι 
ο αντικοινοβουλευτισμός έχει χάσει το μολυσματικό χαρακτήρα που είχε κατά το 
Μεσοπόλεμο, ότι το επαναστατικό πρόταγμα δε συνεπαίρνει πια τις νέες γενιές 
και ότι η ανατροπή της δημοκρατίας δεν είναι πια πουθενά στην ημερήσια διάταξη. 
Στην πραγματικότητα η σημερινή αβεβαιότητα είναι αδιαχώριστη από το σεβασμό 
της δημοκρατικής και πλουραλιστικής τάξης. Δεν έχουν χαθεί όλα τα σημεία ανα-
φοράς. Μπορεί το πολιτικό να έχει απαξιωθεί, η φιλελεύθερη δημοκρατία όμως 
αποζητείται από τον πληθυσμό. Η υπερμοντέρνα αποσταθεροποίηση εκτυλίσσεται 
με φόντο την ειρήνευση των πολιτικών συμπεριφορών και μια άνευ προηγουμένου 
προσχώρηση στις αξίες του δημοκρατικού φιλελευθερισμού. Η υπερατομικιστική 
κουλτούρα συμπίπτει με την καχυποψία απέναντι στο πολιτικό και με την ιδεο-
λογική καθιέρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία γίνονται έσχατο και 
καθολικό θεμέλιο τα κοινωνικής ζωής. Αυτή η καθιέρωση τελειοποιεί τη διαδικασία 
αναγωγής του ατόμου σε απόλυτο σημείο αναφοράς, σε έσχατο ηθικό, νομικό και 
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πολιτικό προσανατολισμό των συγχρόνων μας, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από όλες 
τις μορφές συλλογικής ένταξης του παρελθόντος.

Κάτι όμως που σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει την άνοδο του κοινο-
τισμού και των «ταυτοτικών αναδιπλώσεων». Ατομικοποιώντας το κοινωνικό, η 
δυναμική της εξατομίκευσης γέννησε μια νέα μορφή ταυτοτικής ανασφάλειας, που 
στηρίζεται στην απώλεια των κοινοτικών ριζωμάτων. Από εδώ προκύπτει η ανά-
γκη ταύτισης με επιμέρους κοινότητες, εθνικές, θρησκευτικές ή υποεθνικές, ικανές 
να ξαναδημιουργήσουν το αίσθημα του ανήκειν. Την ώρα που οι πόλοι ταύτισης 
με καθολική ισχύ υποχωρούν, καθώς βιώνονται ως απομακρυσμένες αφαιρέσεις, 
τα άτομα επανεπενδύουν τις άμεσες, ιδιαίτερες κοινότητές τους. Η ταύτιση των 
ατόμων πραγματοποιείται όλο και λιγότερο μέσω της ένταξης σε γενικές πολιτικές 
αρχές αλλά όλο και περισσότερο μέσα από σημεία αναφοράς που προέρχονται από 
την Ιστορία τους, την κουλτούρα, το θρησκευτικό στοιχείο ή την εθνική καταγωγή. 
Πρόκειται για μια έκρηξη ταυτοτήτων η οποία προκαλεί μια διαδικασία κοινωνικής 
βαλκανιοποίησης, αποτελούμενη από μια πολλαπλότητα μειονοτήτων και ομάδων 
που αγνοούν ή εχθρεύονται η μια την άλλη.

Η καινούργια κατάσταση που προκύπτει από αυτές τις αλλαγές συνοδεύεται 
από κάποιους κινδύνους. Τα άτομα απελευθερώνονται από τα συλλογικά πλαίσια 
αλλά είναι ευάλωτα, «δίχως πυξίδα» και έτσι ενδέχεται να θελήσουν να αναζητήσουν 
μια «διασφαλιστική» [securisante] ένταξη σε ομάδες, «σέχτες» και ορισμένες φορές 
σε βίαια και ριζοσπαστικά δίκτυα. Δεν πρόκειται για περιθωριακό φαινόμενο: όλα 
δείχνουν ότι θα συνεχίσει να υφίσταται, εξαιτίας των νέων ταυτοτικών απαιτήσεων 
που προκαλεί ο αγχογόνος υπερατομικισμός. Μια από τις καμπές της υπερνεοτε-
ρικότητας είναι, υπό αυτή την έννοια, η άνοδος του βαλκανοποιημένου χάους, των 
σεχτών και των τρομοκρατικών ομάδων. Ακόμα κι αν δεν καταφέρνουν να πλήξουν 
τη δημοκρατία, οι δραστήριες μειοψηφίες πετυχαίνουν να την ταρακουνούν, να 
τρομοκρατούν την καθημερινότητα, επιφέροντας επαναλαμβανόμενα χτυπήματα 
στη δημόσια ηρεμία. Η φιλελεύθερη κοινωνία, πιο σταθερή από όσο νομίζουμε, δεν 
καταρρέει. Ωστόσο τα αποτελέσματα της δράσης αυτών των ομάδων παραμένουν 
σημαντικά. Με φόντο την ψυχολογική αποσταθεροποίηση των ατόμων, ο μελλο-
ντικός κίνδυνος δεν εντοπίζεται στη βίαιη συντριβή των δημοκρατιών, αλλά στην 
παρενόχλησή τους από τις επικίνδυνες μειοψηφίες, στα πλαίσια μιας πρόκλησης 
χρόνιας ανασφάλειας.
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Η αποσταθεροποίηση των ιδιωτικών κόσμων
Ο υπερατομικιστικός αποπροσανατολισμός υπερβαίνει κατά πολύ τη σφαίρα 

της πολιτικής, όπως μαρτυρούν η στάση μας προς την οικογένεια και οι σχέσεις 
ανάμεσα στα φύλα. Η σύγχρονη οικογένεια καταγράφει πτώση του ποσοστού των 
γάμων, μεγάλη άνοδο των διαζυγίων, αύξηση της προγαμιαίας συγκατοίκησης, 
έξαρση των εκτός γάμου γεννήσεων, πτώση της γονιμότητας. Η εξαναγκαστική τάξη 
του παρελθόντος δίνει τη θέση της στην οικογένεια πολλαπλών μοντέλων, όπου ο 
καθένας επιλέγει δίχως απόλυτο μοντέλο και κανόνα, ακολουθώντας την προσωπική 
του ιδέα για την ευτυχία. Την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι επανασυσταθείσες 
οικογένειες23 και συζητάμε το γάμο ομοφυλοφίλων, η οικογένεια υφίσταται μια δια-
δικασία ριζικής ιδιώτευσης και αποθεσμοποίησης: έχει μετατραπεί σε μια υπόθεση 
αποκλειστικά συναισθηματικής και ψυχολογικής φύσης, σε ένα μέσο προσωπικής 
ολοκλήρωσης των ατόμων, απελευθερωμένο από τις απαιτήσεις του συνόλου. Η 
δυναμική της εξατομίκευσης έχει διασπάσει την παραδοσιακή τάξη, που προέτασσε 
τις παραδόσεις και τα συμφέροντα του συνόλου έναντι των προσωπικών επιθυμιών. 
Ο οικογενειακός θεσμός του παρελθόντος, που χαρακτηριζόταν από την επιβολή 
υποχρεώσεων και καθορισμένων κατευθύνσεων, μεταμορφώθηκε σε έναν συναι-
σθηματικής φύσης, ευέλικτο θεσμό, σε ένα δεσμό υπό μορφή συμβολαίου τον οποίο 
μπορούμε να συνάπτουμε και να λύνουμε ελεύθερα. Έχοντας χάσει τον προφανή της 
χαρακτήρα, η οικογένεια έχει γίνει «αβέβαιη», αντικείμενο δισταγμών, περίσκεψης 
και στενά ατομικής απόφασης24.

Το φαινόμενο εντείνεται από το γεγονός ότι παρόμοια εξέλιξη γνωρίζουν και 
οι ρόλοι των φύλων. Τα τελευταία πενήντα χρόνια άλλαξαν την κατάσταση της 
γυναίκας περισσότερο από όσο όλες οι προηγούμενες χιλιετίες μαζί. Για πρώτη 
φορά στην Ιστορία η θέση της γυναίκας δεν είναι πια εξολοκλήρου προκαθορισμένη 
και ρυθμισμένη από την κοινωνική και φυσική τάξη. Αυτό που ορίζει τη γυναικεία 
κατάσταση είναι περισσότερο μια αρχή απροσδιοριστίας και ελεύθερης διαχείρισης 
του εαυτού. Φυσικά, αυτή η διαδικασία χειραφέτησης συνοδεύεται από μια σειρά 
χαρακτηριστικών και ρόλων κληρονομημένων από την Ιστορία. Παρά την ισχυρή 

23. Σ.τ.μ.: Οι οικογένειες, δηλαδή, που προέρχονται από χωρισμούς ανάμεσα στα ζευγάρια και 
στις οποίες ο ένας από τους δύο γονείς δεν είναι φυσικός γονέας του ή των παιδιών, αλλά σύ-
ζυγος του φυσικού γονέα.
24. Louis Roussel, La Famille incertaine [Η αβέβαιη οικογένεια], Odile Jacob, 1989.
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ώθηση της δημοκρατικής κουλτούρας, δεν είμαστε μάρτυρες καμιάς πραγματικής 
αμοιβαίας ανταλλαγής των ρόλων ανάμεσα στα φύλα. Η υπερμοντέρνα γυναίκα 
συνδυάζει τη νεοτερική επανάσταση της ατομικιστικής αυτονομίας με την ανθεκτι-
κότητα της ιστορικής κληρονομιάς και τη δυναμική της ισότητας με τη διαιώνιση 
της κοινωνικής ασυμμετρίας αρσενικού/θηλυκού25. Δε μπορούμε ωστόσο να πα-
ραβλέψουμε ότι οι σεξουαλικοί ρόλοι και οι σχέσεις ανάμεσα στα φύλα δεν είναι 
πια χαραγμένοι στο μάρμαρο. Τα πάντα σε αυτόν τον τομέα είναι πλέον ανοικτά, 
διαπραγματεύσιμα και ακαθόριστα.

Μια τέτοια επανάσταση όμως αναγκαστικά επιφέρει νέες μορφές αμηχανίας 
και αποπροσανατολισμού όπως και νέους τύπους συγκρούσεων ανάμεσα στον άνδρα 
και τη γυναίκα. Η ιδέα πως ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας έχει χάσει 
κάθε νομιμοποίηση μέσα στο υπερμοντέρνο ζευγάρι. Το μοντέλο που επικρατεί 
χαρακτηρίζεται από την ισότητα, την αυτονομία και τη συμμετοχή αμφότερων των 
συζύγων στη λήψη των αποφάσεων. Από εδώ και στο εξής ο καταμερισμός των 
ρόλων χάνει τον αμετάβλητο χαρακτήρα του. Όλα είναι καταρχήν διαπραγματεύσιμα 
και ανοιχτά στην αναθεώρηση, τίποτε δεν είναι πια αυτονόητο. Τίποτα πλέον στη 
ζωή του ζευγαριού δεν επιβάλλεται «φυσικά». Σε ποια στιγμή να κάνουμε παιδιά; 
Πόσα παιδιά; Ποιός ή ποιά θα ασχολείται μαζί τους και πότε; Ποιός από τους δύο 
θα κάνει τα ψώνια; Ποιός ή ποιά θα αναλάβει την τάδε δουλειά του νοικοκυριού; 
Να δουλεύει κανείς ή να κρατά τα παιδιά; Η δυναμική της ατομικοποίησης πολ-
λαπλασιάζει, αναπόφευκτα, τις διενέξεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
που συμβιώνουν. Από τη μια μεριά παρακολουθούμε τη γενίκευση του ερωτικού 
κανόνα ως ιδεώδους βασικής αρχής του ζευγαριού και από την άλλη την ανάπτυξη 
συγκρούσεων, που προκαλούνται από τη δυσκολία μας να κάνουμε παραχωρήσεις, 
από τη θέλησή του καθενός μας να αναπτύξει την προσωπικότητά του και από 
το γεγονός ότι διεκδικούμε την αυτονομία και την ισότητα μέσα στη σχέση. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, η σφαίρα του οικείου μας περιβάλλοντος προκαλεί την ίδια 
αν όχι μεγαλύτερη ανασφάλεια με τη δημόσια ζωή. Οι μεγάλες απογοητεύσεις και 
ματαιώσεις στη ζωή μας είναι πολύ περισσότερο συναισθηματικής παρά πολιτικής 
ή καταναλωτικής φύσης. Ποιός και ποιά δεν έχει βιώσει αυτή τη φλογερή εμπειρία; 
Ο στενός δεσμός ανάμεσα στην αγάπη και την απογοήτευση δεν είναι, προφανώς, 

25. Gilles Lipovetsky, La Troisième Femme. Permanence et révolution du féminin [Η τρίτη γυναίκα. 
Διατήρηση και επανάσταση του θηλυκού], Gallimard, 1997.
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κάτι καινούργιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο πολλαπλασιασμός των ερωτικών 
εμπειριών κατά τη διάρκεια της ζωής. 

Η υποχώρηση της ταξικής κουλτούρας και του αισθήματος του ανήκειν σε 
μια συλλογικότητα, η ευθραυστοποίηση της επαγγελματικής και συναισθηματικής 
ζωής, η αποσταθεροποίηση των σεξουαλικών ρόλων και ταυτοτήτων, η χαλάρωση 
των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, η αποδυνάμωση των θρησκευτικών 
πλαισίων: όλοι αυτοί οι παράγοντες ενδυναμώνουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό το 
αίσθημα της μοναξιάς των ατόμων, την εσωτερική τους ανασφάλεια, τις εμπειρίες 
προσωπικής αποτυχίας, τις προσωπικές και διαπροσωπικές κρίσεις. Όσο περισ-
σότερο το άτομο απελευθερώνεται και γίνεται κύριο του εαυτού του, τόσο δίνει 
την εντύπωση ότι είναι ευάλωτο, εύθραυστο, εσωτερικά αφοπλισμένο. Μαρτυρούν 
για αυτό ο πολλαπλασιασμός των αυτοκτονιών ή των αποπειρών αυτοκτονίας, ο 
φαύλος κύκλος του άγχους και της κατάθλιψης, η αύξηση της τοξικομανίας, των 
ψυχοτρόπων ουσιών και των αιτήσεων ψυχιατρικής βοήθειας26.

Πρόκειται για μια ευθραυστοποίηση που αναπτύσσεται με φόντο την αυξα-
νόμενη μοναξιά. Πάνω από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων έχει δοκιμάσει «καμιά 
φορά» ή «συχνά» το αίσθημα της μοναξιάς. Είναι σαν το αποτέλεσμα της εξαφά-
νισης όλων των φραγμών που εμπόδιζαν την ατομική ελευθερία να μην ήταν άλλο 
από τον εγκλεισμό του ατόμου στο προσωπικό του κελί. Οι πόλεις που απλώνουν 
τα πλοκάμια τους προς όλες τις κατευθύνσεις μοιάζουν να αποτελούν το σύμβολο 
αυτής της συλλογικής μοναξιάς27. Από την αρχή της δεκαετίας του 1960 η αναλογία 
των ατόμων που ζουν μόνα διπλασιάστηκε, αγγίζοντας, το 2004, το 14%: 8,3 εκατ. 
Γάλλοι ζουν μόνοι τους, 5 εκατ. εκ των οποίων είναι γυναίκες. Στο Παρίσι ένα στα 
δύο σπίτια κατοικείται από ένα άτομο. Ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών 

26. Το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη στη Γαλλία επταπλασιάστηκε ανάμε-
σα στο 1970 και το 1996. 11% των Γάλλων γνώρισαν πρόσφατα ένα επεισόδιο κατάθλιψης και 
12% από αυτούς παραδέχονται ότι έχουν υποφέρει από γενικευμένο άγχος κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου εξαμήνου. Η αυτοκτονία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά αιτία θνησιμότητας στα 
άτομα των ηλικιών 15-24 και την πρώτη στα άτομα ηλικιών 25-40. Μια πρόσφατη έρευνα απο-
καλύπτει ότι το 15% των φοιτητών σκέφτηκαν να αυτοκτονήσουν κατά τη διάρκεια του τελευταί-
ου χρόνου και ότι το 5% έκαναν μια απόπειρα αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
27.  Σ.τ.μ.: Villes tentaculaires στο πρωτότυπο, δηλαδή «πλοκαμοειδείς πόλεις» ή «πόλεις με 
πλοκάμια». Είναι ο τίτλος μιας ποιητικής συλλογής του Βέλγου συμβολιστή Εμίλ Βεράρεν (É. 
Verhaeren). Εκδόθηκε το 1895 και είχε  ως βασικό θέμα την υπερδιόγκωση των πόλεων και τη 
συνακόλουθη ερήμωση της εξοχής.
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αυξήθηκε πάνω από το διπλάσιο μέσα σε τριάντα χρόνια, φτάνοντας να αντιπρο-
σωπεύει το 20% των οικογενειών. Οι ηλικιωμένοι βιώνουν περισσότερο από τους 
υπόλοιπους τη δοκιμασία της μοναξιάς και παραμένουν όλο και συχνότερα μόνοι 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πλήθος μελετών υπογραμμίζουν το δράμα της 
συναισθηματικής και κοινωνικής απομόνωσης που ζουν οι άνεργοι. Αυτή είναι η 
αιτία του πολλαπλασιασμού των κλαμπ για ανύπαντρους, των ιστοσελίδων με on 
line συναντήσεις, του πάθους για τα κατοικίδια ζώα: στη Γαλλία, υπάρχουν 56 
εκατ. κατοικίδια ενώ πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά έχει τουλάχιστον ένα κα-
τοικίδιο. Πότε στην ιστορία της ανθρωπότητας οι άνθρωποι δεν είχαν τόσο πολλές 
δυνατότητες να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας 
και ποτέ δεν ένιωθαν τόσο έντονα το αίσθημα της απομόνωσης. Αυτή η κατάσταση 
μοναξιάς και προσωπικής δυστυχίας βρίσκεται, εν μέρει, πίσω από την διάδοση 
του καταναλωτισμού, ο οποίος μας επιτρέπει να προσφέρουμε στον εαυτό μας 
μικρές χαρές ως αποζημίωση για την έλλειψη αγάπης, δεσμών και αναγνώρισης. 
Όσο περισσότερο οι κοινωνικοί και ατομικοί δεσμοί γίνονται εύθραυστοι και μας 
προξενούν απογοήτευση, τόσο περισσότερο θριαμβεύει ο καταναλωτισμός ως κα-
ταφύγιο, απόδραση, μικρή «περιπέτεια» που αποσοβεί προσωρινά τη μοναξιά και 
τις αμφιβολίες για τον εαυτό μας.

ΜΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Η υπερνεοτερικότητα αντιστοιχεί επίσης σε μια νέα ιστορική εποχή του 

καταναλωτισμού η οποία χαρακτηρίζεται, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές δρα-
στηριότητες, από τη διαδικασία της ατομικοποίησης και της απορρύθμισης. Μέχρι 
και τη δεκαετία του 1970, τα αγαθά και τα σύμβολα του καταναλωτισμού ήταν 
πρωταρχικά οικογενειακής τάξης: αυτοκίνητο, οικιακές συσκευές, τηλέφωνο, τη-
λεόραση, hi-fi. Η υπερμοντέρνα εποχή χαρακτηρίζεται από μια νέα καταναλωτική 
επανάσταση, στα πλαίσια της οποίας ο εξοπλισμός αφορά κατ’ ουσίαν τα άτομα: 
(προσωπικός) υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, i-Pod, GPS τσέπης, βιντεοπαιχνίδια, 
smartphone. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καθένας διαχειρίζεται τον χρόνο του όπως 
επιθυμεί, διαμορφώνοντας το δικό του κόσμο, εφόσον περιορίζεται λιγότερο από 
τους συλλογικούς καταναγκασμούς και έχει τη δυνατότητα να ασχολείται πολύ 
περισσότερο με την απόκτηση όλων όσων σχετίζονται με την προσωπική του άνεση 
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και τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς του. Με αυτό τον τρόπο η προσωποποίηση 
(personnalisation)28 βαδίζει παράλληλα με τον αποσυγχρονισμό των συλλογικών 
χρήσεων: ο χωρο-χρόνος της κατανάλωσης έχει μετατραπεί σε προσωπικό χώρο-
χρόνο του ατόμου και συνιστά βασικό συστατικό και παράγοντα επιτάχυνσης της 
νέο-ατομικιστικής κουλτούρας.

Ταυτόχρονα, μέσα στο σύμπαν της κατανάλωσης διαλύονται οι ταξικές κουλ-
τούρες του παρελθόντος, οι οποίες πλαισίωναν και ήλεγχαν τις συμπεριφορές δια-
φορετικών κοινωνικών κύκλων μέσω πιέσεων και άλλων τρόπων εκφοβισμού. Εξού 
και η ανάδυση ενός μεγαλύτερου εύρους καταναλωτών: μαζί με τον πλανητικό και 
απορυθμισμένο «τουρμποκαπιταλισμό»29 εμφανίζεται και ο «τουρμποκαταναλωτής». 
Ένας καταναλωτής, με άλλα λόγια, που έχει απαλλαγεί από το βάρος που ασκούσαν 
τα ήθη, οι συνήθειες και οι παραδόσεις των τάξεων. Οι ανώτερες τάξεις δε θεωρούν 
πια αναξιοπρεπές να αγοράζουν low cost προϊόντα, ενώ οι πολυτελείς μάρκες είναι 
γνωστές και επιθυμητές από όλες τις κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
και των πιο φτωχών. Οι δραστηριότητες και τα πάθη υπερβαίνουν τις κοινωνικές 
διαφορές και δημιουργούν «φυλές» ετερόκλιτες και «εγκάρσιες». Τα περιοδικά, η 
διαφήμιση και οι εμπορικές προσφορές αναπαράγουν αυτή την κατάσταση, καθώς 
απευθύνονται σε στόχους οι οποίοι εκτείνονται σε ολόκληρο το κοινωνικό σώμα 
και κατατάσσονται ανάλογα με την ένταξή τους στο τάδε ή το δείνα καταναλωτικό 
σύμπαν. Ο αγοραστής νέου τύπου είναι απρόβλεπτος, θρυμματισμένος και δεν έχει 
πια στεγανά: έχει γίνει ασταθής, νομαδικός, απορυθμισμένος. Απελευθερωμένος 
από τους συλλογικούς ελέγχους του παρελθόντος, ο υπερκαταναλωτής είναι ένας 
αποσυντονισμένος ζαπάνθρωπος.

 Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε για υπερκαταναλωτική 
κουλτούρα είναι η δίχως όρια και προς κάθε κατεύθυνση ανάπτυξη της εμπορευμα-
τικής σφαίρας, η οποία είναι πλέον πανταχού παρούσα. Καταναλώνουμε παντού, 
σε κάθε τόπο και σε κάθε στιγμή: στα σουπερμάρκετ και στις στοές με μαγαζιά, 
στα σινεμά, στους σταθμούς, στα αεροδρόμια· στα κανονικά ωράρια των μαγαζιών 

28. Σ.τ.μ.: Για το φαινόμενο αυτό βλ. ενδεικτικά: Ζ. Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού, μτφρ. Β. 
Τομανάς, Σκόπελος, Νησίδες, χ.χ., σσ. 9-25, Z.  Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, ό. π., 
σ. 95 κ.ε. Όπως διευκρινίζει ο Β. Τομανάς (Ζ. Λιποβετσκί,  ό. π., σ. 4), «όταν κάτι προσωποποι-
είται, καθίσταται προσωπικό, ατομικό. Η λέξη έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα από τους αμερικα-
νούς κοινωνιολόγους (Ρήσμαν, Μπελ, Λας κ.ά.)».
29. Edward Luttwak, Le Turbo-Capitalisme, Odile Jacob, 1999.
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αλλά -όλο και συχνότερα- και τις Κυριακές, το βράδυ, τη νύχτα. Εξυπηρετούμενοι 
από πωλητές ή και μόνοι μας, χρησιμοποιώντας αυτόματα μηχανήματα διανομής 
ή παραγγέλνοντας από το Ίντερνετ. Οι γιορτές, που άλλοτε είχαν θρησκευτική 
σημασία, έχουν μετατραπεί σήμερα σε αφορμές για απόλαυση, σε ένα είδος κατα-
ναλωτικών οργίων. Από εδώ και στο εξής το ουσιώδες των συναλλαγών μας τείνει 
να μετατραπεί σε εμπορευματικές σχέσεις. Το σύνολο σχεδόν της ύπαρξής μας 
έχει αποικειοποιηθεί από τις μάρκες και την αγορά. Η τελευταία δε σταματά να 
επεκτείνεται και διεισδύει σε όλες τις χαραμάδες της ζωής: μετά τα αντικείμενα 
είναι η κουλτούρα, η τέχνη, η πολιτική, ο χρόνος, η επικοινωνία, η βιωμένη εμπει-
ρία ακόμα και το ίδιο το θρησκευτικό φαινόμενο –όλα τους έχουν πιαστεί στα 
δίχτυα του μάρκετινγκ και της ολοκληρωτικής εμπορευματοποίησης. Η εποχή της 
υπερκατανάλωσης είναι η εποχή της ακραίας διαστολής, της υπερδιόγκωσης της 
εμπορευματικής σφαίρας. Για αυτό και, αν τα άτομα είναι περισσότερο ελεύθερα 
στην ιδιωτική τους ζωή, είναι επίσης περισσότερο εξαρτημένα από την αγορά για 
την ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Κι όσο λιγότερο μας επιβάλλει η αγορά τις 
λεπτομέρειες του προσωπικού μας τρόπου κατανάλωσης, τόσο αυξάνεται η γενική 
επιρροή της κατανάλωσης στον τρόπο ζωής και ευχαρίστησής μας.

 Δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι το σύμπαν της υπερκατανάλωσης επιφέρει 
και πολλά καλά: υλική ευημερία, καλύτερη υγεία, πληροφόρηση και επικοινωνία. 
Συνεισφέρει επίσης στην επίτευξη μιας μεγαλύτερης αυτονομίας των ατόμων στις 
καθημερινές τους κινήσεις. Την ίδια στιγμή όμως εξαπολύει μια διαδικασία απο-
προσανατολισμού, μόνο και μόνο από την υπερπληθώρα επιλογών που μας προ-
σφέρει όσον αφορά στα προϊόντα, τα μοντέλα, τις μόδες, τα ταξίδια, τα στυλ, τις 
μάρκες. Γεννά νέες αβεβαιότητες στον υπερμοντέρνο αγοραστή, που συνδέονται με 
τη διεύρυνση των επιλογών μέχρι και στον τομέα της πολιτιστικής κατανάλωσης. 
Στον «χαμένο μέσα στο πλήθος άνθρωπο» του Τοκβίλ (Tocqueville), ορφανό από 
τα σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του, προστίθεται από εδώ και στο εξής ο 
καταναλωτής που βρίσκεται χαμένος μέσα στην υπερπληθώρα επιλογών της πο-
λιτιστικής προσφοράς, η οποία λανσάρει κάθε χρόνο στην αγορά χιλιάδες βιβλία, 
εκατοντάδες ταινίες και είδη μουσικής.

Ποικίλα φαινόμενα φανερώνουν αυτόν τον αποπροσανατολισμό του υπερκα-
ταναλωτή: ψυχαναγκαστικές αγορές, υπερχρέωση των νοικοκυριών, εξάρτηση από 
τα βιντεοπαιχνίδια και το Ίντερνετ, τοξικομανίες, συμπεριφορές που οδηγούν στον 
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εθισμό, αναρχία των διατροφικών συμπεριφορών, βουλιμίες και παχυσαρκίες. Ο 
καπιταλισμός της υπερκατανάλωσης συμπίπτει με την ανάδυση του «εξπέρ» και 
υπεύθυνου, «επαγγελματία καταναλωτή», που προσέχει την υγεία του, τις τιμές 
και την ποιότητα της ζωής· την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργεί και έναν καταναλω-
τή ανομικό, που είναι όλο και λιγότερο κύριος του εαυτού του. Παρατηρούμε ένα 
ανοδικό ρεύμα φαινομένων υπερβολής και απώλειας ελέγχου του εαυτού, αποδι-
οργανωμένων συμπεριφορών, παθολογικής και ψυχαναγκαστικής κατανάλωσης. Η 
αποδυνάμωση των συλλογικών μορφών ελέγχου, οι ηδονιστικές διεγέρσεις, η υπερ-
πληθώρα καταναλωτικών επιλογών, όλα αυτά έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός ατόμου που συχνά δε διαθέτει τα όπλα για να αντισταθεί στους εξωτερικούς 
πειρασμούς και στις εσωτερικές του ορμές. Μέσα στη σύγχρονη υπεραγορά των 
τρόπων ζωής, η κουλτούρα της ελεύθερης διάθεσης των ατόμων γίνεται μάρτυρας 
μιας ανοδικής τάσης απορρύθμισης του εαυτού. Μέσα στην υπερκαταναλωτική 
κοινωνία επιβεβαιώνονται συγχρόνως, από τη μια πλευρά, η αρχή της απόλυτης 
εξουσίας ως προς τη διαχείριση του εαυτού μας και, από την άλλη, τα φαινόμενα 
εξάρτησης και αδυναμίας του υποκειμένου30.

Την ίδια στιγμή, οι πιο στοιχειώδεις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 
καθίστανται προβληματικές και προκαλούν συνεχή ερωτήματα. Ας πάρουμε το 
παράδειγμα της διατροφής. Παρακολουθούμε σήμερα την αποδιοργάνωση των δια-
τροφικών συμπεριφορών, την κακοφωνία των σημείων αναφοράς και των κριτηρίων, 
την ανάδυση μιας αληθινής «γαστροανομίας»31. Από εδώ και στο εξής το πρόβλημα 
δεν είναι τόσο το να βρούμε να φάμε όσο το να ξέρουμε τι τρώμε. Είμαστε εγκλωβι-
σμένοι ανάμεσα στις γαστρονομικές διεγέρσεις και στο φόβο της κακής διατροφής, 
της κατανάλωσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης, λιπών, χρωστικών ουσιών και 
στο φόβο της παχυσαρκίας μέσα σε μια κοινωνία που προωθεί ως μοντέλο τη λεπτή 
σιλουέτα. Είναι εξάλλου σώφρον να καταναλώνει κανείς γενετικά τροποποιημένα 
προϊόντα, δίχως να ξέρει τις επιπτώσεις αυτής της τροποποίησης; Ο πληθωρισμός 
των προσταγών (υγιεινιστικών, ηδονιστικών, αισθητικών), η πληθώρα πληροφοριών 
και αντιφατικών λόγων προκαλούν τη διατροφική κακοφωνία και θέτουν τον κα-
30. Για αυτά τα σημεία βλ. Gilles Lipovetsky, Le Bonheur paradoxal. Essai sur la société 
d’hyperconsommation [Η παράδοξη ευτυχία. Δοκίμιο για την υπερκαταναλωτική κοινωνία], 
Gallimard 2006.
31. Claude Fischler, L’Homnivore [Το παμφάγο], Odile Jacob, 1990· Jean-Pierre Poulain, Sociologies 
de l’alimentation [Κοινωνιολογίες της διατροφής], PUF, 2005.
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ταναλωτή σε μια κατάσταση ανασφάλειας. Η κουλτούρα που θριαμβεύει δεν είναι 
αυτή του Διονύσου, αλλά μια κουλτούρα συγχρόνως ηδονιστική και αγχώδης. 

Και ούτω καθεξής για ολόκληρη την καθημερινή μας ζωή: παίρνεις το αε-
ροπλάνο; Συμμετέχεις στη μόλυνση που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη. Τηλεφωνείς από το κινητό σου; Κινδυνεύεις να βγάλεις κακοήθεις όγκους 
στον εγκέφαλο, εξαιτίας της ακτινοβολίας. Τίποτα πλέον δεν είναι αυτονόητο: η 
αβεβαιότητα έχει γίνει κανόνας για τον αποπροσανατολισμένο υπερκαταναλωτή, 
ο οποίος ψάχνει για απαντήσεις στα περιοδικά και στο Ίντερνετ, όπως επίσης 
και στα νέα θρησκευτικά κινήματα και σέχτες. Αυτή η κατάσταση καταλήγει να 
οδηγεί όσους είναι περισσότερο αγχωμένοι και λιγότερο σίγουροι για τον εαυτό 
τους στο να μη μπορούν πια να φάνε, να τρέξουν, να μιλήσουν, να ντυθούν δίχως 
την καθοδήγηση ενός προπονητή που τους παίρνει από το χέρι για να τους πει τι 
πρέπει να κάνουν.

Η ευτυχία;
Ο αποπροσανατολισμός που αφήνει πίσω της η υπερκαταναλωτική κοινωνία 

δε σταματά εδώ. Αφορά ακόμα και την ταυτότητα των ατόμων που είναι αποκλει-
σμένα από τον εμπορευματικό παράδεισο. Μέσα σε έναν κόσμο κυριευμένο από την 
αγορά, η φτώχεια παίρνει νέο πρόσωπο, όλο και περισσότερο μάλιστα στο βαθμό 
που έχουν εξαφανιστεί οι παραδοσιακές κουλτούρες της φτώχειας. Από εδώ και 
στο εξής, το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων μεγάλωσε μέσα σε μια κουλτούρα ευ-
ημερίας με αποτέλεσμα να προσδοκούν όλοι τις απολαύσεις της κατανάλωσης, των 
χόμπι και των μαρκών. Όλοι μας, τουλάχιστον νοητά, είμαστε υπερκαταναλωτές. Τα 
άτομα που εκπαιδεύτηκαν μέσα σε έναν καταναλωτικό κόσμο αλλά δε μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτόν βιώνουν την κατάστασή τους με ένα αίσθημα ματαίωσης, 
αυτοαπαξίωσης και προσωπικής αποτυχίας. Αίτηση κοινωνικής βοήθειας; Οικονο-
μία στα απαραίτητα; Υπολογισμός των πάντων; Στέρηση σε όλα; Αδυναμία να τα 
βγάλουμε πέρα; Στην εποχή της διογκωμένης κατανάλωσης, η υπο-κατανάλωση 
οδηγεί στον αποκλεισμό, στη ντροπή για τον εαυτό μας, στον αυτοστιγματισμό. 
Στις χώρες μας ο καπιταλισμός της υπερκατανάλωσης έχει εξαφανίσει την από-
λυτη αθλιότητα, ωστόσο αυξάνει την εσωτερική αθλιότητα: την πικρή αίσθηση, για 
αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στην καταναλωτική ευτυχία που η κοινωνία έχει 
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υποσχεθεί σε όλους, ότι ζουν ένα είδος «υπό-ύπαρξης».
Όταν όμως μιλάμε για τον αποπροσανατολισμό που γεννά η καταναλωτική 

κουλτούρα, αναφερόμαστε σε ένα σφαιρικό και δομικό φαινόμενο. Στη Γαλλία, το 
ΑΕΠ διπλασιάστηκε από το 1975 ως σήμερα: ποιός όμως μπορεί να υποστηρίξει 
ότι είμαστε δύο φορές πιο χαρούμενοι; Η κατανάλωση ενέργειας, ο συλλογικός 
πλούτος και το επίπεδο ζωής αυξάνονται: το μέσο επίπεδο της ευτυχίας όμως δε 
δείχνει να κινείται ιδιαίτερα. Μέσα στην κοινωνία της υπερκατανάλωσης κυριαρχεί 
το «όλο και περισσότερο», αλλά δεν υπάρχει «όλο και περισσότερη ευτυχία». Τα 
άτομα θέλουν να κερδίζουν διαρκώς περισσότερα χρήματα, επειδή η εμπορευμα-
τική προσφορά δε σταματά να αυξάνεται. Όταν όμως φτάσουν ένα συγκεκριμένο 
εισοδηματικό επίπεδο, το συναίσθημα της ευτυχίας δεν αυξάνεται περεταίρω σε 
περίπτωση κάποιων επιπλέον εισοδημάτων32. Μόνο οι πολύ φτωχοί μπορούν να 
δηλώσουν πιο χαρούμενοι, βλέποντας το επίπεδο ζωής τους να ανεβαίνει. Από τη 
μια μεριά, ολόκληρη η κοινωνία μας έχει στραφεί στην κούρσα της κατανάλωσης∙ 
από την άλλη, η κατανάλωση δεν καταφέρνει να δημιουργήσει, να «αυξήσει» την 
ευτυχία. «Πότε είναι κανείς ευτυχής;» τραγουδά ο Cali: έχει κανείς την αίσθηση 
ότι η απάντηση απομακρύνεται διαρκώς…

Μέσα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες παρατηρούμε την άνοδο ενός αποπρο-
σανατολισμού ο οποίος, δίχως να είναι μηδενιστικός, παραμένει ωστόσο εξίσου 
σοβαρός.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
Ή ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ;

Αν δε σημειωθεί κάποιος πλανητικός κατακλυσμός, το αυριανό σύμπαν θα 
οργανώνεται όλο και περισσότερο βάσει των τεσσάρων καθολικών πόλων του υπερ-
μοντέρνου μέλλοντος: υπερκαπιταλισμός, υπερτεχνολογία, υπερατομικισμός και 
υπερκατανάλωση. Βέβαια αυτοί οι πόλοι θα εξελιχθούν και θα φέρουν τα σημάδια 
των επιμέρους πολιτισμών. Δε θα πάψουν όμως να αποτελούν τις οργανωτικές 
αρχές του κόσμου που έρχεται. Δε βλέπουμε ποιός πολιτισμός θα μπορούσε να 
ξεφύγει από αυτόν τον καινούργιο «μεγάλο μετασχηματισμό» που σημειώνεται σε 
πλανητική κλίμακα. Πέρα από τις κρίσεις, τις «καθυστερήσεις» και τις ανισομέρει-

32. Richard Layard, Le Prix du Bonheur [Το τίμημα της ευτυχίας], Armand Colin, 2007.
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ες της ανάπτυξης, αυτό που επιβάλλεται είναι η ίδια κουλτούρα-κόσμος, η οποία 
αναδιοργανώνει από όλες τις πλευρές το νόημα και τη λειτουργία των επιμέρους 
κουλτουρών, που μας έχουν κληροδοτηθεί από χιλιόχρονες παραδόσεις.

Οι κρίσεις που τραντάζουν τις χρηματοοικονομικές αγορές θα προκαλέσουν, 
προφανώς, τη λήψη νέων ρυθμιστικών μέτρων. Δε βλέπουμε όμως, αυτή τη στιγμή, 
τι θα μπορούσε να σταματήσει τη συνέχιση της επέκτασης του παγκοσμιοποιημένου 
καπιταλισμού. Η μόνη προοπτική που υπάρχει σήμερα είναι η επιβολή της αγοράς 
και του ανταγωνισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο, ως μοναδικού οικονομικού συστή-
ματος. Κατά τον ίδιο τρόπο η τεχνοεπιστήμη εμφανίζεται ως ένας παγκόσμιος και 
ασυγκράτητος χώρος ο οποίος επεκτείνει την κυριαρχία του μέχρι και στις χώρες 
που χαρακτηρίζονται από την αναβίωση τον θεολογικο-πολιτικού φονταμενταλι-
σμού αλλά επιδίδονται στην προσπάθεια απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου. Ποιό 
κομμάτι του κόσμου, άλλωστε, δεν υιοθετεί την ιδεολογία της ανάπτυξης και δεν 
ονειρεύεται την απόλαυση των τεχνητών παραδείσων του καταναλωτικού σύμπαντος; 
Είναι προφανές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα οδηγήσουν στην προώθηση 
περισσότερο συγκρατημένων τρόπων κατανάλωσης, με λιγότερες ενεργειακές απαι-
τήσεις, οι οποίοι θα είναι λιγότερο καταστροφικοί για την οικόσφαιρα. Ωστόσο η 
ολοκληρωτική εμπορευματοποίηση της εμπειρίας θα ενταθεί και θα επεκταθεί σε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Η ενσωμάτωση των περιορισμών που επιβάλλει η βιώσιμη 
ανάπτυξη δε θα αποτελέσει την ταφόπλακα του υπερκαταναλωτισμού αλλά, αντι-
θέτως, το εργαλείο για τη βιώσιμη διαιώνισή της πάνω στον πλανήτη.

Μερικές φορές αμφισβητούμε την ιδέα της κουλτούρας-κόσμου, υπογραμ-
μίζοντας τη διαπίστωση ότι ο ατομικισμός αποτελεί ιδιάζον χαρακτηριστικό της 
Δύσης. Αυτή η άποψη παραβλέπει το γεγονός ότι, αν, πράγματι, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα απέχουν πολύ από το να αποτελούν την οργανωτική αρχή των νόμων 
και της εξουσίας σε πάρα πολλές χώρες, δεν παύουν, ωστόσο, να διεκδικούνται σε 
όλες τις ηπείρους. Με άνισο τρόπο και αντιμετωπίζοντας λίγο πολύ την καταστο-
λή, σε ολόκληρο τον πλανήτη εκφράζεται η απαίτηση των προσωπικών ελευθεριών 
και της ευζωίας, η αρχή της ελεύθερης διάθεσης του εαυτού, παράλληλα με τον 
περιορισμό της επιρροής των παραδοσιακών τρόπων ζωής.

Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η δυναμική της ατομικοποίησης σταματά 
στις πύλες της Δύσης. Στη Ρωσία, που πρόσφατα επαναπροσυλητίστηκε στην 
ανελεύθερη δημοκρατία [démocratie illibérale], εμφανίζονται τα πάθη της μόδας και 
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της πολυτέλειας και οι ορέξεις του καταναλωτικού ατομικισμού. Η Κίνα, που δε 
χαίρει φιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών, βιώνει την αποχαλίνωση του κτητικού 
ατομικισμού και τη βασιλεία της ελεύθερης επιχείρησης.

Η ατομικοποίηση προχωρά ακόμα και στις χώρες όπου κυριαρχεί ο ισλαμικός 
φονταμενταλισμός. Μαρτυρά για αυτό η πτώση των δεικτών γονιμότητας, που σε 
χώρες όπως το Ιράν ή η Τυνησία βρίσκονται πλέον στα ίδια επίπεδα με τη Γαλλία. 
Η πτώση των γεννήσεων αποδίδει με παραδειγματικό τρόπο την αμφισβήτηση της 
παράδοσης από τις συμπεριφορές και τους τρόπους ζωής. Δείχνει την ανατροπή των 
σχέσεων εξουσίας και αυθεντίας ανάμεσα στους συζύγους και τον εθελούσιο έλεγχο 
των γεννήσεων ανάλογα με τις επιθυμίες των ατόμων. Πίσω από τον πολιτιστικό 
αντιδυτικισμό εκδηλώνεται, κατά βάθος, η ανάδυση του δυτικού ατομικιστικού 
μοντέλου, που επηρεάζει την παραδοσιακή οικογενειακή τάξη: ήδη σε χώρες όπως 
η Ιορδανία, η Αίγυπτος ή η Αλγερία η αναλογία των γάμων ανάμεσα σε πρώτα 
ξαδέρφια –ο οποίοι υπαγορεύονται από το έθιμο- βρίσκεται σε πτώση· στο Λίβανο 
και στο Μαγκρέμπ οι γυναίκες παντρεύονται πιο αργά, περιμένοντας ορισμένες 
φορές μέχρι τα 28 ή τα 30· η έκτρωση χρησιμοποιείται μαζικά στο Καζακστάν, 
στο Αζερμπαϊτζάν και στην Αλβανία33. Ακόμα και ο ίδιος ο νέο-φονταμεταλισμός 
δείχνει να είναι μάλλον μια ατομική θρησκεία, υπό την έννοια πως αντικαθιστά 
την παραδοσιακή θρησκευτικότητα με τη νεοτερική αρχή της επιλογής και της 
προσωπικής πίστης. Αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι σε καμία περίπτωση η 
επιστροφή στο δρόμο των προγόνων αλλά, αντιθέτως, η κριτική των παραδοσιακών 
αρχών, η ατομικοποίηση της ένταξης, η ατομική επανιδιοποίηση της πίστης, έστω 
και υπό μορφή υπερ-ορθόδοξη34. Παρά τα επιδεικτικά σημάδια επανισλαμισμού της 
κουλτούρας και της κοινωνίας, αυτό που στην πραγματικότητα διαδίδεται είναι η 
νεοτερική κουλτούρα του ατόμου35, η οποία αναδιοργανώνει τις οικογενειακές και 
θρησκευτικές συμπεριφορές.

33. Για αυτά τα σημεία βλ. Youssef Courbage, Emmanuel Todd, Le Rendez-vous des civilizations [Το 
ραντεβού των πολιτισμών], Seuil, 2007.
34. Oliver Roy, L’Islam mondialisé [Το παγκοσμιοποιημένο Ισλάμ], Seuil, 2002.
35. Ακόμα και η τρομοκρατική βία των «ανθρώπινων βομβών» και των υπόλοιπων καμικάζι, 
παρά την αντι-δυτική της ιδεολογία, παρουσιάζει ένα νεοτερικό-ατομικιστικό χαρακτήρα, δείγ-
ματα του οποίου είναι η διεθνής βάση της στρατολόγησης, ο βολονταρισμός της υποκειμενικής 
στράτευσης των δραστών, ο μηδενισμός και η φυγή προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση μαζι-
κών και υπερθεαματικών καταστροφών. 
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Για τους λόγους αυτούς δε θα μπορούσαμε να προσυπογράψουμε τη θέση 
περί του πολέμου ανάμεσα στους πολιτισμούς. Όχι μόνο δεν υπάρχει ριζική ετερό-
τητα ανάμεσα στις κουλτούρες, αλλά παρατηρούμε ότι δε σταματούν να μετασχη-
ματίζονται και να αναδιοργανώνονται από τις βασικές αρχές της νεοτερικότητας 
και της υπερνεοτερικότητας. Από εδώ και στο εξής κανένας πολιτισμός δε μένει 
έξω από την ορμή της κουλτούρας-κόσμου, κανείς δεν γλυτώνει πλέον από τη δο-
κιμασία του κοινωνικού και ατομικού αποπροσανατολισμού που προκαλεί αυτή η 
κουλτούρα. Είναι ακριβώς η κουλτούρα-κόσμος αυτή που βρίσκεται στη βάση της 
αναβίωσης του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ο οποίος αποτελεί μια μορφή εκ 
νέου επιβεβαίωσης της πίστης μέσα στις κουλτούρες που βιώνουν την υποχώρηση της 
κυριαρχίας του θρησκευτικού στοιχείου. Κάτω από την ποικιλία των πολιτιστικών 
μορφών οργανώνονται καθολικοί και κοινοί άξονες, ταυτόσημοι σε όλα τα μέρη.

Το ότι απορρίπτουμε, ωστόσο, τη θέση της σύγκρουσης των πολιτισμών δε 
σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ομογενοποίησης του πλανήτη, η οποία 
θα αποσυνέθετε όλες τις πολιτιστικές διαιρέσεις και διαφορές. Ο ατομικισμός δεν 
είναι κάτι α-ιστορικό και δε μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί παρά ξεκινώντας από 
τα ιδιαίτερα στοιχεία που ριζώνουν στις κοσμικές κουλτούρες. Ο Τοκβίλ σημείωνε 
ότι «οι λαοί πάντοτε επηρεάζονται από την καταγωγή τους»: αυτό δεν έχει αλλάξει. 
Όποια κι αν είναι η δύναμη της παγκοσμιοποίησης, δε θα εμποδίσει τις κοινωνίες 
να συνεχίσουν να διαπερνώνται από την ιστορία, τη γλώσσα και την κουλτούρα 
τους. Παρά τις ενοποιητικές δυνάμεις της κουλτούρας-κόσμου, οι πολιτιστικές 
κληρονομιές, οι «εθνικές ιδιοσυγκρασίες», οι θρησκείες θα συνεχίσουν να αφήνουν 
το σημάδι τους πάνω στις συμπεριφορές και στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε 
και αισθανόμαστε. Αυτό προς το οποίο βαδίζουμε δεν είναι ένας κόσμος όπου 
τα γούστα, οι τρόποι ζωής και τα ήθη θα είναι ταυτόσημα, αλλά διαφορετικές 
κουλτούρες που αναδομούνται βάσει της ίδιας λογικής του καπιταλισμού και του 
τεχνικισμού, του ατομικισμού και του καταναλωτισμού. Δε βαδίζουμε προς ένα 
μοναδικό μοντέλο αλλά προς διαφορετικές εκδοχές μιας κουλτούρας-κόσμου, θε-
μελιωμένης στην αγορά, την τεχνοεπιστήμη και το άτομο. Οι πολιτισμοί δεν είναι 
οντότητες κλειστές η μια προς την άλλη: παρά τις εκ νέου εκδηλώσεις ταυτοτήτων 
και φονταμενταλισμών που παρατηρούμε σήμερα, οι πολιτισμοί έρχονται κοντά ο 
ένας στον άλλον, χάνοντας τα παραδοσιακά σημεία αναφοράς και τις ετερογένειές 
τους. Η κουλτούρα-κόσμος είναι μεν μια παγκόσμια κουλτούρα, αυτό όμως δε ση-
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μαίνει ότι έχει εξαφανίσει την ποικιλία των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων μέσα στο 
κόσμο. Πάνω σε ένα παγκοσμιοποιητικό, δυτικής προέλευσης φόντο, που από εδώ 
και στο εξής συγκλίνει, μπορούν να αναπτυχθούν πολιτικοί θεσμοί, ιδεολογίες και 
κυρίαρχες αξίες οι οποίες δεν είναι επουδενί αυτές που μοιράζεται η φιλελεύθερη 
Δύση. Η υπερμοντέρνα παγκοσμιοποίηση δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση το 
θρίαμβο των φιλελεύθερων δημοκρατιών.

Η κουλτούρα-κόσμος δεν καταστέλλει ούτε τις πολιτιστικές ιδιοσυγκρασίες 
ούτε τις εθνικές κυριαρχίες. Στον ίδιο πλανήτη που ενοποιείται από τις αγορές, 
πολλαπλασιάζονται οι αποσχιστικοί μικροεθνικισμοί και, σε ευρύτερο επίπεδο, 
παρατηρείται ένας θαυμαστός πολλαπλασιασμός Κρατών. Η παγκοσμιοποίηση, 
τα υπερεθνικά δίκτυα, ο πολλαπλασιασμός των διασπορών, η άνοδος των τοπικών 
οικονομιών έχουν οδηγήσει ορισμένους να αναγγείλουν τον αναπόφευκτο μαρασμό 
του έθνους-Κράτους36. Ωστόσο η βαλκανιοποίηση του κόσμου δεν ήταν ποτέ τόσο 
έντονη και οι χώρες μέλη του ΟΗΕ δεν ήταν ποτέ τόσο πολλές: ήταν 51 το 1945, κατά 
την ίδρυση του οργανισμού, 99 το 1960, 154 το 1980· το 2008 ήταν 192. Η εποχή 
μας χαρακτηρίζεται, αναμφισβήτητα, από την ύπαρξη μιας πληθώρας Κρατών και 
από την αναζωογόνηση του εθνικού-κρατικού φαινομένου: μακράν του να αποτελεί 
ένα απλό κατάλοιπο, που είναι καταδικασμένο σε εξαφάνιση, αυτή η τελευταία 
αναπτύσσεται ακόμα37. Το έθνος-Κράτος παραμένει σταθερό, καθώς οι υπερεθνικές 
δυνάμεις οδηγούν τα άτομα να προσδίδουν θετική αξία στη διαφορά και την εθνική 
ταυτότητα, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην πρόσδεση στο έδαφος και στη μνήμη 
αλλά και σε οικονομικούς εγωισμούς. Το χαρακτηριστικό του σημερινού κόσμου 
δεν είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε εφτά ή οχτώ μεγάλους πολιτισμούς, όπως υπο-
στηρίζει ο Σ. Χάντιγκτον (S. Huntington), αλλά το κομμάτιασμα του γεωπολιτικού 
κόσμου και η ύπαρξη ενός πλήθους μεγάλων και μικρών Κρατών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παρατηρείται μια μετριοπαθής αποδυνάμωση 
των εθνών, αποτελεί εξαίρεση. Παντού στον υπόλοιπο κόσμο τα Κράτη, μακράν 
του να μοιράζονται την κυριαρχία τους, επιδιώκουν την ενδυνάμωσή τους και την 
υπεράσπιση των εθνικών τους συμφερόντων38. Η ισχύς της παγκοσμιοποίησης δεν 
36. Kenichi Ohmae, The End of the Nation State [Το τέλος του έθνους-κράτους], The Free Press, 
1995. Αντίστοιχα Jean-marie Guéhenno, ό. π., κεφ. 1.
37. François Thual, La Planète émiettée [Ο κομματιασμένος πλανήτης], Arléa, 2002.
38. Michael Mann, «État-nation: mort ou transfiguration? L’Europe et le monde» [«Έθνος-Κράτος: 
θάνατος ή μεταμόρφωση; Η Ευρώπη και ο κόσμος»], Le Débat, τ. 84, Μάρτιος-Απρίλιος 1995.
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έχει καταφέρει να απονομιμοποιήσει την ιδέα του έθνους. Παρά τον ξέφρενο ατο-
μικιστικό καταναλωτισμό, η πρόσδεση σε αυτή την ιδέα διαιωνίζεται, έστω και υπό 
νέες μορφές. Οι λαοί που δε διαθέτουν έθνος μάχονται για την κατάκτηση της εθνι-
κής τους κυριαρχίας και πολλοί έχουν επιτύχει αυτό το ιστορικό καθήκον. Μπορεί 
οι δυνάμεις του υπερκαπιταλισμού να είναι ισχυρότερες από αυτές των Κρατών, 
αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να απαξιώσει την ιδέα του 
έθνους και το κυρίαρχο δικαίωμά του να οργανώνει την κοινωνία των πολιτών και 
τις διεθνείς σχέσεις και να αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. Οι υπερεθνικές δυνάμεις δεν αναγγέλλουν επουδενί τον ερχομό της 
μεταεθνικής εποχής. Οι πρωταγωνιστές των συγκρούσεων και των διαπραγματεύσεων 
στη διεθνή σκηνή παραμένουν πάντοτε τα έθνη και τα συμφέροντά τους. 

Μπορεί μεν η ιδέα της «σύγκρουσης των πολιτισμών» να μην επιβεβαιώνεται 
από τα γεγονότα, ωστόσο πληθώρα στοιχείων μας οδηγούν στη σκέψη ότι, παρ’ όλα 
αυτά, μέσα σε έναν πολυπολικό κόσμο που δεν διαθέτει πλέον κάποια ρυθμιστική 
δύναμη, οι ουσιώδεις πρωταγωνιστές του κόσμου που διαγράφεται είναι τα έθνη 
και η υπεράσπιση των ζωτικών τους συμφερόντων: η ασφάλειά τους σε ό,τι αφορά 
στο διατροφικό και ενεργειακό τους ανεφοδιασμό39, η κυρίαρχή τους στρατηγική 
για την ανάπτυξη. Η παγκοσμιοποίηση γίνεται μάρτυρας, ιδιαίτερα, της ανόδου 
της ισχύος της Βραζιλίας, της Ρωσίας και των νέων ασιατικών γιγάντων που, χάρις 
στη δύναμή και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία τους βαραίνουν όλο και περισσό-
τερο στις επενδύσεις και τη λειτουργία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας40. Δεν 
έχουμε κάποιον ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολιτισμούς αλλά διεθνείς συγκρούσεις 
(όπως επίσης και συμμαχίες, συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις) που ριζώνουν στα 
οικονομικά συμφέροντα των εθνών, στις φιλοδοξίες τους να αποκτήσουν πυρηνικό 
οπλοστάσιο και στους κλασικούς στόχους της ασφάλειας και της πολιτικής ισχύ-
ος. Αυτό φυσικά επηρεάζει τη μορφή που παίρνει η παγκοσμιοποίηση: αν από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 τα Κράτη επεδίωξαν τη σύσταση ενός παγκόσμιου, 
ενοποιημένου οικονομικού χώρου, δε μπορούμε να αποκλείσουμε ότι στο μέλλον 
αυτός ο χώρος θα οδηγήσει σε νέες και ποικίλες μορφές καπιταλισμού, περισσότερο 
προσαρμοσμένες στα εθνικά πολιτικά σχέδια.

39. Εξαιτίας της έκρηξης των τιμών των διατροφικών προϊόντων, διάφορες χώρες (Βραζιλία, 
Ινδονησία, Βιετνάμ, Ινδία κ.λπ.) ανήγγειλαν την κατάργηση ή την επιβολή ποσόστωσης στις εξα-
γωγές ρυζιού, προκειμένου να προστατεύσουν την εσωτερική τους αγορά.
40. Το 2008 τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία αξιολογήθηκαν στα 
3.500 δις δολάρια ενώ θα μπορούσαν να φτάσουν τα 12.500 δις γύρω στο 2015. 



59Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΓΟΡΑ

Μεταφραστικό επίμετρο
Οι συγγραφείς του κειμένου που μόλις διαβάσαμε λένε κάποια πράγματα με τα 

οποία δυσκολευόμαστε να συμφωνήσουμε. Ωστόσο επιλέξαμε να το μεταφράσουμε για 
δύο λόγους. Πρώτον, επειδή, στο περιγραφικό επίπεδο, καταδεικνύει και παρουσιάζει 
μερικές από τις βασικές τάσεις των σημερινών κοινωνιών, τις οποίες οφείλουμε να 
λάβουμε υπόψη, αν θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το κοινωνικό τοπίο μέσα 
στο οποίο κινούμαστε. Δεύτερον, επειδή τα λάθη του  μας δίνουν την αφορμή για να 
πούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή κυρίαρχη ιδεολογία και τους μύθους που 
καλλιεργεί, όπως επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο εξασκούνται σήμερα, όλο και 
περισσότερο, η κοινωνιολογία και η παραγωγή κοινωνικής θεωρίας, γενικότερα.

Δημοκρατία, ισότητα, ελευθερία
Όπου οι συγγραφείς μας μιλούν για δημοκρατία και δημοκρατικά καθεστώτα, 

εμείς θα πρέπει να διαβάζουμε «φιλελεύθερες ολιγαρχίες» και «φιλελεύθερα ολιγαρχικά» 
καθεστώτα. Σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία, καθώς η εξουσία (πολιτική, οικονομική, 
στρατιωτική) βρίσκεται στα χέρια συγκεκριμένων ολιγαρχιών, ενώ οι κοινωνικές σχέσεις 
είναι δομημένες πάνω στη βάση της ιεραρχίας και της κυριαρχίας (των οικονομικών και 
πολιτικών ολιγαρχιών επί των κοινωνικά κατώτερων και αδυνάτων, των ανδρών επί των 
γυναικών, των «ντόπιων» επί των μεταναστών κ.λπ.). Αυτό που συνήθως αποκαλείται 
«αντιπροσωπευτική δημοκρατία» είναι ένα πολίτευμα φιλελεύθερο μεν –αφού πολλά 
δικαιώματα, που έχουν κατακτηθεί μετά από κοινωνικούς αγώνες, είναι, γενικώς, σε-
βαστά- αλλά ολιγαρχικό –για τους λόγους που μόλις προαναφέραμε. 

Το βασικό επιχείρημα με το οποίο οι συγγραφείς μας υποστηρίζουν την ύπαρξη 
ισότητας και ελευθερίας μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η αναφορά στον πολιτικό 
φιλελευθερισμό, ο οποίος αποτελεί την ιστορική κληρονομιά του σύγχρονου δυτικού 
κόσμου. Κανείς δε διαφωνεί με αυτό. Ωστόσο πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό που 
λένε τα κείμενα των Συνταγμάτων των κρατών δε συμπίπτει απόλυτα με αυτό που 
πραγματικά συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες. Αφενός, επειδή η ισότητα για την οποία 
γίνεται λόγος δεν είναι η δημοκρατική ισότητα αλλά η φιλελεύθερη ισότητα: ισότητα 
δηλαδή όλων απέναντι στο νόμο και όχι ισότητα όλων σε ό,τι αφορά στη δυνατότη-
τα διαμόρφωσης αυτού του νόμου. Αφετέρου, επειδή η ψήφιση ορισμένων νόμων και 
συνταγματικών άρθρων δεν εξασφαλίζουν ότι στην κοινωνία θα συμβαίνει αυτό ακριβώς 
που λένε. Η νομική και συνταγματική, με άλλα λόγια, ισότητα, ακόμα κι αν υποθέταμε 
ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως και με τον πιο σωστό τρόπο, δε μπορεί να 
εξαλείψει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Μπορεί να τις περιορίσει, 
σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο δε μπορεί να τις εξαλείψει, ενώ υπονο-
μεύεται και η ίδια από αυτές41. Εξάλλου ο συγκεκριμένος συλλογισμός δεν έχει νόημα 

41.  Όπως συνέβαινε, για παράδειγμα, στη δημοκρατική αρχαία Αθήνα, με τη θέσπιση του βουλευ-
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παρά στην περίπτωση μιας δημοκρατικού τύπου νομικής και συνταγματικής ισότητας 
και όχι στην περίπτωση μιας φιλελεύθερου τύπου νομικής/συνταγματικής ισότητας, η 
οποία υποτίθεται ότι εφαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι 
όλοι οι πολίτες του Ελληνικού Κράτους είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Όλοι όμως ξέρουμε 
ότι ο Κόκκαλης ή ο Λαμπράκης είναι κατά τι «πιο ίσοι» από εμάς τους υπόλοιπους 
–για να μην αναφερθούμε καν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. 

Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο άλλο άκρο, το οποίο λέει ότι η νομική 
και συνταγματική ισότητα δεν είναι παρά μια απάτη, που έχει σα σκοπό να συγκαλύπτει 
την ανισότητα που κυριαρχεί στην πραγματικότητα. Ο Ένγκελς είχε απόλυτο δίκιο, όταν 
έλεγε ότι οι νομικές μορφές πολλές φορές κρύβουν την πραγματικότητα. Ωστόσο, μια 
καθαρά μαρξιστική αντίληψη που θεωρεί τους νόμους και τα Συντάγματα αποκλειστικά 
ως ιδεολογικά όπλα των κυρίαρχων τάξεων, που έχουν σκοπό να παραπλανήσουν την 
κοινωνία, είναι λανθασμένη. Αποτελεί απλώς το αντίστροφο της φιλελεύθερης και δεξιάς 
αντίληψης που θεωρεί ότι η νομική/συνταγματική ισότητα εξασφαλίζει εξορισμού και 
την πραγματική ισότητα (έστω φιλελεύθερου τύπου). Στην πρώτη περίπτωση η νομική/
συνταγματική ισότητα θεωρείται το ακριβές αντίθετο της πραγματικής ισότητας (και η 
πίσω όψη της πραγματικής ανισότητας), ενώ στη δεύτερη περίπτωση ταυτίζεται με την 
πραγματική ισότητα. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο, όπως είδαμε: η νομική 
και συνταγματική ισότητα είναι μερική και περιορισμένη· δεν είναι ούτε προσχηματική 
αλλά ούτε και πλήρης. 

Από το μαρξισμό στο φιλελευθερισμό
Αυτό που έχει σημασία, σε ό,τι αφορά στην εξάσκηση του κοινωνιολογικού λει-

τουργήματος σήμερα, είναι η μεταστροφή πολλών συγγραφέων προς θέσεις φιλελεύθερες. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η στροφή των διανοουμένων προς τα δεξιά συνιστά 
ενδόμυχη αντίδραση στη γοητεία που είχε ασκήσει κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ο 
μαρξισμός. Υπό αυτή την έννοια, πολλοί διανοούμενοι πάνε απλώς από το ένα άκρο στο 
άλλο: παλιότερα ήταν ακραιφνείς μαρξιστές και θεωρούσαν τη νομική ισότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως καθαρές απάτες, ως ιδεολογικά όπλα της κυρίαρχης τάξης· 
σήμερα γίνονται φιλελεύθεροι και θεωρούν πως τα άρθρα του Συντάγματος εγκαθιδρύ-

τικού μισθού: η πόλη έδινε κάποιο μισθό στους πολίτες που συμμετείχαν στις πολιτικές διαδικασίες, 
επιτρέποντας έτσι στους πιο φτωχούς να αφήνουν τη δουλειά τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις 
δημόσιες διαδικασίες εξίσου με τους πλούσιους, δίχως να έχουν το φόβο της επιβίωσης. Παρ’ όλα 
αυτά, οι πλούσιοι είχαν τη δυνατότητα να είναι κατά τι «πιο ίσοι» από τους φτωχούς, είτε επειδή 
μπορούσαν να επιτρέπουν στον κόσμο να τρώει δωρεάν φρούτα από τα κτήματά τους (όπως ο Κλέων), 
εξαγοράζοντας έτσι την ψήφο τους για το αξίωμα του στρατηγού, είτε επειδή μπορούσαν να παίρνουν 
μαθήματα ρητορικής και να μιλούν με μεγαλύτερη ευφράδεια και ευχέρεια στην εκκλησία του δήμου. 
Φυσικά εδώ αναφερόμαστε απλώς στα όρια μιας αποκλειστικά πολιτικής δημοκρατίας κι όχι σε ένα 
πολίτευμα δημοκρατικό στα λόγια αλλά ολιγαρχικό στην πράξη.
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ουν την πραγματική ισότητα και ελευθερία, ενώ παράλληλα ανάγουν την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έσχατο ορίζοντα της πολιτικής δράσης. 

Η παράδοση των προηγούμενων δεκαετιών είχε ως βασικό της χαρακτηριστικό 
την ακραία δυσπιστία απέναντι στα φαινόμενα. Αυτό φαίνεται από τα φιλοσοφικά 
ρεύματα που επηρέασαν τις ιδεολογίες της εποχής: ο μαρξισμός έδειχνε ότι πίσω από 
τις διακηρύξεις του αστικού φιλελευθερισμού περί ισότητας κρύβεται η καπιταλιστική 
εκμετάλλευση· ο Νίτσε ότι πίσω από τις συμπεριφορές κρύβεται η «βούληση για δύ-
ναμη»· η ψυχανάλυση, τέλος, μας μάθαινε ότι πίσω από το ορθολογικό υποκείμενο της 
παραδοσιακής φιλοσοφίας (Ντεκάρτ, Καντ, Χούσερλ κ.λπ.) βρίσκεται το ασυνείδητο, 
ενώ ο Χάιντεγκερ δίδασκε ότι ολόκληρη η προηγούμενη από αυτόν φιλοσοφία δεν είναι 
παρά μια συστηματοποίηση της «λήθης του Είναι», της συγκάλυψης, δηλαδή, του οντο-
λογικού ερωτήματος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πολλοί διανοούμενοι άσκησαν σκληρή 
κριτική όχι μόνο στον πολιτικό φιλελευθερισμό, που εθεωρείτο η επίσημη ιδεολογία της 
αστικής κοινωνίας, αλλά και στην κατεστημένη κοινωνία γενικότερα. 

Αυτή η στάση πολλές φορές οδήγησε τους διανοούμενους, αλλά και τα κινήματα 
του ’60 και του ’70 γενικότερα, να πετάξουν μαζί με τα βρώμικα νερά της μπανιέρας 
και το ίδιο το μωρό. Αυτή η λογική της «κρυπτότητας», σύμφωνα με την οποία οι 
υπάρχοντες θεσμοί είναι πάντοτε ιδεολογικά προκαλύμματα βαθύτερων και θεμελιω-
δέστερων πραγματικοτήτων, έφτασε στα άκρα από ορισμένες ουτοπικές πλευρές της 
αντικουλτούρας αυτών των δεκαετιών, οδηγώντας, πολλές φορές στη συνωμοσιολογία. 
Ξεκινώντας όμως από μια σωστή κριτική σε αυτή την τάση, πολλοί σημερινοί συγγραφείς 
χάνουν τη χρυσή τομή και φτάνουν τελικά στο άλλο άκρο, αποκόπτοντας τις πολιτικές 
και νομικές μορφές από κάθε σχέση με την κοινωνικοϊστορική πραγματικότητα. Κι έτσι 
συντάσσονται με τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής 
της σημερινής κοινωνίας δε μπορεί παρά να οδηγεί στον ολοκληρωτισμό: οι μεν θέτουν 
φραγμούς στην πολιτική πράξη, ενώ οι δε καθιστούν αδύνατη τη θεωρητική κριτική 
στη σύγχρονη κοινωνία, υπό τη δικαιολογία ότι κάθε ανάλυση που δεν αρκείται στις 
«εμφανείς» όψεις της σύγχρονης κατάστασης, οδηγεί σε θεωρίες συνωμοσίας, χάνοντας 
από τα μάτια της τα πραγματικά διακυβεύματα, δηλαδή την άσκηση της πολιτικής απο-
κλειστικά και μόνο μέσα από το κοινοβούλιο. Κάθε προσπάθεια πολιτιστικής κριτικής 
στον καπιταλισμό θεωρείται έκφραση ουτοπισμού, καθώς υποτίθεται ότι ψάχνει για την 
«ιδεολογία του συστήματος» που κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα, αδιαφορώντας για 
την πολιτική που ασχολείται με τις νομικές και συνταγματικές αλλαγές.

Ο κοινωνιολογικός φορμαλισμός
Αυτή η μεταστροφή, όπως είδαμε, είναι ταυτόχρονα πολιτική και κοινωνιολο-

γική. Στο πολιτικό επίπεδο εκφράζεται με μια άνευ προηγουμένου προσχώρηση των 
περισσότερων διανοουμένων στο στρατόπεδο του καπιταλισμού και των φιλελεύθερων 
ολιγαρχιών, έστω και υπό τη δικαιολογία ότι «δε γίνεται αλλιώς», έστω και αν αναγνω-
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ρίζουμε και, μέχρις ενός βαθμού, αναλύουμε τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο 
τύπος καθεστώτων. Αυτή η προσχώρηση είναι συμφυής με τη γενικότερη μετατόπιση της 
πολιτικής ατζέντας των πλούσιων χωρών προς τα κεντροδεξιά, ενώ έρχεται σε κάθετη 
αντίθεση με το φαινόμενο του κριτικού διανοούμενου που άνθισε κατά τις δεκαετίες 
του ’50-’60-’70 στις δυτικές χώρες. 

Στο κοινωνιολογικό επίπεδο, η μεταστροφή των διανοουμένων εκφράζεται μέσα 
από την άνοδο του ερμηνευτικού φορμαλισμού. Φορμαλισμός στην κοινωνιολογία είναι η 
τάση να μεταχειριζόμαστε όρους και έννοιες δίχως να ενδιαφερόμαστε για το αν πραγ-
ματικά ανταποκρίνονται στα φαινόμενα που θέλουμε να περιγράψουμε, χρησιμοποιώντας 
τους. Οι συγγραφείς του κειμένου που διαβάσαμε, για παράδειγμα, μιλούν για ισότητα, 
ελευθερία, ατομικισμό, ηδονιστικές αξίες, υπευθυνότητα του σύγχρονου καταναλωτή, 
δημιουργικότητα της διαφήμισης κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα φαινόμενα 
που κρύβονται πίσω από αυτούς τους όρους μόνο τυπικά μπορούν να περιγραφούν ως 
τέτοια. Ό,τι λέμε παρακάτω, ισχύει αναλογικά για όλες τις περιπτώσεις.

Ο «ατομικισμός»
Η ακαδημαϊκή κοινωνιολογία μας μαθαίνει ότι ο σημερινός κόσμος, ως αποτέλεσμα 

του Διαφωτισμού και των λεγόμενων αστικών επαναστάσεων του 17ου και 18ου αιώνα, είναι 
ένας κόσμος όπου κυριαρχεί το άτομο ως έσχατο σημείο αναφοράς, σε αντίθεση με το 
Μεσαίωνα και τις παραδοσιακές, «ολιστικές» κοινωνίες, όπου κυριαρχούσε το κοινοτικό 
πνεύμα. Τι σχέση έχει όμως το σημερινό «άτομο» με τον τύπο ανθρώπου που συμμετείχε 
στην Αμερικανική ή τη Γαλλική Επανάσταση; Το σημερινό «άτομο» είναι, στην πραγ-
ματικότητα, ένας μαζοποιημένος καταναλωτής που κάνει τα ίδια ακριβώς πράγματα με 
όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του: επιθυμεί τα ίδια αντικείμενα, εμφορείται από 
τις ίδιες φιλοδοξίες, αναπαράγει τα ίδια πρότυπα. Η «ατομικότητά» του εξαντλείται, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στο είδος καταναλωτικών προτύπων που επιλέγει: 
ο μεν είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, ο δε της ΑΕΚ, ο ένας ακούει ροκ, ο άλλος έθνικ 
και πάει λέγοντας. Κατά τα άλλα σε ολόκληρο τον κόσμο επικρατεί μια άνευ προηγου-
μένου πολιτιστική ομογενοποίηση. Πού βρίσκεται λοιπόν πλέον ο ατομικισμός; Όπως 
παρατηρούσε ο κοινωνιολόγος Κρίστοφερ Λας (στη συζήτησή του με τον Κ. Καστοριάδη, 
που μεταφράζουμε σε αυτό το τεύχος), ο σημερινός ατομικισμός δε συνίσταται σε μια 
«διόγκωση» της ατομικότητας, αλλά, αντιθέτως, σε μια έκπτωση του εαυτού και σε ένα 
προοδευτικό άδειασμα της ατομικότητας από κάθε περιεχόμενο.

Εξάλλου ο σύγχρονος κόσμος είναι μάλλον τριμπαλιστικός και «κολεκτιβιστικός», 
παρά ατομικιστικός: ο διακρισιακός ατομικισμός που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κουλ-
τούρα δεν κάνει τίποτε άλλο, στην ουσία, από το να εντάσσει τα άτομα σε σέχτες και 
υποκουλτούρες, σε «ομάδες ομοίων», οι οποίες είναι οργανωμένες και λειτουργούν με 
καθαρά κολεκτιβιστικά πρότυπα (ομοιομορφία, ηθικισμός, ιεράρχιση, τραντισιοναλισμός, 
διάκριση μεταξύ «μυημένων» και «αμύητων» κ.λπ.).
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Αυτό που εννοούν οι συγγραφείς μας με «ατομικισμό» είναι η ανεξαρτητοποίηση 
του ατόμου, σε φαντασιακό επίπεδο, από τους «επίσημους» θεσμούς και τις συλλο-
γικές δεσμεύσεις, όπως επίσης και η χρησιμοποίηση, από την πλευρά του τελευταίου, 
όλων των κοινωνικών του εντάξεων ως στοιχείων διαμόρφωσης της προσωπικής του 
ταυτότητας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε τελικά οι θεσμοί κι οι ιδεολογίες, που στηρίζουν 
αυτές τις εντάξεις, να υποτάσσονται μάλλον στις επιθυμίες του ατόμου, αντί το άτομο 
να υποτάσσεται στη λογική του θεσμού στον οποίο εντάσσεται. Πρόκειται για την 
ατομικότητα με την έννοια της «μέριμνας για τον εαυτό» (souci de soi), για την οποία 
μιλούσε ο Φουκό: πρόκειται για «τη δύναμη των σχέσεων του ατόμου με τον εαυτό 
του, δηλαδή των μορφών μέσα στις οποίες καλείται να θεωρήσει τον εαυτό του ως 
αντικείμενο γνώσης και τομέα δράσης, με σκοπό να αλλάξει, να διορθωθεί, να εξαγνι-
στεί, να βρει τη σωτηρία του»42. Κάτι τέτοιο, αν μεταφερθεί σε συνθήκες κοινωνίας 
της κατανάλωσης, προφανώς και συμβαίνει και συνιστά ουσιώδες χαρακτηριστικό της 
συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών. Ωστόσο θα ήταν λάθος να το χαρακτηρίζαμε 
ως «ατομικισμό» -χωρίς εισαγωγικά τουλάχιστον-, γιατί έτσι θα παραβλέπαμε την 
επιφανειακή φύση του όπως επίσης και το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, αποτε-
λεί κομμάτι μιας γενικής διαδικασίας πολιτιστικής ομογενοποίησης και καταστροφής 
της ατομικότητας, που ταυτίζει μια πραγματικά αυτόνομη ζωή με τα διάφορα «στυλ 
ζωής»43. Πρέπει, με άλλα λόγια, να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι αυτή η «ατομικοποί-
ηση», η επιμέλεια εαυτού, αντικαθιστά το πρόβλημα της δημιουργίας μιας αυτόνομης 
και δημιουργικής ατομικότητας με την ενασχόληση με την κατασκευή «ταυτοτήτων» 
και «στυλ ζωής». Αυτό είναι το περίφημο lifestyle, στα πλαίσια του οποίου η ελευθερία 
γίνεται κατανοητή ως πληθώρα επιλογών44. Φυσικά για να είναι δυνατή μια τέτοια 
ενασχόληση, προϋποτίθεται η κατάρρευση των παραδοσιακών, αυταρχικών μορφών 
ηθικής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η (καταναλωτική) επιμέλεια εαυτού, ως κοινωνική 
και πολιτιστική λογική, έχει απαραιτήτως κάποια σχέση με μια γνήσια απελευθέρωση. 
Αντιθέτως, θα μπορούσαμε εύλογα να υποθέσουμε ότι αυτή η υποταγή των ατόμων στα 
καταναλωτικά πρότυπα (παραδοσιακά και «εναλλακτικά») και στην μηντιο-τηλεοπτική 
κουλτούρα τους στερεί, όλο και περισσότερο, την ικανότητα να ενεργούν με τρόπο 
υπεύθυνο και συγκροτημένο. 

Το παράδειγμα της Κίνας είναι ενδεικτικό εν προκειμένω. Η μετατροπή του 

42. Μ. Φουκώ, Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 3, Η μέριμνα για τον εαυτό μας, μτφρ. Γ. Κρητικός, 
Αθήνα, Ράππας, 2000, σ. 52.
43. Christopher Lasch, Culture de masse ou culture populaire? [Μαζική ή λαϊκή κουλτούρα;], Παρίσι, 
Climats, σ. 50. 
44. Από την εποχή του Εμίλ Ντιρκάιμ (Émile Durkheim), αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όσων 
πιστεύουν ότι οι καπιταλιστικές κοινωνίες προωθούν, όχι τη γραφειοκρατικοποίηση της ζωής και τη 
μαζοποίηση των ατόμων, αλλά την πολυπλοκότητα και τον ατομικισμό: η κοινωνία γίνεται πιο «πολύ-
πλοκη», καθώς αυξάνεται ο καταμερισμός της εργασίας, με αποτέλεσμα να προσφέρει μια μεγαλύτερη 
γκάμα επιλογών στα άτομα.
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ολοκληρωτικού καθεστώτος σε δικτατορία, που σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του ’70 
με τις μεταρρυθμίσεις του Ντεγκ Ξιάο-πινγκ, απελευθέρωσε σε ουσιαστικό βαθμό την 
κοινωνία από την κυριαρχία της ιδεολογίας. Αυτό που μετρά σήμερα για το καθεστώς 
δεν είναι να ελέγχει τα μυαλά και τις συνειδήσεις των υπηκόων του, αλλά την «εξωτερι-
κή» συμπεριφορά τους. Ο έλεγχος στη σφαίρα της κουλτούρας έχει αισθητά χαλαρώσει. 
Μέχρι και η ομοφυλοφιλία έπαψε να θεωρείται «πνευματική ασθένεια». Η άνοδος του 
νεοπλουτισμού και η διάδοση της καταναλωτικής κουλτούρας δεν έρχονται σε καμία 
περίπτωση σε αντίθεση με τη δικτατορική φύση του καθεστώτος: από τη στιγμή που 
είμαστε κλεισμένοι στην ιδιωτική μας σφαίρα και δεν ασκούμε κριτική στο καθεστώς, 
μπορούμε –οριακά- να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η «ελευθερία» μας ως επιμέλεια εαυτού 
είναι εγγυημένη. Υπό αυτή την έννοια το κινεζικό καθεστώς πραγματώνει σήμερα τον 
πραγματικό φιλελεύθερο ατομικισμό, δηλαδή έναν ατομικισμό νοημένο αποκλειστικά 
και μόνο ως ελευθερία επιλογής. Η ιδέα του Μπενζαμέν Κονστάν (Benjamin Constant) 
σύμφωνα με την οποία η μοντέρνα αντίληψη περί ελευθερίας συνοψίζεται στην απαίτηση 
μας προς το κράτος να εγγυάται τις προσωπικές μας απολαύσεις πραγματοποιείται, 
υπό μια έννοια, στη σημερινή Κίνα45. Πραγματοποιείται ταυτόχρονα και το περίφημο 
κράτος-Λεβιάθαν του Τόμας Χομπς (Hobbes): το καθεστώς του Λεβιάθαν δεν είναι ένα 
ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως συχνά πιστεύεται, το οποίο παρεμβαίνει στην ιδιωτική 
ζωή των υπηκόων του46, αλλά ένα καθεστώς αυταρχικό και δικτατορικό κυρίως στο πο-
λιτικό επίπεδο· στο επίπεδο της οικονομίας και της ιδιωτικής ζωής, αντίθετα, κυριαρχεί 
μια ατομικιστικού τύπου «ελευθερία», όπου ευνοείται ο πλουτισμός και ό,τι σήμερα 
θα αποκαλούσαμε καταναλωτισμό.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι πίσω από αυτή την ιδέα περί «ατόμου» και «ατομικι-
σμού» δε βρίσκεται μόνο η θεμελιώδης πολιτική πλάνη του πολιτικού φιλελευθερισμού, 
που ταυτίζει, από ένα σημείο κι έπειτα, την ελευθερία με την ελευθερία επιλογής, αλλά 
και το βασικό κοινωνιολογικό του λάθος: η ψευδαίσθηση, με άλλα λόγια, ότι το άτομο 
είναι ανεξάρτητο από τους θεσμούς και την κοινωνία. Μόνο μια τέτοια ιδέα περί του 
ατόμου μπορεί να μας επιτρέψει να αποκαλούμε «ατομικισμό» τη σημερινή διαμόρφωση 
των σχέσεων ανάμεσα στην κοινωνική θέσμιση και τα άτομα. Μόνο μια υποσυνείδητη 
αντίληψη ότι το άτομο είναι ουσιαστικά αυτοφυές, ότι δε διαμορφώνεται από τους 

45. Όπως παρατηρεί ένας αρθρογράφος, «Ακόμα και οι νέοι, μορφωμένοι κάτοικοι των πόλεων δεν 
ενδιαφέρονται σχεδόν καθόλου για το δικαίωμα ψήφου, την ελευθερία της γνώμης και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αλλά για την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις τιμές των μετοχών όπως επί-
σης και, εσχάτως, για τη δυνατότητά τους για μια ήρεμη, ειρηνική, υγιεινή ζωή… Είναι σαν στην Κίνα 
ο λαός και η ηγεσία να είχαν συνάψει μια συμφωνία, η οποία λειτουργεί ως εξής: όσο μας επιτρέπετε 
να ζούμε καλά, σας επιτρέπουμε να υπάρχετε» (U. Fichtner, «Chinas gefärlicher Sommer» [«Το επι-
κίνδυνο καλοκαίρι της Κίνας»], Der Spiegel, 4.8.2008, σ. 92).
46. Όπως δείχνουν να πιστεύουν και οι συγγραφείς μας, όταν αποκαλούν «κράτος-Λεβιάθαν» ένα 
οικοφασιστικό καθεστώς: είναι προφανές ότι η ουσία ενός οικοφασιστικού καθεστώτος έγκειται στους 
–οικολογικούς- περιορισμούς που θα επιβάλει στην ιδιωτική μας ζωή.
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θεσμούς και το κοινωνικό φαντασιακό, μπορεί να μας κάνει να παραβλέψουμε το ότι 
η «ανεξαρτητοποίηση» των ατόμων από τις συλλογικές δεσμεύσεις, που παρατηρείται 
σήμερα, αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια από τις βασικές ενδείξεις της έκπτωσης 
της ατομικότητας κάτω από το βάρος της κουλτούρας του καταναλωτισμού. Διότι μια 
τέτοια «ανεξαρτητοποίηση» δε μπορεί να συμβεί παρά υπό το βάρος του αδειάσματος 
των θεσμών και των σημασιών της κοινωνίας από νόημα. Δεδομένου ότι το άτομο συνιστά 
κοινωνικό δημιούργημα που φέρει και εκφράζει, κάθε φορά, τις φαντασιακές σημασίες 
της κοινωνίας που το δημιουργεί, ένα άτομο «ατομικοποιημένο» δε μπορεί παρά να είναι 
προϊόν μιας κοινωνίας της οποίας οι θεσμοί και το φαντασιακό (η κουλτούρα, οι αξίες, 
οι νοοτροπίες κ.λπ.) βρίσκονται σε φάση αποσύνθεσης και αδειάσματος από νόημα.

Μοντέρνο, υπέρ-μοντέρνο, μετά-μοντέρνο
Ο όρος «υπερ-μοντέρνος» που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς μας περιπλέκει τα 

πράγματα, γιατί βασίζεται σε μια μονομερή αντίληψη του περιεχομένου της νεοτερικό-
τητας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η σημερινή εποχή οφείλει να χαρακτηριστεί ως 
υπερ-μοντέρνα ή υπερ-νεοτερική και όχι ως μετά-μοντέρνα ή μετά-νεοτερική, επειδή 
χαρακτηρίζεται όχι από την άρνηση ή την απόρριψη του μοντέρνου, δηλαδή της νεοτε-
ρικότητας, αλλά από την παροξυστική κορύφωση των βασικών συστατικών της. Είναι 
όμως η νεοτερικότητα απλώς και μόνο ο «ατομικισμός» και η σταδιακή απελευθέρωση 
της αγοράς από τα πολιτιστικά πλαίσια μέσα στα οποία αναδύθηκε ο καπιταλισμός; 
Έχει η νεότερη ιστορία τη μορφή νεοφιλελεύθερης εσχατολογίας, που οδηγεί γραμμι-
κά και σταδιακά στην απόλυτη αγοραιοποίηση του κόσμου; Όλες αυτές οι ιδέες δεν 
κάνουν τίποτε άλλο από το να βλέπουν τη νεοτερικότητα ως μια μορφή σταδιακής 
αποσύνθεσης του προ-νεοτερικού παρελθόντος: «απελευθέρωση» της τέχνης με τον 
καλλιτεχνικό μοντερνισμό, «απελευθέρωση» του ατόμου κατά την «επανάσταση της 
καθημερινής ζωής» της δεκαετίας του ΄60, «απελευθέρωση» της οικονομίας με το νεοφι-
λελευθερισμό των τελευταίων δεκαετιών. Η νεοτερικότητα δηλαδή ως γραμμική πορεία 
προς την εξάρθρωση όλων των παραδοσιακών συλλογικών μορφών ζωής. Συνήθως όμως 
αυτή την ιδέα για τη νεότερη ιστορία την ασπάζονται οι αντιδραστικοί κάθε είδους: 
από θρησκόληπτους βυζαντινολάτρες όπως ο Χ. Γιανναράς, μέχρι το Χάιντεγκερ, τον 
O. Spengler, τον E. Mounier και τους υπόλοιπους εκφραστές της πολιτιστικής ακροδε-
ξιάς του Μεσοπολέμου, οι οποίοι θεωρούν ότι η έξοδος από την «πνευματικότητα» του 
Μεσαίωνα (ή του Βυζαντίου) ευθύνεται για όλα τα δεινά της σύγχρονης εποχής. 

Πώς γίνεται όμως και σύγχρονοι συγγραφείς με ευαίσθητο κοινωνιολογικό αισθη-
τήριο να φλερτάρουν, έστω και άθελά τους, με τέτοιες πεπαλαιωμένες και συντηρητικές 
ιδέες; Αυτό συμβαίνει, επειδή αντιλαμβάνονται τη νεοτερικότητα ως κάτι συμπαγές και 
ομοιογενές και όχι ως μια ιστορική περίοδο κατά την οποία αναδύθηκαν δύο εντελώς 
διαφορετικά κοινωνικο-ιστορικά ρεύματα: το φαντασιακό της αυτονομίας, από τη μια 
μεριά, και το φαντασιακό της «ορθολογικής» κυριαρχίας επί του ανθρώπου και της 
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φύσης, από την άλλη. Με αυτό τους το λάθος οι συγγραφείς μας ακολουθούν το σύνολο 
σχεδόν της νεότερης φιλοσοφικής παράδοσης, που βλέπει τη νεοτερικότητα είτε ως απλή 
διαδοχή μορφών κυριαρχίας και αλλοτρίωσης (Φουκό), είτε ως σταδιακή εμβάθυνση της 
ετερονομίας (Χάιντεγκερ, Λέο Στράους), είτε –από την άλλη πλευρά- ως προοδευτική 
αλλά ακόμη ανολοκλήρωτη πορεία προς την ελευθερία (Καντ, Χάμπερμας). Σε κάθε 
περίπτωση πρόκειται απλώς για μια ευθύγραμμη πορεία προς την ίδια και απαράλλα-
κτη κατεύθυνση, δίχως εσωτερικές συγκρούσεις και «αναταράξεις». Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, οι επαναστατικές αλλαγές που χαρακτήρισαν την πορεία της νεοτερικότητας 
μέχρι σήμερα δε μπορούν να γίνουν αντιληπτές, από τους συγγραφείς μας, παρά ως 
προοδευτικές μορφές «απορρύθμισης» της προϋπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης. 
Αυτό που συγκαλύπτεται είναι ότι η νεοτερικότητα υπήρξε μια περίοδος διαπάλης, 
τόσο στο πολιτικό και κοινωνικό όσο και στο διανοητικό επίπεδο, ανάμεσα στο ρεύμα 
της αυτονομίας και της ανθρώπινης απελευθέρωσης και το ρεύμα της «ορθολογικής» 
κυριάρχησης της κοινωνίας και της φύσης. Οι «δικλείδες ασφαλείας» που περιόριζαν, 
κατά τους συγγραφείς, μέχρι σήμερα, την απόλυτη επικράτηση της ιδεολογίας της αγο-
ράς, δεν ήταν μόνο κατάλοιπα του προνεοτερικού παρελθόντος (εκκλησία, παραδοσιακή 
ηθική, ταμπού ενάντια στο χρήμα κ.λπ.), αλλά και δημιουργίες του απελευθερωτικού 
ρεύματος της ίδιας της νεοτερικότητας (ρεπουμπλικανισμός, σοσιαλιστική ιδεολογία, 
αντικαπιταλιστική κριτική των καλλιτεχνικών πρωτοποριών κ.λπ.). Παραβλέποντας 
αυτό το κεφαλαιώδους σημασίας σημείο, αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι η άνοδος 
του «ατομικισμού» και του καταναλωτισμού, μετά τη δεκαετία του ’50 και του ’60, δεν 
ήταν προϊόν της κορύφωσης μιας υποτιθέμενης «συμπαγούς» νεοτερικότητας, δηλαδή 
η κατάληξη μιας ομοιόμορφης πορείας που ξεκίνησε με την έξοδο από το θρησκευτικό 
φαντασιακό του Μεσαίωνα, αλλά ότι, αντιθέτως, υπήρξε συνέπεια της αποδυνάμωσης 
του ενός από τα δύο σκέλη της νεοτερικής παράδοσης: του φαντασιακού της αυτονο-
μίας, που άρχισε να υποχωρεί κάτω από το βάρος της διάδοσης της καταναλωτικής 
κουλτούρας. Και υπό αυτήν ακριβώς την έννοια οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να 
χαρακτηριστούν ως μεταμοντέρνες και όχι ως υπερμοντέρνες: αυτό που τις διακρίνει 
είναι ακριβώς η υποχώρηση της απελευθερωτικής παράδοσης και η όλο και ισχυρότερη 
επικράτηση του καπιταλιστικού φαντασιακού. 

Υπό αυτή την έννοια, ο σημερινός αποπροσανατολισμός, ή αυτό που εμείς συνη-
θίζουμε να αποκαλούμε «κενό νοήματος», δεν είναι προϊόν του «θανάτου του Θεού», 
όπως υποστήριζε ο Νίτσε και οι υπόλοιποι συντηρητικοί φιλόσοφοι, αλλά συνέπεια της 
ανθρωπολογικής κρίσης του σημερινού καπιταλισμού. Τα αίτιά του, με άλλα λόγια, 
δεν είναι «φιλοσοφικά», αλλά κοινωνικά και ιστορικά. Ο «θάνατος του Θεού» έχει μια 
μακρά ιστορία και συνιστά ουσιαστικό κομμάτι της δυτικής νεοτερικότητας από τα 
πρώτα της κιόλας βήματα. Ωστόσο μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η 
άνοδος της ασημαντότητας και του γενικευμένου αποπροσανατολισμού, που περιγράφουν 
οι συγγραφείς μας. Αυτό συμβαίνει διότι το φαντασιακό της νεοτερικότητας μπορούσε 
να δίνει νόημα στη ζωή των ατόμων, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή θρησκευτική 
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κουλτούρα. Το όλο πρόβλημα έγκειται, ακριβώς, στο ότι αυτό έχει αρχίσει να μην ισχύει 
πλέον, εξαιτίας της όλο και μεγαλύτερης επικράτησης της καταναλωτικής κουλτούρας 
που αδυνατεί να δώσει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων. 

Η έλλειψη προοπτικής
Είναι επίσης προφανές ότι διαφωνούμε με τα υποτιμητικά και ειρωνικά σχόλια 

των συγγραφέων για τους πολέμιους της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού. Όχι 
ότι ορισμένα από αυτά δεν έχουν βάση. Κάθε άλλο. Αμφισβητούμε ωστόσο την ιδέα 
πως η σημερινή κοινωνία δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικότατες αντιφάσεις, ανθρωπο-
λογικού και οικολογικού τύπου, οι οποίες θέτουν υπό μια έννοια «αντικειμενικά» 
το ζήτημα του μετασχηματισμού της. Με άλλα λόγια, η αστειότητα ορισμένων από 
τους καταφρονητές της παγκοσμιοποίησης δεν προκύπτει από το γεγονός ότι ζητάνε 
την αλλαγή των σημερινών κοινωνιών, αλλά από αυτά που προτείνουν, από τον τρόπο 
με τον οποίο αναλύουν τη σημερινή κατάσταση και από τον τρόπο με τον οποίο δρα-
στηριοποιούνται. Γι’ αυτό και είναι βλακώδες, π.χ., να βάζουμε στην ίδια μοίρα τους 
οπαδούς, π.χ., της από-ανάπτυξης με τους διάφορους παλαιοκομουνιστές.

Εξάλλου η κριτική των δύο συγγραφέων θα έπρεπε να είναι μετριασμένη, από τη 
στιγμή που δεν προτείνουν τίποτε οι ίδιοι. Όχι απλώς σε επίπεδο πολιτικού προτάγμα-
τος, αλλά και σε επίπεδο κοινωνιολογικής προοπτικής. Αλλά κι αυτό είναι ένα αρκετά 
διαδεδομένο χαρακτηριστικό της εποχής. Σήμερα οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί 
συγγραφείς απλώς ανησυχούν για τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Δεν ενδιαφέρο-
νται να το αλλάξουν, αλλά να το κάνουν να λειτουργεί εύρυθμα47. Και γι’ αυτό κρύ-
βονται πίσω από το πραγματολογικό δεδομένο της εξαφάνισης, σε κοινωνικό επίπεδο, 
της επαναστατικής προοπτικής. Λες και κάτι τέτοιο αναγκάζει και τους ίδιους να την 
εγκαταλείψουν. Λες κι αν πούμε κάτι με το οποίο διαφωνεί η κοινή γνώμη, γινόμαστε 
φασίστες που θέλουμε να της επιβάλουμε πνευματικό ολοκληρωτισμό.

Νίκος Μάλλιαρης

47. Π.χ. το βιβλίο των συγγραφέων από το οποίο προέρχεται το κείμενο που διαβάσαμε, εκδόθηκε 
στα πλαίσια της σειράς «Να σκεφτούμε την κοινωνία» του γαλλικού εκδοτικού οίκου Odile Jacob. Η 
συγκεκριμένη σειρά διευθύνεται από το φιλόσοφο (;) και πρώην υπουργό Luc Ferry, διευθυντή του 
Συμβουλίου ανάλυσης της κοινωνίας (Conseil d’analyse de la société). Το Συμβούλιο «έχει ως αποστολή 
του να διαφωτίσει τις επιλογές και τις αποφάσεις της κυβέρνησης πάνω σε οτιδήποτε αφορά στα 
τεκταινόμενα της κοινωνίας» (G. Lipovetsky, J. Serroy, La Culture-monde…, ό.π., σ. 6). Τι υψηλόφρων 
στόχος για ένα διανοούμενο να προσπαθεί να γίνει σύμβουλος του μελαχρινού κοντού εραστή με τα 
μεγάλα αυτιά, που γοητεύει τις ιταλογαλλίδες τραγουδίστριες!
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Γιάγκο Φράνκο*

Η άνοδος της ασημαντότητας και η 
ψυχαναλυτική κλινική

μετάφραση Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τι σημάδια αφήνει η κοινωνία στην ψυχή; Έχει συνέπειες σε ψυχοπαθολο-
γικό επίπεδο; Εάν έχει τέτοιες συνέπειες, αυτό περιλαμβάνει και το σχηματισμό 
νέων κλινικών οντοτήτων; Πώς επηρεάζεται η ψυχαναλυτική δραστηριότητα από 
τους διάφορους μηχανισμούς με τους οποίους ξεδιπλώνεται; Ποιο μήνυμα για το 
κοινωνικό γίγνεσθαι μας στέλνουν οι παθήσεις που εμφανίζονται; Τι μπορεί να 
ειπωθεί για την(τις) υποκειμενικότητα(τες) στην ψυχαναλυτική κλινική; Τι είναι 
αυτό που μας εξωθεί να ξανασκεφτούμε την αναλυτική θεραπεία; Πολλά από 
αυτά τα ερωτήματα δεν είναι καινούργια: αναδύονται παράλληλα με την ίδια την 
ψυχανάλυση. Είναι παρόντα –είτε ρητά είτε άρρητα– στο έργο του Φρόυντ, αρκεί 
να κοιτάξει κανείς το κείμενο του 1908  «Τα “πολιτισμένα” σεξουαλικά ήθη και οι 
σύγχρονες νευρωτικές ασθένειες». Αυτό θα συνεχιστεί σε αρκετά κείμενα, μεταξύ 
των οποίων το Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας. Δύο στοιχεία που μας περιβάλλουν 
σήμερα –στην Αργεντινή, τον Μάρτη του 2008-, μπορούν να μας οδηγήσουν στην 
εξερεύνηση του δεσμού ανάμεσα στην κατάσταση της κοινωνίας, την υποκειμενι-

* Yago Franco, «El avance de la insignificancia y la clínica psicoanalítica». Ο αργεντινός ψυχανα-
λυτής Γιάγκο Φράνκο δραστηριοποιείται στην ομάδα Magma η οποία ασχολείται με θέματα που 
αφορούν την ψυχαναλυτική αλλά και τη φιλοσοφική και πολιτική πλευρά του έργου του Καστο-
ριάδη. Οργανώνει εδώ και χρόνια σεμινάρια πάνω στο έργο του, ενώ παρεμβαίνει με κείμενα 
στην κατεύθυνση της διάδοσης των ιδεών του αλλά στην παραγωγή καινούριων που πηγάζουν 
από τα γραπτά του. Ο Φράνκο είναι ο κύριος αρθρογράφος της ιστοσελίδας (http://www.magma-
net.com.ar/), ενώ έχει γράψει και ένα βιβλίο αφιερωμένο στο έργο του Καστοριάδη.
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κότητα και την ψυχαναλυτική κλινική. 
Το πρώτο στοιχείο είναι η αφίσα του BAFICI1 που βλέπαμε τις προηγούμε-

νες εβδομάδες και η οποία έλεγε: «Ήδη έχω δει Φελίνι. Ήρθα τώρα για να δω το 
καινούργιο». Ποιό μήνυμα (ανάμεσα σε άλλα) μεταδίδει αυτή η φράση; Το παλιό 
αφήνεται πίσω για χάρη του καινούργιου, κατά συνέπεια, το καινούργιο είναι και 
καλό. Το καινούργιο χαίρει μεγάλης προβολής στην κοινωνία μας. Το βλέπουμε 
καθημερινά στις διαφημίσεις, καθώς και στη συνεχή δημιουργία αντικειμένων για 
κατανάλωση. Αυτή είναι η έκφραση μίας κεντρικής αξίας του καπιταλισμού: η 
δίψα του καινούργιου για το καινούργιο. Πράγμα που προκαλεί μια τάση προς τη 
διάλυση των ιστορικών στοιχείων που «έχουν ήδη ξεπεραστεί»: στην τέχνη, στην 
κουλτούρα, στην πολιτική, στην ψυχανάλυση... Βέβαια, το παλιό δεν είναι κατ’ 
ανάγκη καλό, αλλά και το καινούργιο δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. 

Το δεύτερο στοιχείο: ανάμεσα σε όλα αυτά που προκύπτουν με το λεγόμενο 
«αγροτικό ζήτημα» ξεχωρίζει η παρουσία της κατ’ εξοχήν σημασίας του καπιτα-
λισμού, δηλαδή του όλο και περισσότερο (που επηρεάζει πρακτικά όλους τους 
τομείς του). Αυτή η σημασία εμποδίζει, ανάμεσα στα άλλα, τη σε βάθος ενασχό-
ληση με ερωτήματα όπως το είδος της σποράς και για ποιους αυτή προορίζεται, η 
σχέση των αγροτών μεταξύ τους καθώς και με το περιβάλλον, η εκμετάλλευση των 
χωρικών, η ιδιοκτησία της γης κ.λπ.

Η Πιέρα Ωλανιέ2 υποστηρίζει ότι η ψυχανάλυση μπορεί και οφείλει να προ-
τείνει τον τύπο σχέσης που μια κοινωνία πρέπει να εγκαταστήσει και να διατηρήσει 
ανάμεσα σε αυτήν και τα μέλη της, έτσι ώστε να μην τα βλάπτει, δηλαδή, να μην τα 
κάνει να υποφέρουν περισσότερο απ’ όσο ήδη υποφέρουν εξαιτίας των νευρώσεων. 
Αυτές συνιστούν την αναπόφευκτη οδύνη που παράγεται κατά τον εκκοινωνισμό 
της ψυχής και οφείλονται στις ενορμητικές παραιτήσεις που είναι αναγκαίες για 
την επιβίωση της τελευταίας. Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι το τίμημα που πρέπει να 
καταβάλλουμε για την κοινωνική συμβίωση και άλλο πράγμα είναι όταν η εξίσωση 

1.  Σ.τ.μ.: Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρ-
τητου Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες).
2. Σ.τ.μ.: Η ιταλικής καταγωγής ψυχαναλύτρια Piera Aulagnier (1923-1990) ίδρυσε το 1969, 
μαζί με τους F. Perrier και J.P. Valabrega, την Τέταρτη Ψυχαναλυτική Ομάδα, που αποκόπηκε 
από τον κύκλο του Ζακ Λακάν και άρχισε να εκδίδει το περιοδικό Topique. Υπήρξε ερευνήτρια 
της ψύχωσης στο Νοσοκομείο Sainte Anne και διδάσκουσα ψυχαναλύτρια στη Γαλλική Εταιρεία 
Ψυχανάλυσης, ενώ ήταν και σύζυγος του Κορνήλιου Καστοριάδη. Στα ελληνικά κυκλοφορεί το 
μείζον έργο της Η βία της ερμηνείας (μτφρ. Μ. Κουζένη, Αθήνα, Εστία, 2001).
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αντιστρέφεται και επικρατεί η οδύνη που επιβάλλει η κοινωνία στην ολότητα ή σε 
μέρος των μελών της. Δε λείπουν, δυστυχώς, τέτοιου είδους παραδείγματα από την 
πρόσφατη ιστορία μας: η κρατική τρομοκρατία της περιόδου 1976-1983, ο πόλεμος 
των Φώκλαντς3, ο υπερπληθωρισμός του 1989, ο παροπλισμός βασικών θεσμών 
κοινωνικοποίησης (εκπαίδευση, εργασία, υγεία κ.λπ.) τη δεκαετία του ‘90, η κρίση 
του 2001 κ.λπ. Τα παραπάνω είναι παραδείγματα μιας σχέσης που η κοινωνία δεν 
πρέπει να εγκαθιστά με τα μέλη της, για να μην τα βλάπτει. Ως υπόστρωμα όλων 
αυτών των «συμφορών», διακρίνουμε την ενεργοποίηση μίας κοινωνικής φαντασιακής 
σημασίας (κατά τον όρο του Καστοριάδη): αυτής του καπιταλισμού, η οποία από 
τη δεκαετία του ‘90 και μετά έχει συναντήσει μικρή ή και μηδενική αντίσταση. 

Επομένως, τα δύο στοιχεία, το «ολοένα και περισσότερο» και η «αχόρταγη 
αναζήτηση του καινούργιου για το καινούργιο» φωλιάζουν στην παραπάνω σημα-
σία. Παράγουν επιπλέον μια ιλιγγιώδη χρονικότητα και ασκούν επίθεση τόσο στην 
κοινωνία όσο και στην ψυχή και την ικανότητα υποκειμενικοποίησης των μελών 
της. Παράλληλα, εξαιτίας της εγγενούς αστάθειας του κοινωνικά θεσμισμένου 
νοήματος, αυτά τα στοιχεία ευνοούν την καταστροφή του, δηλαδή, με άλλα λόγια, 
αυτό που από τον Καστοριάδη κι έπειτα ονομάζεται άνοδος της ασημαντότητας. 
Το θεσμισμένο μέσω των σημασιών νόημα γίνεται όλο και πιο εύθραυστο –αρκεί 
να δει κανείς την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται και εξαφανίζονται οι ειδή-
σεις στα μέσα ενημέρωσης- και όλα λειτουργούν με το ρυθμό της κατανάλωσης 
του καινούργιου (που χάρη στην επιτάχυνση της χρονικότητας γίνεται ολοένα και 
πιο εφήμερο). Το ίδιο συμβαίνει και με τις διάφορες δραστηριότητες όπως το 
γυμναστήριο, τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, οι σχέσεις, οι 
ειδήσεις... Είναι αξιοσημείωτο πως η θεσμισμένη χρονικότητα της καθημερινότητας 
αγνοεί τόσο τις γέφυρες με το παρελθόν όσο και κάθε ιδέα για ένα συλλογικό, 
μελλοντικό πρόταγμα. 

Ήδη σε ένα γενικό πλαίσιο –και χωρίς να εισέλθουμε στο ψυχοπαθολογικό 
επίπεδο– συναντάμε μια επίθεση στην ψυχή, γιατί η απώλεια της διάστασης της 
ιστορικότητας και ενός συλλογικού προτάγματος συνεπάγεται μια επίθεση στο 
ίδιο το σχέδιο κατασκευής της ταυτότητας του ατόμου. Το σχέδιο αυτό, το οποίο 
αποτελεί μια διεργασία που ανταγωνίζεται το Εγώ, προϋποθέτει τη δυνατότητα 
εύρεσης ταυτιστικών αναφορών στην κοινωνία. Ο κοινωνικός θρυμματισμός και η 

3. Σ.τ.μ: Πρόκειται για την πολεμική σύρραξη που έλαβε χώρα το 1982 μεταξύ Μεγάλης Βρετα-
νίας και Αργεντινής για την κατοχή των νησιών Φώκλαντς.



71H ANOΔOΣ THΣ AΣHMANTOTHTAΣ KAI H ΨYXANAΛYTIKH KΛINIKH

συνεπαγόμενη αλλοίωση των δεσμών προκαλούν την απελευθέρωση της ενόρμησης 
θανάτου, που είναι ορατή στην κλινική αλλά και στην καθημερινή βία. Εμβαθύνο-
ντας στο ζήτημα της επιτάχυνσης της χρονικότητας, μπορούμε να πούμε ότι αυτή 
συνιστά μία επίθεση στη μεταφραστική ικανότητα της ψυχής, με την έννοια που της 
δίνει ο Φρόυντ στην Επιστολή 524: μετάφραση μεταξύ διαφορετικών στρωμάτων 
και μεταφραστικές αναπροσαρμογές ή επαναδιευθετήσεις αυτών των στρωμάτων 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων στιγμών της ζωής. Η θλίψη και η δημιουργία ενός 
νέου δεσμού είναι υποκειμενικές κινήσεις που χρειάζονται έναν ορισμένο χρόνο 
για να επιτευχθούν, ο οποίος και επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ ενορμήσεων, συ-
ναισθημάτων και παραστάσεων. Όσο πιο πολύ επιταχύνεται η χρονικότητα, τόσο 
αχρηστεύεται αυτός ο βασικός μηχανισμός της ψυχής, με αποτέλεσμα να παράγεται 
η ρήξη των δεσμών. 

Οι συνέπειες, ορατές στην ψυχαναλυτική κλινική, συνοδεύουν ή και περι-
πλέκουν τα ήδη γνωστά κλινικά σχήματα, δημιουργώντας καινούργιες μορφές 
συμπτωμάτων. Οι κρίσεις πανικού, οι εθισμοί, οι καταθλίψεις, η ανορεξία, οι ψυ-
χοσωματικές και άλλου είδους παθολογίες κ.λπ. φέρουν το σημάδι της εποχής, 
και επιπλέον, έχοντας αναδυθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα συμπτώματα 
απορροφώνται εκ νέου από το νέο μάγμα φαντασιακών σημασιών, λαμβάνοντας 
μια νέα σημασιοδότηση. 

Βρισκόμαστε επομένως μπροστά σε μία κοινωνία που έχει προκαλέσει και 
συνεχίζει να προκαλεί ψυχικό πόνο, μέσω της επιτάχυνσης της χρονικότητας, μέσω 
του κοινωνικού θρυμματισμού, της εργασιακής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, της 
οικονομικής πτώχευσης κομματιών του πληθυσμού κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
επιθέσεις που αθροίζονται σε κοινωνικές καταστροφές ανάμεσα στις οποίες ξεχωρί-
ζει μια από τις συνέπειες της κρατικής τρομοκρατίας στην τελευταία στρατιωτική 
δικτατορία: η ύπαρξη ακόμα και σήμερα νέων που παραμένουν μακριά από τις 

4. Σ.τ.μ: Αναφορά στην επιστολή του Φρόυντ προς το φίλο του, Βίλχελμ Φλις (W. Fliess), της 
6ης Δεκεμβρίου του 1896. Οι επιστολές προς το Φλις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συντά-
χθηκαν κατά την περίοδο που ο Φρόυντ θεμελίωνε πολλές από τις βασικές ιδέες της μετέπειτα 
ψυχαναλυτικής θεωρίας. Στη συγκεκριμένη μάλιστα επιστολή ο Φρόυντ εκθέτει την ιδέα του 
σύμφωνα με την οποία ο ψυχικός μηχανισμός του ατόμου διαμορφώνεται σταδιακά μέσα από 
μια διαδικασία «ιζηματοποίησης», κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ότι οι αναμνήσεις υπάρχουν 
μέσα στην ψυχή υπό τη μορφή επάλληλων στρωμάτων, καθώς διευθετούνται και μεταφράζονται/ 
επενδύονται εκ νέου από τον ψυχικό μηχανισμό ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Πρόκειται 
για μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται η ψυχή τις παραστάσεις διαφορετικών 
χρονικών περιόδων και άρα, κατ’ επέκταση, την ίδια τη χρονικότητα.
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οικογένειές τους από την εποχή που απήχθηκαν. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα 
μιας επίθεσης που προσθέτει επιπλέον δυσφορία σε αυτή που προκαλεί, ούτως ή 
άλλως, η κοινωνικοποίηση. Για να τα προσεγγίσουμε χρειάζεται να εμβαθύνουμε 
στην καταγγελία και την ανάλυση των συνεπειών τους, που βρίσκονται πέρα από 
τη δυσφορία μέσα στον πολιτισμό. 

Επιστρέφοντας στο ερώτημα της Πιέρα Ωλανιέ, ποια είναι η σχέση που 
πρέπει να εγκαθιδρύσει μια κοινωνία για να μην καθίσταται επιβλαβής για την 
ψυχική υγεία των μελών της; Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Ωστόσο, σε 
ένα γενικό πλαίσιο, μπορεί να τονιστεί η σημασία του ξεπεράσματος της ανόδου 
της ασημαντότητας, μέσα από τον αγώνα για μία κοινωνία θεσμισμένη γύρω από 
φαντασιακές σημασίες διαφορετικές από αυτές του καπιταλισμού. Μια τέτοια 
κατεύθυνση δείχνουν η δράση των Μητέρων της πλατείας του Μαΐου5, τα κινήματα 
που ξεπήδησαν από το Δεκέμβρη του 20016. Πρόκειται για σημασίες συνδεδεμένες 
με το πρόταγμα της αυτονομίας, οι οποίες ήταν παρούσες στα παλιότερα κινήματα 
των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70 και που σε ένα παγκόσμιο επίπεδο εκφράστη-
καν στο Μάη του ’68 και σε παρόμοια γεγονότα σε διάφορες χώρες. Όλα αυτά 
βέβαια δεν συνεπάγονται την εξαφάνιση της κλινικής παθολογίας –κάτι που θα 
ήταν στην πραγματικότητα μια παραληρηματική και τερατώδης πρόταση προς την 
κατεύθυνση της ψυχικής κανονικοποίησης των υποκειμένων– αλλά τον αγώνα για 
μία κοινωνία μη βλαβερή για την ψυχή των ατόμων που την απαρτίζουν. Κι αυτό 
δεν είναι και λίγο. 

5. Σ.τ.μ.: Οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 στην 
Αργεντινή και απαρτίζεται από γυναίκες των οποίων τα παιδιά «εξαφανίστηκαν» κατά τη δι-
άρκεια της χούντας, από 1976 έως το 1983. Υποστηρίζουν ότι οι «εξαφανίσεις» ξεπερνούν τις 
30.000, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι και οι φόνοι ή οι φυλακίσεις ανθρώπων. Παρά την καταστολή, 
οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις στην πλατεία του Μαΐου συνεχίστηκαν για πολύ καιρό. Μέσα 
από τη δυναμική αυτής της κίνησης, έγινε εφικτός ο εντοπισμός κάποιων εκατοντάδων παιδιών 
που είχαν στο μεταξύ υιοθετηθεί. 
6. Σ.τ.μ.: Ο Δεκέμβριος του 2001 σημαδεύτηκε από τα γεγονότα των βίαιων διαδηλώσεων στην 
Αργεντινή, που έμειναν γνωστές ως Argentinazo. Η εξέγερση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως μιας 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα που περιθωριοποίησε σημαντικά κομμάτια του 
πληθυσμού. Τις τελευταίες μέρες του 2001 εκδηλώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις, οδομαχίες με 
την αστυνομία και το στρατό, λεηλασίες καταστημάτων, ενώ παραιτήθηκαν δύο διαδοχικές κυ-
βερνήσεις μέσα σε λίγες μέρες. Οι ταραχές άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 30-40 νεκρούς, ενώ 
επηρέασαν πολιτικά μερικά τμήματα του πληθυσμού, που στράφηκαν προς μορφές αυτόνομης ορ-
γάνωσης (βλ. την αυτοδιαχείριση, από τους ίδιους δηλαδή τους εργαζόμενους, στη λειτουργία των 
κατειλημμένων εργοστασίων ή άλλων επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση λόγω της κρίσης). 
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Κορνήλιος Καστοριάδης, Κρίστοφερ Λας

Αντιπαλεύοντας την ιδιώτευση*
μετάφραση Νίκος Μάλλιαρης

Ιγκνάτιεφ: Ίσως το πιο οδυνηρό τίμημα της νεοτερικότητας να είναι η απώ-
λεια της κοινότητας και της γειτονιάς. Μέσα σε έναν κόσμο ξένων, μοιάζουμε 
να αποτραβιόμαστε όλο και περισσότερο στην οικογένεια και το σπίτι μας, στο 
λιμάνι μας μέσα σε έναν άκαρδο κόσμο1. Και παρ’ όλα αυτά, οι πιο παλιές από 
τις πολιτικές μας παραδόσεις μας λένε ότι η αίσθηση της κοινότητας αποτελεί αν-
θρώπινη αναγκαιότητα, ότι δε μπορούμε πλήρως να καταστούμε ανθρώπινα όντα, 
αν δεν ανήκουμε ο ένας στον άλλο ως πολίτες και ως γείτονες. Δίχως μια ανάλογη 
δημόσια ζωή, ο εαυτός μας αρχίζει να συρρικνώνεται και να μετατρέπεται σε έναν 
κενό ιδιωτικό πυρήνα. Ποιές οι συνέπειες της νεοτερικότητας στη διαμόρφωση της 
ταυτότητάς μας; Γινόμαστε άραγε πιο εγωιστές, περισσότερο ανίκανοι να στρα-
τευτούμε πολιτικά, πιο πρόθυμοι να κόψουμε τις γέφυρες με τους γείτονές μας; 
Κορνήλιε, πώς θα περιέγραφες εσύ την αλλαγή των δημόσιων ζωών μας;

1. Σ.τ.μ.: Αναφορά στο έργο του Κρ. Λας, Λιμάνι σε έναν άκαρδο κόσμο: η οικογένεια υπό 
πολιορκίαν, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ.χ.

* Πρόκειται για το κείμενο μιας συζήτησης των Καστοριάδη και Λας με τον M. Ignatieff, σε 
εκπομπή του BBC, με θέμα την «κουλτούρα του ναρκισσισμού» (Cornelius Castoriadis and Chris-
topher Lasch, “Beating the Retreat to Private Life”, The Listener, 27.8.1986). Βλ. σχετικά και τα 
έργα του Λας Η κουλτούρα του ναρκισσισμού και Ο ελάχιστος εαυτός, αμφότερα μεταφρα-
σμένα από τις εκδόσεις «Νησίδες». Ο Καστοριάδης παραθέτει τα δύο αυτά έργα του Λας στη 
βιβλιογραφία που ακολουθεί το άρθρο του «Freud, la société, l’histoire» [«Ο Φρόιντ, η κοινωνία, 
η ιστορία], C. Castoriadis, La montée de l’insignifiance [Η άνοδος της ασημαντότητας], Παρίσι, Seuil, 
1996, σ. 187.
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Καστοριάδης: Για μένα, το πρόβλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα 
τέλη της δεκαετίας του ’50, με την κατάρρευση του εργατικού κινήματος και του 
επαναστατικού προτάγματος που είχε συνδεθεί με αυτό το κίνημα. Αναγκάστηκα 
να παρατηρήσω τότε μια αλλαγή στην καπιταλιστική κοινωνία, η οποία ήταν, την 
ίδια στιγμή, μια αλλαγή του τύπου ατόμων που παρήγαγε όλο και περισσότερο 
αυτή η κοινωνία. Αυτή η αλλαγή των ατόμων προήλθε από τη χρεοκοπία των 
παραδοσιακών οργανώσεων της εργατικής τάξης –συνδικάτα, κόμματα κ.λπ.-, 
ως αποτέλεσμα της αηδίας για αυτό που συνέβαινε, προήλθε όμως και από την 
ικανότητα του καπιταλισμού, αυτή την περίοδο, να προσφέρει ένα αυξανόμενο 
επίπεδο ζωής, με την είσοδό του στην περίοδο του καταναλωτισμού. Οι άνθρωποι 
γύριζαν την πλάτη, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στα κοινά συμφέ-
ροντα, στις κοινές δραστηριότητες, στις δημόσιες δραστηριότητες –αρνούμενοι να 
αναλάβουν την ευθύνη. Στην πραγματικότητα περιχαρακώνονταν-αποσύρονταν σε 
ένα είδος «ιδιωτικής» ζωής, εντός εισαγωγικών, δηλαδή στην οικογένειά τους και 
ελάχιστες σχέσεις. Λέω «εντός εισαγωγικών», επειδή πρέπει να αποφύγουμε τις 
παρεξηγήσεις σε αυτό το σημείο.

Ιγκνάντιεφ: Ποιές παρεξηγήσεις;

Καστοριάδης: Τίποτε δεν είναι, φυσικά, απόλυτα ιδιωτικό. Ακόμα και όταν 
ονειρεύεσαι, έχεις λέξεις, τις οποίες έχεις δανειστεί από την αγγλική γλώσσα. Και 
ό,τι αποκαλούμε άτομο είναι, υπό μια έννοια, μια κοινωνική κατασκευή. 

Ιγκνάτιεφ: Ένας σκεπτικιστής θα έλεγε ότι η κριτική του εγωισμού και του 
ατομικισμού μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια 
η καπιταλιστική κοινωνία. Τι απαντάμε λοιπόν σε αυτόν το σκεπτικιστή; Πώς τον 
πείθουμε ότι ο σύγχρονος εαυτός, ο σύγχρονος, μεταπολεμικός εαυτός της κατανα-
λωτικής καπιταλιστικής κοινωνίας είναι ένα διαφορετικό είδος εαυτού, ότι υπάρχει 
ένα νέο είδος ατομικισμού, ακόμα και ένα νέο είδος εγωισμού;

Λας: Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τόσο μια παραδοσιακού τύπου 
διόγκωση του εαυτού ή ένας αποκτητικός ατομικισμός, ο οποίος, όπως λες, υπο-
βλήθηκε σε κριτική, από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτός ο τύπος ατομικιστικής 
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προσωπικότητας, το 17ο-18ο αιώνα. Αυτός ο ατομικισμός φαίνεται να έχει δώσει 
τη θέση του στην περιχαράκωση για την οποία μόλις μίλησε ο Κορνήλιος. Έχω 
μιλήσει για έναν ελάχιστο εαυτό. Ή, πάλι, για ένα ναρκισσιστικό εαυτό, ως έναν 
εαυτό που αδειάζει προοδευτικά από κάθε είδους περιεχόμενο και έχει ανάγκη 
να βρίσκει στόχους στη ζωή του υπό τους πιο περιορισμένους όρους. Νομίζω, όλο 
και περισσότερο, με όρους καθαρής επιβίωσης, σαν η καθημερινή ζωή να ήταν τόσο 
προβληματική, σαν ο κόσμος να ήταν τόσο απειλητικός και αβέβαιος που το μόνο 
που θα μπορούσες να κάνεις είναι απλώς να τα βγάζεις πέρα. Να ζεις μια μέρα τη 
φορά. Και, όντως, αυτή είναι πράγματι η θεραπευτική συμβουλή που, στη χειρότερη 
περίπτωση, παρέχεται στους ανθρώπους μέσα στον κόσμο μας.

Ιγκνάτιεφ: «Επιβίωση»; Μήπως όμως, Κρίστοφερ, υπερβάλλεις λίγο σε αυτό 
το σημείο; Θέλω να πω ότι μερικοί άνθρωποι ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, ίσως 
σκεφτούν ότι ο όρος «επιβίωση» ταιριάζει στα θύματα κάποιας φοβερής τραγωδί-
ας. Εσύ όμως μιλάς για την καθημερινή ζωή μέσα στην πλουσιότερη κοινωνία του 
κόσμου. Γιατί «επιβίωση»;

Λας: Γιατί μου φαίνεται ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ορίσουμε αυτό που 
είναι καινούργιο. Παρ’ όλο που η επιβίωση αποτελούσε πάντοτε μια έγνοια των 
ανθρώπων, μια προεξάρχουσα μάλιστα έγνοια για τους περισσότερους από αυτούς, 
μόνο στην εποχή μας φαίνεται να λαμβάνει σχεδόν ένα είδος ηθικού κύρους. Αν 
πάμε πίσω στους αρχαίους Έλληνες, νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει πολύ καθα-
ρά τη διαφορά για τους αρχαίους Έλληνες και συγκεκριμένα για τον Αριστοτέλη. 
Προϋπόθεση της ηθικής ζωής, μιας ζωής πλήρως βιωμένης, είναι η ελευθερία από 
την υλική αναγκαιότητα. Την οποία, επιπλέον, οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν με την 
ιδιωτική σφαίρα, με το νοικοκυριό, τη σφαίρα που υπόκειται στους βιολογικούς 
και υλικούς περιορισμούς. Μόνο αν ξεπεράσει κανείς αυτό το επίπεδο μπορούμε 
πραγματικά, με οποιαδήποτε έννοια, να μιλάμε για κάποια έννοια εαυτού, για μια 
προσωπική ταυτότητα ή για μια πολιτική ζωή [civic life]. Η ηθική ζωή είναι μια ζωή 
την οποία ζει κανείς δημοσίως.

Ιγκνάτιεφ: Οπότε δε ζούμε πια τη ζωή μας στη δημόσια σφαίρα, έχουμε μια 
ζωή απογυμνωμένη από οτιδήποτε άλλο πέραν των βασικών, μια επιβίωση. Εσύ, 
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Κορνήλιε, από την πλευρά σου, είσαι ένας εν ενεργεία ψυχαναλυτής· ως άνθρωπος 
που συναντάς ολόκληρη την εβδομάδα, στο ντιβάνι, το σύγχρονο εαυτό, αυτή η 
απεικόνιση της σύγχρονης ζωής σου λέει κάτι;

Καστοριάδης: Σε αυτή την ιδέα υπονοούνται διάφορα πράγματα. Το «μια 
μέρα τη φορά», για να πάρω αυτή την πολύ ωραία έκφραση, είναι ό,τι αποκαλώ 
έλλειψη προτάγματος, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πριν από 
30 ή 60 χρόνια οι αριστεροί θα σου μιλούσαν για την ένδοξη νύχτα της επανάστα-
σης και οι δεξιοί για την απεριόριστη πρόοδο κ.ο.κ. Σήμερα κανείς δεν τολμά να 
εκφράσει κάποιο μεγαλεπήβολο ή έστω μετριοπαθώς λογικό πρόταγμα το οποίο 
να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ή τις επόμενες εκλογές. Υπάρχει συνεπώς ένας 
χρονικός ορίζοντας. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η «επιβίωση» είναι ένας όρος στον 
οποίο μπορούμε να ασκήσουμε κριτική, διότι, φυσικά, όλοι μας νοιαζόμαστε για 
τη σύνταξή μας και για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Αυτός όμως ο χρονικός 
ορίζοντας είναι ιδιωτικός. Κανείς δε συμμετέχει σε ένα δημόσιο χρονικό ορίζοντα, 
κατά τον ίδιο τρόπο που κανείς δε συμμετέχει σε ένα δημόσιο χώρο. Θέλω να πω 
ότι όλοι βέβαια συμμετέχουμε, πάντοτε, στο δημόσιο χώρο, αλλά πάρε για παρά-
δειγμα την πλατεία Κονκόρντ στο Παρίσι ή το Πικαντίλι Σέρκους στο Λονδίνο, εν 
ώρα αιχμής. Έχεις εκεί ένα εκατομμύριο ανθρώπους, βυθισμένους σε έναν ωκεανό 
κοινωνικών πραγμάτων, οι οποίοι επίσης είναι κοινωνικά όντα και οι οποίοι είναι 
απόλυτα απομονωμένοι. Μισούν ο ένας τον άλλο και αν μπορούσαν να ανοίξουν 
δρόμο, εξουδετερώνοντας τα μπροστινά τους αυτοκίνητα, θα το έκαναν. Τι είναι 
σήμερα ο δημόσιος χώρος; Βρίσκεται μέσα σε κάθε σπίτι με τηλεόραση. Τι είναι 
όμως αυτός ο δημόσιος χώρος;

Ιγκνάτιεφ: Είναι κενός.

Καστοριάδης: Είναι κενός –ή, ακόμα χειρότερα, είναι ένας δημόσιος χώρος 
που προορίζεται κυρίως για διαφήμιση, για πορνογραφία. Και δε μιλώ εδώ μόνο 
για ρητή πορνογραφία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν φιλόσοφοι που στην πραγματι-
κότητα είναι πορνογράφοι. 

Ιγκνάτιεφ: Αυτό είναι αιτία ή συνέπεια της κατάρρευσης της δημόσια σφαίρας; 
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Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στον εαυτό και την κρίση της δημόσιας σφαίρας;

Λας: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δε ζούμε σε ένα στερεό κόσμο. 
Λέγεται συχνά ότι η κοινωνία της κατανάλωσης μας περιβάλλει με πράγματα και 
ότι μας ενθαρρύνει να δίνουμε υπερβολική προσοχή στα αντικείμενα, αλλά από μια 
άποψη νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι επίσης παραπλανητική. Ζούμε σε έναν κόσμο 
που φαίνεται ότι είναι υπερβολικά ασταθής, ότι συνίσταται σε φευγαλέες εικόνες. 
Νομίζω ότι πρόκειται για έναν κόσμο ο οποίος, χάρις, εν μέρει, στην τεχνολογία 
των μαζικών τηλεπικοινωνιών, φαίνεται να αποκτά ένα είδος παραισθησιογόνου 
χαρακτήρα. Ένα είδος φανταστικού κόσμου από εικόνες, σε αντίθεση με έναν 
κόσμο στερεών αντικειμένων ο οποίος μπορεί να επιβιώσει περισσότερο από τη 
διάρκεια της ζωής μας. Αυτό που ίσως να έχει εξασθενίσει, είναι η αίσθηση του να 
ζει κανείς μέσα σε έναν κόσμο που υπήρχε πριν από τον εαυτό του και ο οποίος 
θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από αυτόν. Αυτή η αίσθηση της ιστορικής συ-
νέχειας που παρέχεται, μεταξύ άλλων, απλώς και μόνο από τη συμπαγή αίσθηση 
των απτών υλικών πραγμάτων φαίνεται να διαμεσολαβείται, όλο και περισσότερο, 
από αυτή τη βίαιη επίθεση από εικόνες, συχνά από εικόνες που είναι σχεδιασμένες 
για να ανταποκρίνονται στις φαντασιώσεις μας. Νομίζω ότι ακόμα και η επιστήμη, 
η οποία εθεωρείτο, σε μια προηγούμενη περίοδο, ως ένα από τα βασικά μέσα για 
την προώθηση μιας περισσότερο λογικής άποψης για τον κόσμο, ικανής να συνει-
σφέρει στη διατήρηση ενός κοινού νου [commonsesical], μας παρουσιάζεται σήμερα, 
στην καθημερινή ζωή, σαν μια σειρά από τεχνολογικά θαύματα που καθιστούν τα 
πάντα δυνατά. Υπό μια έννοια όμως, μέσα σε έναν κόσμο όπου όλα είναι δυνατά, 
τίποτε δεν είναι δυνατό.

Ιγκνάτιεφ: Αυτό που σε ακούω να περιγράφεις είναι σχεδόν ο ορισμός της 
δημόσιας σφαίρας. Ένα από τα πράγματα που μας λες είναι ότι η δημόσια σφαίρα 
αποτελεί τον τομέα της ιστορικής συνέχειας. Στην πραγματικότητα, στη δική μας 
κουλτούρα, πρόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό, πλέον, για τον τομέα των μίντια. 
Τα μίντια μας δίνουν το δημόσιο χώρο, έναν κόσμο παραισθησιογόνων εικόνων, 
των οποίων το χρονικό πλαίσιο είναι πολύ σύντομο. Έρχονται και παρέρχονται. 
Η αντιστοιχία τους προς την πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα προβληματική και 
η δημόσια ζωή μας φαίνεται σαν ένα είδος φαντασίας, σαν ένα είδος κόσμου των 
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ονείρων. Αυτό όμως δεν απαντά στο ερώτημα που έθεσα, το οποίο άπτεται του 
ζητήματος των αιτίων και των συνεπειών.

Καστοριάδης: Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ψάχνουμε για μια αιτία και 
ένα αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Οποιαδήποτε εξέλιξη ή 
αλλαγές στην κοινωνία είναι, την ίδια στιγμή, αλλαγές στη δομή των ατόμων, στον 
τρόπο με τον οποίο ενεργούν, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Τα πάντα 
εξάλλου είναι κοινωνικά. Αλλά η κοινωνία, ως τέτοια, δε διαθέτει κάποια διεύθυν-
ση. Θέλω να πω ότι δε μπορείς να τη συναντήσεις κάπου. Είναι μέσα σου, μέσα 
μου, στη γλώσσα, στα βιβλία κ.ο.κ. Θα έλεγα, ωστόσο, ότι αυτό στο οποίο πρέπει 
κανείς, υπό αυτή την έννοια, να δώσει έμφαση, είναι η εξαφάνιση της κοινωνικής 
και πολιτικής σύγκρουσης και πάλης.

Ιγκνάτιεφ: Εξαφάνιση; Γιατί; Αυτό μου ακούγεται λανθασμένο.

Καστοριάδης: Δε βλέπω κάποιο λάθος. Βλέπω ό,τι συνέβη στις ΗΠΑ, όταν, 
για να πάρουμε το κλασσικό παράδειγμα, οι μαύροι νέοι τη δεκαετία του ’60 θα 
έμπαιναν στο κέντρο των πόλεων, θα έκαιγαν τα μαγαζιά κ.λπ. Στη συνέχεια, όμως, 
στο τέλος της δεκαετίας του ’70, στις αρχές της περιόδου Ρέιγκαν, έχουμε 10% 
ανεργία, που σημαίνει 20% για τους μαύρους και 48% για τους νέους μαύρους, 
και αυτοί οι μαύροι νέοι κάθονται ήσυχοι. Και στη Γαλλία έχουμε μια κατάσταση 
όπου οι άνθρωποι πετιούνται στο δρόμο αλλά κάθονται ήσυχοι. Στη Βρετανία 
έχουμε την τραγωδία των ανθρακωρύχων2 –την τελευταία φλόγα ενός πράγματος 
που αναμφίβολα πεθαίνει. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί, 
εφόσον οι άνθρωποι πιστεύουν, και με το δίκιο τους, ότι οι πολιτικές ιδέες που 
είναι διαθέσιμες στην πολιτική αγορά, με τη μορφή που έχει σήμερα, δεν αξίζουν 
να παλέψεις για χάρη τους. Πιστεύουν επίσης ότι τα συνδικάτα είναι, γενικά, γρα-
φειοκρατίες που εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα ή οργανώσεις λόμπι. Είναι σαν οι 

2. Σ.τ.μ.: Ο Κ.Κ. αναφέρεται στις μεγάλες απεργίες των ανθρακωρύχων της Μεγάλης Βρετανίας 
της περιόδου 1984-1985. Οι συγκεκριμένες απεργίες και η τελική ήττα των ανθρακωρύχων έχουν 
μεγάλη σημασία, γιατί, εκτός του ότι σήμαναν την εδραίωση της Μάργκαρετ Θάτσερ και των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών της, αποτέλεσαν και την ιστορική καμπή του βρετανικού συνδικαλιστι-
κού κινήματος, το οποίο αποδυναμώθηκε ουσιαστικά από τότε, πράγμα που συνέβη ειδικότερα 
και με το παραδοσιακά πολύ ισχυρό συνδικάτο των ανθρακωρύχων.
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άνθρωποι να είχαν φτάσει στο συμπέρασμα πως τίποτε δε μένει να γίνει και, ως 
εκ τούτου, περιοριζόμαστε στον εαυτό μας. Και αυτό, βέβαια, αντιστοιχεί στην εν-
δογενή κίνηση του καπιταλισμού: την επέκταση των αγορών, του καταναλωτισμού, 
της οικονομίας της φθοράς κ.ο.κ. αλλά, και πιο γενικά, στην επέκταση του ελέγχου 
πάνω στους ανθρώπους, όχι μόνο ως παραγωγούς αλλά και ως καταναλωτές. 

Λας: Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολιτική μετατρέπεται όλο και περισσότε-
ρο σε υπόθεση των ομάδων συμφερόντων, καθεμιά εκ των οποίων προβάλλει τις 
ανταγωνιστικές της αξιώσεις για ένα μερίδιο από το κράτος πρόνοιας, ορίζοντας 
τα συμφέροντά της με τους στενότερους δυνατούς όρους και παραμερίζοντας, 
εσκεμμένα, οποιαδήποτε ευρύτερη αξίωση, οποιαδήποτε προσπάθεια να τεθούν 
με καθολικούς όρους οι αξιώσεις μιας ομάδας. Ένα από τα παραδείγματα που 
ανέφερες νωρίτερα, Κορνήλιε, ο αγώνας των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας 
δίνει ένα καλό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης, όπως επίσης και ένα παράδειγμα 
του τρόπου με τον οποίο συχνά φαινομενικά ριζοσπαστικές, αγωνιστικές [militant], 
επαναστατικές ιδεολογίες στην πραγματικότητα συνεισέφεραν σε αυτή τη διαδι-
κασία κατά το πρόσφατο παρελθόν. Το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων [civil 
rights movement], κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και τις αρχές της δεκαετίας 
του ’60, ήταν, από πολλές απόψεις, μια επιστροφή σε μια παλιότερη αντίληψη της 
δημοκρατίας. Εξέφρασε τους σκοπούς των μαύρων κατά έναν τρόπο που ήταν 
κατανοητός από όλους. Επιτέθηκε στο ρατσισμό. Όχι απλά στο λευκό ρατσισμό, 
αλλά στο ρατσισμό. Το κίνημα της Μαύρης Δύναμης, που πρωτοεμφανίστηκε στα 
μέσα της δεκαετίας του 1960, φαινόταν πολύ πιο αγωνιστικό [militant] και επιτέθηκε 
στο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και σε άλλους ηγέτες της πρώτης φάσης του κινήματος, 
αποκαλώντας τους αστούς αντιδραστικούς. Στην πραγματικότητα επανακαθόρισε 
τους στόχους του κινήματος των μαύρων, της Μαύρης Δύναμης, ως μια επίθεση 
στο λευκό ρατσισμό -λες κι ο ρατσισμός ήταν μόνο ένα λευκό φαινόμενο- με έναν 
τρόπο που διευκόλυνε ιδιαίτερα, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, τη μετατροπή, ου-
σιαστικά, των μαύρων στην Αμερική σε μια ακόμα ομάδα συμφερόντων, η οποία 
αξίωνε το μερίδιό της στην πίτα, δίχως να θέτει την παραμικρή ευρύτερη αξίωση. 
Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος για τον περιορισμό της πολιτικής στράτευσης 
[militancy] στους κόλπους των αμερικανών μαύρων. 
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Ιγκάντιεφ: Ο Κρίστοφερ εκφράζει την αίσθηση ότι η πολιτική έχει κατακερ-
ματιστεί σε ομάδες συμφερόντων και ότι, αν μιλάμε για μια κρίση της δημόσιας 
σφαίρας, εννοούμε ακριβώς αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Λας: Έχει κάποια σχέση με το ξεθώριασμα κάθε μορφής δημόσιας γλώσσας. 
Ένα μέρος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει με το είδος της ηθικής εξύψωσης 
του θύματος που παρατηρείται και με την αυξανόμενη τάση να προσφεύγουμε στη 
θυματοποίηση, ως το μόνο αναγνωρίσιμο κριτήριο δικαιοσύνης. Το να μπορείς να 
αποδείξεις ότι έχεις καταστεί θύμα, ότι έχεις υποστεί διακρίσεις –όσο περισσότερο 
τόσο το καλύτερο: αυτό αποτελεί τη βάση των αξιώσεων όλων αυτών των ιδιαίτε-
ρων ομάδων που θεωρούν ότι η δική τους ιστορία είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη, ότι 
δεν έχει πολλή σχέση με την ιστορία άλλων ομάδων ή με την ιστορία της κοινωνίας 
ως συνόλου. Η ιστορία αυτών των ομάδων δεν απεικονίζεται καθόλου σε αυτή τη 
γλώσσα και επιπλέον δε μπορεί να γίνει κατανοητή από άλλες ομάδες. Ξανά, η 
περιγραφή του μαύρου κινήματος είναι διδακτική. Χωρίς να αναφέρουμε μια πολύ 
ακριβή ημερομηνία, οι μαύροι και οι εκπρόσωποί τους στην Αμερική, αρχής γενο-
μένης στα μέσα της δεκαετίας του ’60, άρχισαν να εμμένουν σε ένα είδος άρθρου 
πίστης, σύμφωνα με το οποίο κανένας άλλος δε θα μπορούσε να καταλάβει την 
ιστορία τους. 

Καστοριάδης: Όπως επίσης και οι φεμινίστριες.

Λας: Ναι, μου φαίνεται ότι αυτό είναι, πολύ σωστά, ένα ακριβές ανάλογο. Και 
όταν συμβαίνει αυτό, η δυνατότητα να υπάρξει μια γλώσσα που είναι κατανοητή 
από όλους και αποτελεί τη βάση του δημόσιου βίου και του πολιτικού διαλόγου 
διαγράφεται σχεδόν εξορισμού.

Καστοριάδης: Ο Αριστοτέλης αναφέρει στα Πολιτικά του ένα θαυμάσιο νόμο 
των αρχαίων Αθηναίων, σύμφωνα με τον οποίο, κάθε φορά που η συζήτηση στην 
εκκλησία του δήμου είχε να κάνει με ζητήματα που μπορούσαν να συνεπάγονται 
τη διεξαγωγή πολέμου με μια γειτονική πόλη, οι κάτοικοι της σχετικής συνοριακής 
ζώνης αποκλείονταν από την ψηφοφορία. Αυτή είναι η αρχαιοελληνική αντίληψη 
της πολιτικής και εγώ την υποστηρίζω ακόμη σε γενικές γραμμές.
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Ιγκνάτιεφ: Μια από τις συνέπειες του είδους των συζητήσεων που διεξάγονται 
τουλάχιστον από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60 είναι μια πολύ έντονη 
κουβέντα σχετικά με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ελευθερία να διαλέγει 
κανείς τον εαυτό του, να διαμορφώνει τον εαυτό του, να διαλέγει τις δικές του 
αξίες και από ποιο σημείο κι έπειτα οφείλει να παραχωρήσει της θέση της σε μια 
αίσθηση συλλογικών, κοινωνικών υποχρεώσεων, σε μια αίσθηση αυτού που οφείλουν 
να έχουν τα ανθρώπινα όντα. 

Καστοριάδης: Η ελευθερία δεν είναι ούτε ένα εύκολο πράγμα ούτε μια 
εύκολη έννοια. Αν μιλάμε για την πραγματική ελευθερία, θα έλεγα ότι πρόκειται 
για μια τραγική έννοια. Όπως και η δημοκρατία είναι ένα τραγικό σύστημα. Κι 
αυτό επειδή δεν υπάρχουν εξωτερικά όρια όπως επίσης δεν υπάρχουν και μαθη-
ματικά θεωρήματα για να μας πουν που να σταματήσουμε. Η δημοκρατία είναι 
ένα σύστημα όπου λέμε: «φτιάχνουμε τους ίδιους μας τους νόμους πάνω στη 
βάση του δικής μας σκέψης, της κοινής μας ηθικής». Αυτή η ηθική όμως, ακόμα κι 
αν συνέπιπτε με τους νόμους του Μωυσή ή με το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει επειδή 
βρίσκεται στους νόμους του Ευαγγελίου, υπάρχει επειδή εμείς, ως πολιτεία, την 
αποδεχόμαστε, την προσυπογράφουμε και λέμε «ου φονεύσεις». Ακόμα και αν το 
90% της κοινωνίας αποτελείται από πιστούς και πιστεύει ότι η αυθεντία αυτής της 
εντολής προέρχεται από το Θεό, για την πολιτική κοινωνία ή αυθεντία δεν έρχεται 
από το Θεό. Έρχεται από την απόφαση των πολιτών. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο 
θα μπορούσε να αποφασίσει αύριο ότι οι ξανθοί άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Τίποτε δε μπορεί να τους σταματήσει να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχουν 
εξωτερικά όρια και γι’ αυτό η δημοκρατία μπορεί να πεθάνει, όπως και πέθανε 
σε ορισμένες περιπτώσεις στην ιστορία, σαν ένας τραγικός ήρωας. Ο τραγικός 
ήρωας στην αρχαιοελληνική τραγωδία δεν πεθαίνει, επειδή υφίσταται κάποιο όριο 
και αυτός το ξεπέρασε. Αυτό είναι η αμαρτία, η χριστιανική αμαρτία. Ο τραγικός 
ήρωας χάνεται εξαιτίας της ύβρεως. Δηλαδή επειδή υπερβαίνει κάποιο όριο μέσα 
σε ένα πεδίο όπου δεν υπάρχουν όρια γνωστά εκ των προτέρων. Αυτή είναι η 
θλιβερή μας κατάσταση.
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Θανάσης Πολλάτος

Η αναθεώρηση των τριών διαστάσεων ή ο 
τρόπος να κολυμπάς στο κενό

Αν ο ισχυρισμός πως η τηλεόραση τείνει να υποκαταστήσει την κοινωνία και 
το εικονικό το πραγματικό, ισχύει στο ελάχιστο, τότε θα χρειαστεί να αναθεωρή-
σουμε σε βάθος όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για το υποκείμενο και το αντικείμενο, 
για τον άνθρωπο και τον κόσμο μέσα στον οποίο κατοικεί. Αν, λοιπόν, η κοινωνία 
έχει υποκατασταθεί από την τηλεόραση, το υποκείμενο θα πρέπει να έχει υπο-
κατασταθεί από κάτι άλλο, αντίστοιχο της σχέσης που επιτάσσουν οι τηλεοπτικοί 
δέκτες τελευταίας τεχνολογίας με την επίπεδη οθόνη τους και την εξωπραγματική 
ευκρίνειά τους. Τότε, το γεγονός πως οι τηλεοπτικοί δέκτες έχουν επιπεδοποιηθεί 
και, όπως οι οθόνες του υπολογιστή, έχουν χάσει το γεωμετρικό τους βάθος το 
οποίο ανέρχεται πλέον σε μερικά εκατοστά, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως το 
συμμετρικό αντίστοιχο μιας άλλης επιπεδοποίησης, αυτής του υποκειμένου που, 
μιμούμενο τις ομολογουμένως αξιοζήλευτες slim and flat οθόνες, τις ανταγωνίζεται 
σε επιφανειακότητα. Επιφανειακότητα θα πει ολοκλήρωση του προτάγματος περί 
εξάλειψης κάθε γεωμετρικού βάθους (της οθόνης, αλλά όχι μόνο), επίτευξη της 
απόλυτης ρηχότητας. 

Αυτή η επιφανειακότητα αποτελεί τον όρο πραγμάτωσης της υψηλής ευκρί-
νειας, ίσως και το αντίστροφο. Μόνο στο σύμπαν αυτών των επιπέδων ευκρίνειας 
είναι δυνατή η επιβίωση μοντέλων τέτοιων επιπέδων τελειότητας· με τα κατάλληλα 
μάλιστα τεχνολογικά μέσα είναι δυνατή και η κατασκευή τους, όπως στην ταινία 
Simone του Άντριου Νίκολ.  Υψηλή ευκρίνεια σημαίνει να θυσιάζεις το βάθος στο 
όνομα μιας επιπλέον αναλυτικότητας της εικόνας, να θυσιάζεις μια διάσταση του 
χώρου για να επιτύχεις μια καλύτερη ποιότητα των άλλων δύο διαστάσεων και 
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πιθανόν, σε μια πιο συνολική οπτική, να κάνεις ένα βήμα για την κατάργηση των 
διαστάσεων συνολικά, δηλαδή για τη ολική παράδοση στην ανυπαρξία και το κενό. 
Πιθανολογώ πως με τα μοντέλα υψηλής τελειότητας μπορεί συμβαίνει πάνω κάτω 
ό,τι συμβαίνει με τα σκηνικά των σίριαλ, τα οποία συμμετέχουν κι αυτά με τον 
τρόπο τους στα ιδανικά της πλαστότητας, της επιφανειακότητας και της υψηλής 
ευκρίνειας· δηλαδή το εξαιρετικού design σπίτι που παρακολουθούμε ως σκηνικό 
μιας εκπομπής ή ενός σίριαλ και με το οποίο ονειρευόμαστε να κάνουμε να μοιά-
σει και το δικό μας σπίτι, δεν είναι ένα σπίτι, αλλά ένα σκηνικό φτιαγμένο από 
γυψοσανίδες και νοβοπάν. Και όταν ανοίξεις εκείνη την πόρτα στο βάθος δε θα 
βρεθείς σε ένα υπνοδωμάτιο ή σε ένα διάδρομο, αλλά μπροστά στον τσιμεντένιο 
τοίχο του στούντιο. Οι πόρτες (όπως και οι άνθρωποι), αρχέγονα σύμβολα του βά-
θους -τόσο που να χρησιμοποιούνται ως τέτοια και σε διάφορα ψυχολογικά τεστ-, 
έχουν  χάσει την προαιώνια σημασία τους, εγγραφόμενες στο τηλεοπτικό σύμπαν. 
Ανοίγοντας μια πόρτα είναι πιο πιθανό να βρεθείς πια σε ένα αδιέξοδο, κάτι που 
δύναται να μεταστρέψει τις ταινίες δράσης σε βαρετές (αλλά διδακτικές) ταινίες 
μικρού μήκους, στις οποίες ο Τζέιμς Μποντ πέφτει στα χέρια των κακών από το 
πρώτο δεκάλεπτο. Κάθε σκηνή καταδίωξης έχει προδιαγεγραμμένο τέλος, δηλαδή η 
καταδίωξη είναι ουσιαστικά αδύνατη. Στον (ή από τον) εικονικό κόσμο δεν υπάρχει 
οδός διαφυγής, όπως θα συμφωνούσε ο Μπωντριγιάρ.

Η υψηλή ευκρίνεια κάνει δυνατή τη διαπίστωση της τελειότητας μέσω του 
θρυμματισμού της εικόνας σε pixels. Το ανθρώπινο βλέμμα με βασικά χαρακτηρι-
στικά του την απροθυμία να ξεχωρίσει τη φιγούρα από το φόντο, τη δημιουργική 
συμβολή του στη διαμόρφωση του ορατού και τις εγγενείς αδυναμίες του να συλ-
λάβει το συγκεκριμένο (αδυναμίες που εικάζεται πως έκαναν τον Γκρέκο Γκρέκο) 
εγκαταλείπεται για μια αναλυτική όραση στο πρότυπο της όρασης μέσα από το 
μικροσκόπιο. Στην οθόνη του υπολογιστή, ένας πίνακας του Σεζάν γίνεται ένα σύνολο 
από αδυσώπητα pixels, ασχέτως αν ο ίδιος ο Σεζάν είχε μανιωδώς προσπαθήσει να 
αποδείξει ακριβώς το αντίθετο. Υπό τους όρους της όρασης του μικροσκοπίου, της 
μικροσκοπικής όρασης γίνεται δυνατή η ανακάλυψη της παραμικρής λεπτομέρειας 
και αυτή η λεπτομέρεια πρόκειται να αντικαταστήσει στο εξής ό,τι θεωρούσαμε 
σημαντικό, το νόημα που αναδυόταν από τα βάθη μιας εικόνας, ενός πίνακα ή 
ενός προσώπου και προέκυπτε από μια μη-αναλύσιμη διαδικασία συγχρωτισμού 
στοιχείων του περιβάλλοντος, του αντικειμένου και του υποκειμένου. Η πιο βαθιά 
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και ουσιώδης αποκωδικοποίηση του βλέμματος, την οποία χρωστάμε στο Μερλώ-
Ποντύ, μοιάζει στον κόσμο του pixel με απλή ιστοριογραφική επισήμανση.

Η δε μικροσκοπική όραση, στραμμένη στο πραγματικό δυσκολεύεται να ανα-
καλύψει την τελειότητα του pixel. Ελλείψει αυτής επικεντρώνει την προσοχή της στη 
σωρεία των μικροβίων, των βακτηρίων, των ακάρεων και των ιών που κατακλύζουν 
τον πραγματικό κόσμο και ξεκινάει μια dettolική σταυροφορία εναντίον τους. Στην 
ουσία, καθώς, όπως λέγεται, τα μικρόβια που κατοικοεδρεύουν στο ανθρώπινο σώμα 
είναι κατά τι περισσότερα από τα ίδια τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, 
τουτέστιν τα μικρόβια σε μια εκλογική αναμέτρηση με όρους απλής αναλογικής 
θριαμβεύουν, ο αγώνας ενάντια στα μικρόβια είναι μέρος του αγώνα ενάντια στο 
ανθρώπινο σώμα. Κατά συνέπεια, ο αγώνας εναντίον των μικροβίων δύναται να 
ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο της εξαφάνισης του ανθρώπινου σώματος ως τέτοιου 
και της υποκατάστασής του από το pixelικό του αντίστοιχο, το οποίο έχουν ήδη 
εκπονήσει και εφαρμόσει στα πειραματικά εργαστήρια των πρωινών εκπομπών και 
των lifestyle περιοδικών οι επιστήμες του Photoshop, του μακιγιάζ, της γυμναστικής, 
της διαιτολογίας και της πλαστικής χειρουργικής.

Έτσι, η μικροσκοπική σκέψη καλλιεργεί μια βασανιστική καχυποψία απέναντι 
στο ανθρώπινο βλέμμα, σε αυτά που εκείνο μπορεί να δει, αλλά κυρίως απέναντι 
σε εκείνα που δε μπορεί να δει. Βασιζόμενη στον αρχετυπικό φόβο που γεννά το 
άγνωστο –αυτό που διαφεύγει των αντιληπτικών μας ικανοτήτων- και ταυτοχρό-
νως αναπαράγοντάς τον, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα φοβικό συναίσθημα 
που καταλαμβάνει όλο και περισσότερο τις ζωές των πραγματικών υποκειμένων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η σταυροφορία κατά των μικροβίων εντάσσεται στο γενικό-
τερο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που είναι στην ουσία του ένας 
πόλεμος υπέρ της τρομοκρατίας αφού σκοπός του είναι να εξαπλώσει τον τρόμο 
παντού, σε τρομοκράτες και τρομοκρατούμενους, σε ακάρεα και σε ανθρώπους, 
σε μετανάστες και γηγενείς, σε ασθενείς και υγιείς. Οι πάντες απειλούνται από 
τους πάντες, όλοι είναι θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου καχυποψίας και φόβου. 
Αλλά και εδώ, όπως σε κάθε πόλεμο τα περισσότερα θύματα προέρχονται από 
τον άμαχο πληθυσμό: τα μικρόβια, τα βακτήρια και τα ακάρεα και φυσικά τους 
αυτόδηλους φορείς τους. 

Σε αυτή την αναπαράσταση βιολογικού πολέμου στην οποία πρωταγωνι-
στούμε υπό την καθοδήγηση του μετρ Ευαγγελάτου και της γυναίκας του, παρότι 
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είμαστε εξ ορισμού χαμένοι, μπορούμε να καταφύγουμε σε ένα νέου τύπου οχυρό 
που υποκαθιστά το κλασικό πυρηνικό καταφύγιο. Οι ηλεκτρικές συσκευές, οι συ-
ναγερμοί, οι χλωρίνες, οι ιονιστές, τα κλιματιστικά και οι κλειδαριές ασφαλείας 
αποτελούν πρώτης τάξης υλικά για τη μετατροπή του σπιτιού σε ένα καταφύγιο 
ασφάλειας από έναν κόσμο που βασιλεύει ο τρόμος. Η τηλεόραση, ο υπολογιστής 
και το τηλέφωνο αποτελούν τα φίλτρα που εξασφαλίζουν τη μη-μολυσματική μας 
επαφή με τους έξω και την ταυτόχρονη «συμμετοχή» μας σε ό,τι συμβαίνει εκεί. 
Η τηλεοπτική κοινωνία είναι εξ ορισμού φοβική, γεγονός που επικυρώνει αντί του 
καθ’ ύλην αρμόδιου εκλογοδικείου την εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς, δηλαδή την 
προταγματοποίηση της φοβικότητας και του τρόμου έναντι του Άλλου μαζί με το 
παράλληλο κλείσιμο στο ίδιον, που ονομάζεται κλιμακωτά φυλή, έθνος, οικογένεια, 
αυτιστικός εαυτός. Οι θεωρίες συνωμοσίας που συνοδεύουν τον ακροδεξιό φοβικό 
λόγο (Νέα Τάξη, Εβραίοι, Σόρος, Αμερικάνοι κ.λπ.) αποτελούν υπόδειγμα μετα-
τροπής του φόβου που γεννά το άγνωστο σε όλα τα συνολοταυτιστικά θηλαστικά 
σε καχυποψία και επιθετικότητα. 

Φυσικά, ο γενικευμένος φόβος και η καχυποψία κάνει πέρα από περιττές 
και αδύνατες τις ανθρώπινες σχέσεις που απαιτούν στην παραδοσιακή τους μορφή 
την αυτοπρόσωπη μη-αποστειρωμένη παρουσία των συμβαλλομένων. Η δε προα-
ναφερθείσα επιφανειακότητα εξασφαλίζει εδώ την αποτροπή των εμπλοκών που 
δημιουργούσαν τα συναισθήματα. Η ασυμβατότητα των τελευταίων με την ευκρίνεια 
των pixels και η προεγγραφή τους στην προληπτικά καταργημένη διάσταση του 
βάθους, τα εξορίζει αυτόματα από τον εικονικό κόσμο διατηρώντας μονάχα την 
αναπαράστασή τους που ενίοτε χρησιμοποιείται ως θέμα ταινιών εποχής με ιστορικό 
ενδιαφέρον. Καθώς η συνολική κατάργηση της ψυχής δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, 
μερικά λιμπιντικά κβάντα ενδοβάλλονται αναπτύσσοντας υπερτροφικά το ναρκισ-
σισμό τον οποίο περιγράφει ο Κρίστοφερ Λας. Τα κβάντα με το αντίθετο πρόσημο 
προβάλλονται προς τα έξω επενδύοντας το αμυντικό σύστημα που προφυλάσσει το 
υποκείμενο από τον κόσμο. Αυτά τα κβάντα επιθετικότητας, πιθανόν ενισχυμένα 
από λιμπιντικά κβάντα που ήταν αδύνατο να επενδυθούν ναρκισσιστικά, αφού το 
υποκείμενο υπολείπεται πάντοτε της κοινά αποδεκτής pixelικής εικόνας, ευθύνονται 
για τη γενικευμένη επιθετικότητα που κυριαρχεί στη μαλελικής έμπνευσης σύλληψη 
της τηλεόρασης στην οποία οι «Σταρ» κατασπαράζονται από τον τηλεθεατή δια-
μέσου των ειρωνικών σχολίων της δημοσιογράφου του «Σταρ» Τσάνελ. Συνήθως, 
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πρόκειται για μια επιθετικότητα χυδαία και 
κανιβαλική, αλλά ταυτοχρόνως επιφανειακή, 
αφού δε ριζώνει σε κάτι βαθιά ψυχικό, αλλά 
μπορεί να συνυπάρχει ακόμα και με το αντίθε-
τό της ή να διαγράφεται από τη μνήμη εύκολα 
και άκοπα. Σε κάθε περίπτωση, με αυτή την 
ερμηνεία μπορεί να αναδειχθεί και η βαθιά 
αλήθεια που προκύπτει από την αμφισημία 
του λόγου στο διαφημιστικό σποτ του Ant1 

κατά το οποίο η αιμοδιψής φωνή του εκφωνητή και η διεστραμμένη φαντασία του 
γραφίστα μετατρέπουν τον χαρακτηρισμό του προγράμματος από «fresh» στο 
ορθότερο «flesh», υπενθυμίζοντας τον αυτονόητο δεοντολογικό κώδικα πως «ο 
κιμάς κόβεται ενώπιον του πελάτη».  

Η υποκατάσταση του πραγματικού από το τηλεοπτικό (δεν πρόκειται για ένα 
εικονικό γενικό, αλλά για ένα εικονικό της ποιότητας του τηλεοπτικού εικονικού) 
δεν είναι και δε μπορεί να είναι ολοκληρωτική, στο βαθμό που υπάρχει παράλληλα 
με το τηλεοπτικό, ένα σύμπαν πραγματικό του οποίου ο τρόπος σύλληψης μπορεί 
να ακολουθεί το τηλεοπτικό πρότυπο, αλλά αυτό δεν αρκεί για να αποξηράνει απο-
λύτως το πραγματικό. Το τηλεοπτικό, το θεαματικό όπως θα το έλεγε ο Ντεμπόρ, 
είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζουμε το πραγματικό, αλλά δεν είναι το ίδιο το 
πραγματικό. Η θεαματική αναπαράσταση μεσολαβεί μεταξύ του υποκειμένου και 
του κόσμου. Πολλές φορές μάλιστα, η θεαματική αναπαράσταση μεσολαβεί και 
μεταξύ του υποκειμένου και του εαυτού. Στη ρίζα του προβλήματος υπάρχει το 
πρόβλημα της δυνατότητας ταύτισης του ανθρώπινου υποκειμένου. Η προτροπή 
«να είσαι η εαυτός σου», που συνοδεύει ως ευχή το ντεμπούτο της συμμετοχής των 
παικτών στα ριάλιτι, προϋποθέτει μια σχάση του υποκειμένου, αποτέλεσμα πιθανόν 
και της ικανότητας του να διερωτάται για τον εαυτό του και να αναστοχάζεται, η 
οποία ως στοιχείο της αυτονομίας επαναναδύθηκε τα χρόνια της νεωτερικότητας. 
Το να μην είσαι ο εαυτός σου (που περιέχεται ως απευκταία πιθανότητα στην 
προηγούμενη προτροπή) προϋποθέτει ότι μπορείς να είσαι κάποιος άλλος. Αλλά 
τότε ποιός είναι αυτός ο άλλος και ποιός είναι ο εαυτός σου; Στο εξής, ένεκα ενός 
σχιζοειδούς διαχωρισμού, ο εαυτός μας δεν είναι απλά αυτό που είμαστε (ασχέτως 
αν αυτό έχει αμέτρητες όψεις, όπως ανακαλύπτει ο Έρμαν Έσσε στο Λύκο της 
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Στέπας), αλλά υπάρχει κάπου κάποιος «εαυτός μας» τον οποίο καλά θα κάνουμε 
να τον μιμηθούμε, γιατί η ηθική επιταγή αρθρώνεται πλέον με ναρκισσιστικούς 
όρους εφόσον το ορθόν και το δέον είναι το ταυτόν. Αν μάλιστα μπορούμε εργα-
στηριακά να αποδείξουμε πως είμαστε ο εαυτός μας (με μια απλή εξέταση DNA), 
τότε έχουμε καταφέρει να ξεμπερδέψουμε και με την ηθική συνολικά, καθώς αυτό 
που κάνουμε είναι εξορισμού το σωστό εφόσον είμαστε απλά ο εαυτός μας όταν 
το κάνουμε. Η ναρκισσιστική φούσκα έχει φουσκώσει τόσο ώστε έχει περιλάβει το 
παραδοσιακό Υπερεγώ στο νέο ναρκισσιστικό Εγώ, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η 
μεταμοντέρνα επιτρεπτική κοινωνικοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στον 
τύπο των νευρώσεων, αλλά και στην ίδια τη δομή του ψυχισμού που είχε σκιαγρα-
φήσει, με τις όποιες ατέλειες ή τα ανοιχτά ερωτήματά της, η ψυχανάλυση.

Η προαναφερθείσα σχάση του υποκειμένου έλαβε όπως φαίνεται ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις καθώς στην πρώτη θέση της λίστας των παράπλευρων απωλειών 
ενεγράφη το ίδιο το υποκείμενο· η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε. 
Είναι συνεπώς πιθανό να μην έχουμε να κάνουμε πια με το ίδιο το υποκείμενο αλλά 
με το πτώμα του ή καλύτερα με το σώμα του που μένει καθηλωμένο εν αφασία 
και το πνεύμα του που περιφέρεται σαν κατατονικό ζόμπι αμφιβάλλοντας για 
την ίδια την ύπαρξή του. Ο Ίταλο Καλβίνο φαντάστηκε σε ένα μυθιστόρημά του 
τού 1959 την ύπαρξη ενός ιππότη που δεν υπάρχει. Τον τοποθέτησε μάλιστα σε 
μια εποχή πρότερη του Ντεκάρτ, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη διανοητική του 
ενέργεια στην ερώτηση περί της ύπαρξης, αποφαινόμενος εν τέλει πως σκέπτεται, 
άρα υπάρχει, απόφανση που εξορίζει από το πεδίο της ύπαρξης το σύγχρονο μέσο 
άνθρωπο. Το υποκείμενο ξεκίνησε να διερωτάται αν πραγματικά υπάρχει από τη 
στιγμή που ο παραδοσιακός, ετερόνομος τύπος του υποκειμένου διερράγη και το 
υποκείμενο έκανε ένα βήμα πίσω, μια φαινομενολογικού τύπου αναγωγή διά της 
οποίας κατάφερε να δει τον εαυτό του απ’ έξω, από ένα αρχιμήδειο σημείο από 
το οποίο ένας τέτοιος αναστοχασμός είναι δυνατός. Φαίνεται πως το χάσμα που 
άνοιξε αυτή η ερώτηση δεν κατέστη δυνατό να επικαλυφθεί, αλλά ούτε να αντιμε-
τωπιστεί κατά μέτωπο ως τέτοιο, δηλαδή να αφεθεί στην ουσία ανοιχτό και χαίνον, 
όπως θα επέτασσε μια αυτόνομη προοπτική. Έτσι, το χάσμα παρέμεινε εκεί, παρόν 
αλλά αθέατο, γεγονός που επέτρεψε στις μυστηριώδεις ψυχικές δυνάμεις που απε-
λευθερώνουν τέτοιες αποκαλύψεις, να στοιχειώσουν το υποκείμενο καθιστώντας 
το φάντασμα του εαυτού του. Έκτοτε, η γενικευμένη αμφιβολία έχει επεκταθεί 
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τόσο που η αλήθεια του κόσμου και του υποκειμένου έχει επικαλυφθεί από την 
υπόνοια μιας πλαστότητας που αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του θεάματος. Η 
μικροσκοπική όραση έχει γίνει τόσο ακαταμάχητη γιατί δεν είναι μια όραση δική 
μας, αλλά μια όραση που αντιστοιχεί σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλώβητο από τη 
σχετικότητα και την αμφιβολία που διαχύθηκε εδώ, από τη βαθιά ξενωτική δύναμη 
που κατέλαβε τα πάντα. Η φυγή στον κόσμο του εικονικού είναι μια φυγή προς 
έναν κόσμο προδηλότητας η οποία είναι ανεύρετη πια στον πραγματικό κόσμο. Η 
pixelική ύπαρξη αντλεί τη γοητεία της από το γεγονός πως είναι αυταπόδεικτη ως 
τέτοια· οι μοναδικές αξιώσεις που της αντιστοιχούν είναι αυτές που μπορούν να 
εκπληρωθούν από την επιφανειακή ύπαρξη. Η δε απόδειξη περί της υπάρξεως για 
την οποία ο Ντεκάρτ έσπαγε το κεφάλι του μπορεί να αντληθεί από τις κάμερες 
και τους τηλεοπτικούς δέκτες που αντικατέστησαν το δυτικό ορθολογισμό. Μόνο 
έτσι εξηγείται ο ζήλος με τον οποίο οι σύγχρονοι ιθαγενείς συνωστίζονται πίσω από 
τις κάμερες, εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, ποζάρουν ασύστολα απέναντι 
σε φωτογραφικές μηχανές, με μοναδικό σκοπό να αποτυπωθούν πάνω στα φιλμ 
(βλ. να επιπεδοποιηθούν) αναζητώντας όχι την αιωνιότητα όπως άλλοτε, αλλά μια 
μικρή απόδειξη της τωρινής τους απλής (επιφανειακής) παρουσίας. Έτσι επιτυγ-
χάνεται η φυγή από το μάταιο αυτό κόσμο και η εγγραφή στη νέα ουτοπία του 
εικονικού κόσμου των 15 λεπτών δημοσιότητας για τα οποία πασχίζουν οι ήρωες 
της ομώνυμης ταινίας Τζον Χέρτζφελντ. Οι δε παραδοσιακοί ιθαγενείς απέφευγαν 
συστηματικά τους φωτογράφους, καθώς ήξεραν νωρίτερα από τους σύγχρονους 
πως η φωτογραφία αιχμαλωτίζει το πνεύμα, ξεριζώνει τη διάσταση του βάθους 
και σε αφήνει με μιαν άψυχη επιφάνεια δύο διαστάσεων, η οποία δεν ήταν, όπως 
φαίνεται, για εκείνους τους άγριους αρκετή.  

Η κατάσταση αυτή εμπεδώνει μια γενικευμένη ασημαντότητα της οποίας η 
ασημαντότητα για την οποία μιλάει ο Καστοριάδης είναι μόνο ένα μέρος. Σε έναν 
κόσμο που δε μπορεί να βιωθεί ως απολύτως αληθινός και το επίπεδο της απο-
ξένωσης χτυπάει κόκκινο, καθώς δεν αφήνει κανέναν και τίποτα εκτός, τα πάντα 
είναι ασήμαντα. Ή τα πάντα είναι σημαντικά. Τα πάντα υπάρχουν αλλά και δεν 
υπάρχουν. Πιθανόν να υπάρχουν όσο υπάρχουν οι ήρωες των σίριαλ ή των videogames. 
Το εικονικό, ως επικυρωτικός μηχανισμός της πραγματικότητας επιτυγχάνει μόνο 
εν μέρει. Η τηλεόραση αδυνατεί να υποκαταστήσει πλήρως την πραγματικότητα. 
Η εικονική πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι λιγότερο πραγματική από ό,τι 
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γνωρίζαμε ως πραγματική πραγματικότητα. Πραγματική και εικονική πραγματικό-
τητα εξισώνονται σε ένα μέσο όρο που επιτρέπει να συγκινούμαστε μέχρι δακρύων 
με τα βάσανα των ηρώων μιας σαπουνόπερας και να συγκινούμαστε αρκούντως 
επιφανειακά με την πραγματικότητα των διαμελισμένων πτωμάτων του εκάστοτε 
τρέχοντος πολέμου. Εν τέλει, αυτό που επιτυγχάνει η θεαματική εποχή είναι η 
απώλεια του παραδοσιακού κριτηρίου της πραγματικότητας και η είσοδος σε μια 
ψυχική κατάσταση διαρκούς παραζάλης η οποία καθορίζεται από τη ριζική αμφι-
βολία για την αυθεντικότητα του βιώματος. Το διακύβευμα εδώ είναι μια «κοινή 
αίσθηση» που έκανε ως σήμερα τα υποκείμενα ικανά να συμμετέχουν φαντασιακά 
σε μία κοινότητα αποτελώντας κεντρικό συγκροτητικό στοιχείο του φαντασιακού 
κάθε κοινωνίας. Αυτό το sensus communis ήταν γνωστό στους φιλοσόφους από τον 
Αριστοτέλη ως τον Καντ. Ο τελευταίος μάλιστα το αντιπαραβάλει με το sensus 
privatus που χαρακτηρίζει την παράνοια. Αυτή η ναρκισσιστική παράνοια ιδιάζει 
προς την εγκαθίδρυση ενός ιδιόκοσμου, την εγκαθίδρυση μιας κλειστής ιδιόσφαιρας 
προσωπικού αδιάφορου ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζει το σύγχρονο ετερόνομο 
υποκείμενο. 

Με τα κριτήρια μιας τέτοιας «αποπραγματοποίησης του κόσμου» κατά τη 
φράση του Ζιλ Λιποβετσκί οφείλουμε να εκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκδη-
λώνεται η παράλογη και ακατανόητη βία που περιγράφεται στις ταινίες του Μίκαελ 
Χάνεκε. Σε μια από αυτές, το Benny’s video, ένας έφηβος δολοφονεί χωρίς μεγάλη 
συναίσθηση της σημασίας της πράξης του μια συνομήλική του, βιντεοσκοπώντας 
παράλληλα τη δολοφονία. Στη συνέχεια εκπλήσσεται ειλικρινά όταν η μητέρα του 
ξεσπάει σε κλάματα αδυνατώντας να σηκώσει το βάρος της πράξης που διέπραξε 
ο γιος της. Η ερώτηση «γιατί κλαις;» που της απευθύνει είναι χαρακτηριστική 
της ριζικής αποξένωσης από τον κόσμο, αλλά και της ριζικής αποξένωσης από τα 
ανθρώπινα συναισθήματα που ριζώνουν στη σχέση μας με αυτόν. Την ίδια σοκα-
ριστική επιφανειακότητα του χαρακτήρα διαθέτει και η ηρωίδα του Stardom του 
Ντενί Αρκάν, ο οποίος εξιστορεί την ιστορία της ανόδου προς της κορυφή ενός 
φωτομοντέλου, παρεμβάλλοντας χαρακτηριστικές δόσεις πραγματικότητας, αντλη-
μένες από τα δελτία ειδήσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, στο μεταμοντέρνο κόσμο, πιθανόν επειδή αυτό το αίσθημα 
αποπραγματοποίησης, που αποτελεί χαρακτηριστικό του εικονικού, δεν έχει κα-
ταφέρει να επιβληθεί ολοκληρωτικά, κυριαρχεί παντού μια υπόγεια ένταση, χα-
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ρακτηριστική της απελπισίας που προκαλεί η προδιαγραφείσα ψυχική κατάσταση 
του σύγχρονου υποκειμένου. Η ένταση αυτή τροφοδοτείται αναπόφευκτα από το 
οριστικό ναυάγιο των ανθρωπίνων σχέσεων που έχει επιφέρει η ζωή μέσα σε αυτή 
την παράδοξη έρημο της οποίας ο Νίτσε υπήρξε προφήτης, από την ανεστιότητα 
του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, από την αποξένωση του ανθρώπου από τον ίδιο 
του τον εαυτό. Η ένταση μπορεί να εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως (μητροπολιτική 
βία, μακελειά σε σχολεία, νέες νευρώσεις, αυτοκαταστροφικότητα και άλλες εκ-
φάνσεις του κενού) είναι όμως πάντοτε παρούσα και σαφής. Τα δε αψυχολόγητα 
βίαια ξεσπάσματα αυτής της λανθάνουσας έντασης, προϊόν εκτός των άλλων και 
της αυτομομφής του υποκειμένου εξαιτίας της αδυναμίας του να αρθεί στο ύψος 
των pixelικών περιστάσεων, σκιαγραφούν τα όρια της ίδιας της κοινωνίας του κε-
νού. Καθώς όμως η ακροβασία πάνω σ’ αυτά τα όρια δεν προσκρούει σε κανέναν 
ιστορικό νομοτελειακό κανόνα, η εξάπλωση της ερήμου μπορεί να συνεχίζεται 
ιδιαιτέρως όσο η έρημος μεταβάλλεται στο απόκοσμο σεληνιακό τοπίο, το σκηνι-
κό μπροστά στο οποίο στις 2:56 UTC της 21ης Ιουλίου του 1969 αποτυπώθηκε η 
φιγούρα του Νηλ Άρμστρονγκ καθώς έκανε το περίφημο one small step for a man, 
one giant leap for mankind.
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Πολιτική οικολογία και καπιταλισμός της 
κατανάλωσης

Σύμφωνα με την οπτική της ριζοσπαστικής οικολογίας, το οικολογικό πρόβλη-
μα οφείλει να τίθεται μαζί με το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. Είναι μυωπικό 
να μιλάμε για οικολογία, όταν δε θέτουμε ζήτημα αλλαγής του κοινωνικοοικονομικού 
καθεστώτος των σημερινών κοινωνιών, δηλαδή του καπιταλισμού. Παρ’ όλο που, 
θεωρητικά τουλάχιστον, μια οικοφασιστική δικτατορία θα μπορούσε να σώσει τον 
πλανήτη από την οικολογική καταστροφή, για εμάς το οικολογικό πρόβλημα έχει 
νόημα να τίθεται μόνο μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας για την εγκαθίδρυση 
κοινωνιών πραγματικά δημοκρατικών και αυτοκυβερνώμενων, όπου ο καπιταλισμός, 
τόσο ως οικονομικό σύστημα όσο και ως σύνολο αξιών, θα έχει καταργηθεί. Ουσία 
του σημερινού καπιταλισμού δεν είναι άλλη από την ενθρόνιση της οικονομίας 
στη βασική ενασχόληση της ανθρώπινης ζωής. Μια τέτοιου είδους κριτική στον 
καπιταλισμό θέτει ένα βασικό πρόβλημα: την αναγκαιότητά της ριζοσπαστικής 
οικολογίας να συγκρουστεί με την καταναλωτική κουλτούρα και την ιδεολογία του 
παραγωγισμού που αποτελεί την πίσω όψη της. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός 
ότι φορέας αυτής της ιδεολογίας δεν είναι πλέον μόνο τα κυρίαρχα και ανώτερα 
στρώματα αλλά το σύνολο σχεδόν της κοινωνικής πυραμίδας. 

Ο καπιταλισμός της κατανάλωσης
Το ζήτημα δεν είναι απλώς ζήτημα εκμετάλλευσης των φτωχών από τους πλού-

σιους. Είναι προφανές ότι η επέκταση του καταναλωτισμού ευνοεί τα αφεντικά και 
τους μεγαλομετόχους των εταιριών, ωστόσο –κι εδώ ακριβώς έγκειται η ιδιομορφία 
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της σημερινής κατάστασης- η διάδοση του καταναλωτισμού δεν εξυπηρετεί μόνο τα 
ανώτερα στρώματα και τα συμφέροντά τους. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας 
«επιθυμεί» τον καταναλωτισμό, καθώς βρίσκει σε αυτόν –ή, ορθότερα, νομίζει ότι 
βρίσκει- αυτό που δε μπορεί να βρει στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. 

Καπιταλισμός της κατανάλωσης σημαίνει ακριβώς αυτό: ότι η κατανάλωση 
καθίσταται όλο και περισσότερο κεντρική δραστηριότητα όχι μόνο των ανώτερων 
και πλούσιων στρωμάτων αλλά του μεγαλύτερου ποσοστού των πληθυσμών 
μέσα στις «ανεπτυγμένες» χώρες του Πρώτου Κόσμου. Η περίφημη «επιδεικτική 
κατανάλωση» που ο κλασικός αμερικανός κοινωνιολόγος, Θ. Βέμπλεν (Thornstein 
Veblen) εντόπιζε ως βασικό διακριτικό γνώρισμα της «αργόσχολης τάξης»1, δηλαδή 
των ανώτερων στρωμάτων, έχει σήμερα επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν της κοινωνίας. 
Αυτό που έχει σημασία είναι το φαντασιακό επίπεδο: ακόμα κι αν καταναλώνουμε, 
παίρνοντας δάνεια, ακόμα κι αν απλώς νοικιάζουμε ακριβές και σινιέ τσάντες ή 
ρούχα2, αυτό που μετρά είναι ο εθισμός μας στην ιδεολογία των μαρκών και της 
κατανάλωσης, η πνευματική μας, πρώτα από όλα, συμμετοχή στο φαντασιακό της 
κατανάλωσης και η διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής βάσει των προτύπων 
του. Η εξέλιξη αυτή βασίστηκε στην ευρεία διόγκωση της μεσαίας τάξης που πέτυχε 
διαδοχικά ο καπιταλισμός -και η οποία εντάθηκε μεταπολεμικά-, προκειμένου να 
αποφύγει την πορεία των συνεχών κρίσεων που είχε χαρακτηρίσει την ανάπτυξή του 
καθ’ όλο το 19ο αιώνα και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, με αποκορύφωμα, 
φυσικά, τη μεγάλη κρίση του 1929-33. 

Για το σημερινό καπιταλισμό η λογική της κατανάλωσης δεν επιβάλλεται 
μόνο από οικονομικές αναγκαιότητες αλλά και από ψυχολογικές/ανθρωπολογικές. 
Από οικονομικές, επειδή μόνο η δημιουργία ευρείας εσωτερικής αγοράς επέτρεψε 
στις εθνικές οικονομίες να αποφύγουν την προοπτική των κρίσεων υπερπαραγωγής 
αλλά και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες θέσεις εργασίας για τη μείωση της 
δομικά υψηλής ανεργίας. Πράγμα που φαίνεται από τα προβλήματα στα οποία έχει 
οδηγήσει η τρέχουσα οικονομική κρίση, που έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό τον 
περιορισμό του δανεισμού και, ως εκ τούτου, τη χρεοκοπία πολλών νοικοκυριών και 
1.  Θ. Βέμπλεν, Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, μτφρ. Γ. Νταλιάνης, Αθήνα, Κάλβος, 1982.
2. Στην ταινία Sex and the City, η περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων βοηθός της Κάρι 
κυκλοφορεί με τσάντες Gucci, Prada, Luis Vuitton κ.λπ. Όταν, με απορία, η Κάρι τη ρωτά που 
βρίσκει τα λεφτά, εκείνη της απαντά πως δεν έχει αγοράσει τις τσάντες, αλλά τις νοικιάζει με 
την εβδομάδα, όπως κάνουν και οι φίλες ή οι φίλοι της.
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το συνακόλουθο περιορισμό της κατανάλωσης. Όπως διαβάζουμε, π.χ., σε φύλλο 
της Wall Street Journal, «εφόσον η καταναλωτική ζήτηση αποτελεί τον κινητήριο 
μοχλό της οικονομίας, θα έχουμε στο μέλλον έναν αδύναμο τομέα κατανάλωσης 
και πολλές επιχειρήσεις απλούστατα δε θα έχουν τα μέσα ή την ανάγκη να κάνουν 
προσλήψεις»3. Η λογική της υπερκατανάλωσης επιβάλλεται όμως στο οικονομι-
κό σύστημα και από ψυχολογικές και ανθρωπολογικές αναγκαιότητες: η κρίση 
νοήματος στην οποία οδηγεί ο καπιταλισμός, μετατρέπει τον καταναλωτισμό στη 
μοναδική νομιμοποίηση που μπορεί να παράσχει το σύστημα για τον εαυτό του 
στα μάτια του πληθυσμού, εφόσον οι αξίες, οι ιδεολογίες αλλά και η κουλτούρα 
της κοινωνίας γενικότερα βρίσκονται σε φάση αποσύνθεσης.

Αυτό αναγκαστικά σημαίνει ότι η κριτική στον καταναλωτισμό δεν είναι μόνο 
κριτική ενάντια στα πλουσιότερα και ανώτερα στρώματα (παρ’ όλο που φυσικά 
οφείλει να τονίζει με κάθε τρόπο το ουσιαστικό ποσοστό της ευθύνης τους) αλλά 
ενάντια και σε ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου πληθυσμού, που ζει με έναν υπερ-
καταναλωτικό τρόπο. Το πρόβλημα, με άλλα λόγια, στην προκείμενη περίπτωση, 
δεν είναι ταξικό αλλά ανθρωπολογικό/πολιτιστικό. Έχει να κάνει με τον τύπο 
ανθρώπου που δημιουργεί ο σημερινός υπερκαταναλωτικός καπιταλισμός, με τις 
συνήθειες και τον τρόπο ζωής του κι όχι μόνο με την καταγγελία των κυρίαρχων 
στρωμάτων. Φυσικά, όπως είπαμε, αυτός ο τρόπος ζωής ευνοεί την οικονομική 
κυριαρχία των ανώτερων στρωμάτων. Σε ό,τι αφορά όμως στο οικολογικό πρό-
βλημα, αυτό είναι δευτερεύον. Είναι προφανές ότι οι πλουσιότεροι του πλανήτη, 
όχι μόνο ως καταναλωτές αλλά και ως αφεντικά των μεγάλων εταιριών, μολύνουν 
πολύ περισσότερο από τους φτωχότερους, ενώ με τη διαφήμιση και τα μίντια 
καλλιεργούν τις καταναλωτικές ορέξεις της κοινωνίας. Όμως δεν έχει νόημα να κα-
ταγγέλλουμε μόνο τις βιομηχανίες και τις πολυεθνικές, αφήνοντας στο απυρόβλητο 
τους καταναλωτές, καθώς είναι αυτοί οι τελευταίοι που επιτρέπουν στο σύστημα 
να λειτουργεί4. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καταναλωτικός καπιταλισμός είναι 

3. M. Zuckerman, “The Economy Is Even Worse Than You Think”, The Wall Street Journal, 
15.7.2009, σ. 13.
4.  Όπως μας υπενθυμίζει άλλωστε η ομάδα Κοινός Τόπος, η επεξεργασία της αντι-οικολογικής 
τεχνολογίας (βιοκαύσιμα, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κ.λπ.) γίνεται με χρηματοδό-
τηση των μεγάλων εταιριών (βλ. το κείμενό της «Για τον πολιτικό χαρακτήρα της αντίστασης 
στην Βιοτεχνολογία της Κυριαρχίας», http://blogs.espiv.net/koinostopos/archives/90). Κανείς δε 
διαφωνεί με αυτό. Ωστόσο όλα αυτά δε γίνονται ερήμην της κοινωνίας. Ποιος δυτικός, π.χ., 
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εντελώς διαφορετικός από τον καπιταλισμό της εξαθλίωσης, που κυριάρχησε στη 
Δύση ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα (και συνεχίζει σήμερα, υπό άλλες 
μορφές, να επικρατεί στις «αναπτυσσόμενες» χώρες). Σήμερα δεν έχουμε να κά-
νουμε με μια κοινωνική τάξη που απλώς εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού, νομιμοποιώντας την εκμετάλλευσή της με ιδεολογικά μέσα αλλά και με 
τη βία. Έχουμε, αντίθετα, να κάνουμε με κοινωνίες όπου το μεγαλύτερο μέρος των 
μη κυρίαρχων στρωμάτων έχουν «ενσωματωθεί» στο σύστημα, με κοινωνίες όπου 
οι ταξικές συγκρούσεις έχουν πάψει να υπάρχουν, καθώς το είδος της οικονομικής 
εκμετάλλευσης που ασκούν τα κυρίαρχα στρώματα έχει καταφέρει να παρέχει 
στους εκμεταλλευόμενους ισχυρά κίνητρα ένταξης (δεδομένου, άλλωστε, ότι έχει 
από καιρού αλλάξει και ο τόπος διαστρωμάτωσης της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να 
μην υφίσταται πια ένας απλός διαχωρισμός ανάμεσα στους λίγους εκμεταλλευτές 
και τους πολλούς εκμεταλλευόμενους).  

Ο οικολογισμός
Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι, μιλώντας για τους καταναλωτές, δεν 

αναφερόμαστε μόνο στα λαϊκά στρώματα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά και 
σε ένα μεγάλο μέρος ανώτερων μεσοστρωμάτων, τα οποία διαθέτουν το αναγκαίο 
μορφωτικό επίπεδο και την κουλτούρα για να απορρίψουν φαύλο κύκλο της κατα-
νάλωσης. Άλλωστε το οικολογικό κίνημα, παρ’ όλο που δεν υπήρξε κίνημα ταξικό 
(δηλαδή κίνημα που έδρασε στο όνομα κάποιας συγκεκριμένης τάξης), εμφανίστηκε 
στους κόλπους κυρίως των μεσαίων και ανώτερων μεσαίων στρωμάτων. 

Αυτά τα στρώματα έχουν μετατρέψει σήμερα την οικολογία σε περιβαλ-
λοντισμό, σε μια περαιτέρω πτυχή του σημερινού υπερκαταναλωτισμού. Βασικό 
χαρακτηριστικό του σημερινού καταναλωτισμού δεν είναι ούτε η αγορά ποσότητας, 
ούτε η αγορά σε οικογενειακό επίπεδο, όπως συνέβαινε με τα καταναλωτικά φετίχ 
της δεκαετίας του ’50 και του ’60 (σύμβολο των οποίων ήταν το σουπερμάρκετ, 
από όπου αγοράζαμε σε μαζικό επίπεδο προϊόντα οικογενειακής κατανάλωσης). 
Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η λογική της διάκρισης και της εξατομίκευσης 

θα δεχόταν να μειώσει τα επίπεδα της κατανάλωσής του για να περιοριστεί το πρόβλημα της 
πείνας στον Τρίτο Κόσμο μέσω μιας αναδιανομής του πλούτου και όχι μέσω της διάδοσης των 
μεταλλαγμένων;
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: τα καταναλωτικά προϊόντα συνιστούν ενσαρκώσεις κοινωνικών «συμβόλων» με 
συγκεκριμένο στάτους, τα οποία συλλέγουμε προκειμένου να δομήσουμε την ταυ-
τότητά μας5. Η κρίση νοήματος και αξιών, στην οποία έχει οδηγήσει ο καπιταλισμός 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και η χρεοκοπία όλων σχεδόν των ιδεολογιών και 
των προτύπων, δε μας παρέχει τα απαραίτητα σημεία αναφοράς για να βρούμε μια 
ταυτότητα κι ένα νόημα στη ζωή μας. Έτσι προσπαθούμε να βρούμε ένα υποκατά-
στατο στο συμβολικό στάτους των καταναλωτικών προϊόντων. Ζούμε τη ζωή μας 
ως «κυνηγοί του στάτους» (status seekers), όπως έχει ειπωθεί ήδη από τη δεκαετία 
του ’506. Ψάχνουμε διαρκώς αυτό που μας «διακρίνει» από τους άλλους και τονίζει 
την «ατομικότητά» μας (ασχέτως αν, πολλές φορές, μας βοηθά να ενταχθούμε σε 
ομάδες, υποκουλτούρες και «φυλές» κάθε είδους). Το «οίκο» που  μπαίνει παντού 
ως συνθετικό των λέξεων δεν είναι τίποτε άλλο από τη μετατροπή της οικολογί-
ας σε μια ακόμα κατηγορία του «διακρισιακού» ατομικισμού των ημερών μας: 
τα ψώνια από το Body Shop είναι πολύ πιο cool και alternative από τα ψώνια στο 
Hondos Center7. Και στο βαθμό που ο οικολογισμός δεν ενσωματώνεται σε τέτοιο 
βαθμό στα καταναλωτικά πρότυπα, βοηθά απλώς, τις περισσότερες φορές, στο να 
κρατάμε ήσυχη τη συνείδησή μας. 

Η αποπολιτικοποίηση των ζητημάτων που κυριαρχεί σήμερα, ευνοεί την απο-
σύνδεση της αλλαγής του τρόπου ζωής από τα «συνολικά» πολιτικά προτάγματα 
και τις ιδεολογίες, κι έτσι επιτρέπει στην προσπάθεια αλλαγής της καθημερινότητάς 
μας να εκτροχιάζεται σε μια καταναλωτικού τύπου «επιμέλεια του εαυτού»: στην 
καλύτερη περίπτωση, η οικολογία γίνεται αντιληπτή ως ατομικός τρόπος προφύλαξης 
από τις συνέπειες της οικολογικής υποβάθμισης. Αποτέλεσμα είναι να συγκαλύ-
πτεται πλήρως το γεγονός ότι μια πραγματικά οικολογική προσέγγιση θα όφειλε 
να συνεπάγεται την κριτική του καπιταλισμού και του καταναλωτισμού, καθώς δεν 

5. Βλ. σχετικά Ζ. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ.
6. Από τον V. Packard, στο βιβλίο του The Status Seekers, που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1959.
7. Βλ. χαρακτηριστικά το παράδειγμα του αφιερώματος του «free-press» εντύπου FAQ (τ. 44, 
http://www.faqonline.gr/pdf/8104a393-d3a3-44ce-9025-e3c31ea3e690.pdf) με τίτλο «Eco-mania» 
που περιλαμβάνει από «βιοκλιματική αρχιτεκτονική» και «κηπουρική ανταρσία» μέχρι τις τε-
λευταίες «πράσινες» τάσεις της μόδας (στη στήλη «FAQlifestyle»). Το συγκεκριμένο έντυπο 
απευθύνεται ακριβώς στα ανώτερα μεσαία στρώματα που αναφέραμε προηγουμένως και ανα-
παράγει την ιδεολογία του «εναλλακτικού» και «ευαισθητοποιημένου» καταναλωτισμού. Να 
μην ξεχάσουμε, εδώ, το βασικό σύνθημα της τρέχουσας συγκυρίας: FAQ LALAS!!
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πρόκειται απλώς για ζήτημα ατομικής σωτηρίας του κάθε καταναλωτή, αλλά για 
μείζον κοινωνικό πρόβλημα που θέτει το ζήτημα των σχέσεων της ανθρωπότητας με 
το φυσικό της περιβάλλον. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτουμε 
ως «ρεφορμιστική» κάθε αλλαγή του τρόπου ζωής μας προς το οικολογικότερο η 
οποία δε θέτει ζήτημα ανατροπής του καπιταλισμού. Σημειώνουμε όμως τον κίνδυνο 
που ελλοχεύει στην πλήρη αποδέσμευση αυτών των κινήσεων από συνολικότερες 
πολιτικές ιδεολογίες και προτάγματα. Απέναντι στον καταναλωτισμό, που μπορεί 
να ενσωματώνει τα πάντα, αδειάζοντάς τα από το περιεχόμενό τους, χρειάζονται 
κάποια στοιχειώδη ιδεολογικά αντισταθμίσματα, ακόμα και στο απλώς «ρεφορ-
μιστικό» επίπεδο, διότι αλλιώς χάνεται κάθε προσανατολισμός. 

Δίχως αυτό καταλήγουμε να αναπαράγουμε μια «πράσινη» μορφή κατανα-
λωτισμού, ενώ είναι γνωστό ότι υπεύθυνος για την οικολογική καταστροφή είναι 
ακριβώς ο καταναλωτισμός και η κουλτούρα της ανευθυνότητας και της σπατάλης 
που τον υποβαστάζει. Πρόκειται για τη γνωστή λογική του «αδυνατήστε, τρώγο-
ντας», όπως λέει το σλόγκαν της Gilli Diet. Οι επιτρεπτικές νόρμες της κοινωνίας 
της κατανάλωσης κάνουν τα πάντα για να αποκρύψουν το γεγονός πως κάποια 
πράγματα μας φέρνουν αντιμέτωπους με ορισμένα όρια. Η οικολογική ευαισθητο-
ποίηση δεν είναι «παιχνίδι», όπως περιχαρώς διατυμπανίζει η καμπάνια της Fiat, 
«Eco drive». 

Το πολιτιστικό στοιχείο  
Δύο πράγματα πρέπει να συγκρατήσουμε. Πρώτον, τη σημασία του «πολι-

τιστικού» παράγοντα. Με τον όρο «πολιτιστικός» αναφερόμαστε στις κοινωνικές 
συμπεριφορές που έχουν κυρίως αίτια «πολιτιστικά», αίτια δηλαδή που έχουν 
να κάνουν περισσότερο με την κουλτούρα και λιγότερο με τις οικονομικές και 
πολιτικές δομές των κοινωνιών. Φυσικά η κουλτούρα δεν αποτελεί μια αυτόνομη 
σφαίρα, αποσυνδεδεμένη από την πολιτική, την οικονομία, το δίκαιο κ.λπ., καθώς 
διαπλάθεται από αυτές αλλά και τις επηρεάζει. Ωστόσο, όταν εστιάζουμε στον 
«πολιτιστικό» ή «ανθρωπολογικό» παράγοντα, αναφερόμαστε σε συμπεριφορές 
που χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μιας κοινωνίας, ανεξαρ-
τήτως της κοινωνικής, οικονομικής ή ταξικής του θέσης. Εξαιτίας της εξέλιξης του 
καπιταλισμού μεταπολεμικά, η διόγκωση της μεσαίας τάξης και η διεύρυνση της 
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δημόσιας εκπαίδευσης έκαναν τις ταξικές διαφορές στο επίπεδο της κουλτούρας 
να ατονήσουν8. Η σημερινή κουλτούρα και η ιδεολογία του καταναλωτισμού είναι, 
από πολλές απόψεις, διαταξική. Αρκεί κανείς να διαβάσει μπεστ-σέλερ μυθιστο-
ρήματα συγγραφέων όπως η Candace Bushnell, που έγραψε και το περίφημο Sex 
and the City, για να διαπιστώσει ότι οι σημερινές ανώτερες τάξεις διαφέρουν από 
τις κατώτερες σχεδόν αποκλειστικά χάρις στη μεγαλύτερη δυνατότητά τους να 
καταναλώνουν κι όχι λόγω της υιοθέτησης διαφορετικών αξιακών προτύπων. Η 
κουλτούρα του νεοπλουτισμού και της κατανάλωσης εκτοπίζουν σταθερά τα κα-
τάλοιπα της παλιάς αριστοκρατικής και αστικής νοοτροπίας, όπως επίσης και την 
παραδοσιακή λαϊκή κουλτούρα. 

Αυτό, σε συνδυασμό με ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ανθρωπολο-
γική κρίση του σημερινού καπιταλισμού, έχει δώσει, εκ των πραγμάτων, ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον πολιτιστικό παράγοντα: «αυτό που βλέπουμε είναι μια εξαιρετική 
ιστορική αλλαγή στην ανθρώπινη κοινωνία. Επί χιλιάδες χρόνια η λειτουργία της 
οικονομίας συνίστατο στο να προβλέπει για τις καθημερινές ανάγκες […] της 
ζωής […]. Αλλά τώρα, σε μαζική κλίμακα, η οικονομία έχει προσανατολιστεί στις 
απαιτήσεις της κουλτούρας. Και στο σημείο αυτό η κουλτούρα, όχι ως εκφραστι-
κός συμβολισμός ή ως σύνολο ηθικών νοημάτων αλλά ως τρόπος ζωής, έρχεται να 
επιβάλλει την υπέρτατη κυριαρχία της»9. Μια σειρά φαινόμενα είναι ενδεικτικά: η 
σημασία που έδωσαν τα κινήματα του ’60 και του ’70 στα πολιτιστικά θέματα, η 
τάση του μεταμοντερνισμού να «κουλτουροποιεί» όλα τα ζητήματα, η συνακόλουθη 
ευρύτατη χρήση του όρου «κουλτούρα» με κάθε ευκαιρία κ.λπ. Ειδικά μάλιστα σε 
ό,τι αφορά στο οικολογικό ζήτημα, δε μπορούμε να αρνηθούμε ότι πρόκειται για 
ένα ζήτημα κατεξοχήν πολιτιστικό, καθώς θίγει άμεσα τον τρόπο ζωής και τα ήθη 
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Με αυτή την έννοια είναι σωστή η κρι-
τική που γίνεται στην προσπάθεια του μεταμοντερνισμού να «κουλτουροποιήσει» 
όλα τα ζητήματα· δε θα πρέπει όμως για αυτό το λόγο να παρασυρθούμε, όπως 
κάνουν ορισμένοι συγγραφείς, και να διαγράψουμε τη σημασία του πολιτιστικού 

8. Βλ. και Μάγμα 3, Δεκέμβριος 2008, σσ. 71-76.
9. Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. 
Ροζάνης, Αθήνα, Νεφέλη, 1999, σ. 108. Ο αρχικός τίτλος του θεμελιώδους αυτού έργου είναι Οι 
πολιτιστικές αντιφάσεις του καπιταλισμού (The Cultural Contradictions of Capitalism). Δεν ξέρουμε 
γιατί οι μεταφραστές ή ο εκδότης τον άλλαξαν, δίνοντας στο έργο έναν πιθανότατα λανθασμένο, 
κατά το Μπελ, τίτλο.
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παράγοντα γενικώς10. 

Ο παραδοσιακός τύπος κριτικής
Το δεύτερο πράγμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η κριτική σε μια 

ξεπερασμένη πολιτική αντίληψη. Μπορούμε να παραπέμψουμε στις αντιδράσεις 
που προκάλεσαν στο Indymedia, το καλοκαίρι του 2008, τα κείμενα δύο συγγενών 
μας πολιτικών ομάδων που υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση αυτού του είδους. 
Τόσο η Πρωτοβουλία Αυτόνομων Κέρκυρας όσο και η ομάδα Terminal 119, για 
την κοινωνική και την ατομική αυτονομία, τοποθετήθηκαν σχετικά με τα γεγονότα 
της Λευκίμμης (μια κοινότητα της νότιας Κέρκυρας όπου οι κάτοικοι ξεσηκώθη-
καν ενάντια στην προσπάθεια της νομαρχίας να φτιάξει ΧΥΤΑ στην περιοχή τους 
και συγκρούστηκαν επανειλημμένως με τα ΜΑΤ11), λέγοντας αφενός ότι στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση οι κάτοικοι δεν εξεγέρθηκαν τόσο για λόγους οικολογικής 
ευαισθησίας, όσο επειδή ένιωσαν ότι η υποβάθμιση της περιοχής θα έπληττε τα 
μικροσυμφέροντά τους, και αφετέρου ότι οι ίδιοι αυτοί κάτοικοι συμμετέχουν με 
ποικίλους τρόπους στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του τόπου τους. Με άλλα 
λόγια, αντί να σπεύσουν να μιλήσουν για την «πρώτη οικολογική εξέγερση» (όπως 
είχε κάνει παλαιότερο τεύχος του Ε της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας), οι δύο 
ομάδες προσπάθησαν να επισημάνουν και την εμπλοκή των ίδιων των κατοίκων 
στο πρόβλημα. Αυτή η νηφάλια όμως και λιγότερο ρομαντική προσέγγιση του ζη-
τήματος προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις12.

Το βασικό αντεπιχείρημα που προβάλλεται ενάντια σε μια ανάλογη προσέγγι-

10. Σε μια σχετική συζήτηση, ένας μαρξιστής συγγραφέας καταλήγει ότι «οφείλουμε να κατα-
φύγουμε σε έναν νηφάλιο τρόπο σκέψης. Τα πρωταρχικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε στη νέα χιλιετία –πόλεμος, πείνα, φτώχεια, αρρώστιες, χρέη, ναρκωτικά, περιβαλλοντική 
μόλυνση, κύματα μετανάστευσης- δεν είναι διόλου “πολιτιστικά”», Τ. Ήγκλετον, Η έννοια της 
κουλτούρας, μτφρ. Η. Μαγκλίνης, Αθήνα, Πόλις, 2003, σ. 211.
11. Στα πλαίσια αυτών των συγκρούσεων σκοτώθηκε η Μαρία Κουλούρη, όταν παρασύρθηκε 
από μηχανάκι του οποίου ο οδηγός προσπαθούσε να αποφύγει το χτύπημα από έναν άνδρα των 
ΜΑΤ.
12. Βλ. τη σχετική συζήτηση, π.χ., που ακολούθησε τη δημοσίευση του κειμένου της ΠΑΚ για τα γε-
γονότα στο Ιndymedia: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=879241#879373. 
Βλέπε επίσης το πολύ ωραίο κείμενο του Terminal 119, «Οικολογικές ανησυχίες από μια έρημο» 
(Ιούλιος 2008), http://www.terminal119.gr/show.php?id=442 .



99ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ση είναι συνήθως η κατηγορία ότι γινόμαστε «δεξιοί». Υποτίθεται δηλαδή ότι όποιος 
κάνει κριτική όχι μόνο στους «από πάνω» αλλά και στους «από κάτω», στην ίδια 
δηλαδή την κοινωνία, ακολουθεί τη φιλελεύθερη γραμμή η οποία για καθετί που 
συμβαίνει αναγνωρίζει μόνο ατομικά και ποτέ κοινωνικά αίτια (για τη φτώχεια 
φταίνε οι φτωχοί που είναι τεμπέληδες, για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι που δεν 
πάνε να δουλέψουν με χαμηλότερους μισθούς, για τα ναρκωτικά φταίνε απλώς 
οι ναρκομανείς κ.λπ.). Τέτοια είναι π.χ. η πολεμική του Τ. Φωτόπουλου ενάντια 
στον Καστοριάδη13. Φυσικά αυτή η δεξιά άποψη δεν είναι μόνο κοινωνιολογικά 
λανθασμένη αλλά και πολιτικά απαράδεκτη. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί 
στο άλλο άκρο, σε έναν κοινωνιολογικό λαϊκισμό δηλαδή, ο οποίος δικαιολογεί με 
κάθε τρόπο τη συμπεριφορά του «λαού», ακόμα κι όταν είναι φανερό ότι φέρει 
και αυτός ευθύνες. Είναι εξίσου προφανές ότι μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες τα 
άτομα δεν και τόσο «ελεύθερα» όσο ενδεχομένως πιστεύουν αναφορικά προς τον 
καθορισμό των κοινωνικών επιθυμιών και των προσδοκιών τους, καθώς υφίστανται 
μια ολόκληρη διαμόρφωση από τους θεσμούς και τις σημασίες της κοινωνίας. Ωστό-
σο, και σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει κανένα νόημα να πηγαίνουμε στο άλλο 
άκρο και να θεωρούμε ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι ολοκληρωτικές κι ότι δεν 
υπάρχει καμία δυνατότητα να σκεφτόμαστε και να πράττουμε «αλλιώς», ακόμα 
και υπό τις παρούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. 

Η αριστερά και οι αναρχικοί συνήθως αδυνατούν να δεχθούν μια οπτική 
αυτού του είδους. Η μεν πρώτη, επειδή συνήθως ρέπει προς ενός είδους λαϊκισμό, 
εφόσον πιστεύει ότι βρισκόμαστε ακόμα υπό συνθήκες εξαθλίωσης 19ου αιώνα, 
υποστηρίζοντας έτσι το αίτημα μιας, βιώσιμης έστω, ανάπτυξης που θα μπορούσε 
να δώσει λύση στο πρόβλημα της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Οι δεύτεροι, επειδή 
συνήθως διακρίνονται από έναν κοινωνιολογικό μανιχαϊσμό, σύμφωνα με τον οποίο 
η κοινωνία είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, απόλυτα διαχωρισμένα το ένα από 
το άλλο: από τη μια μεριά το «κακό» Κράτος, «οι κυρίαρχοι» και ο καπιταλισμός 
και από την άλλη η «καλή» κοινωνία/λαός. 

13. Βλ. σχετικά: Τ. Φωτόπουλος «Το πρόταγμα της αυτονομίας και η Περιεκτική Δημοκρατία» 
και Π. Κουμεντάκης, «Υπήρξε ο Καστοριάδης κορυφαίος φιλόσοφος και κοινωνικός επαναστά-
της;», Περιεκτική Δημοκρατία, τ. 17, Απρίλιος 2008.
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Από-ανάπτυξη και κοινωνία της μετά-σπάνης
Αυτές οι αντιλήψεις πρέπει να ξεπεραστούν. Ακόμα κι αν ο νεοφιλελευθε-

ρισμός έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και των εργα-
σιακών συνθηκών μεγάλου μέρους του πληθυσμού μέσα στις ανεπτυγμένες χώρες, 
δε βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση υπό συνθήκες καπιταλισμού της εξαθλίωσης, 
όπως συνέβαινε κατά τον 19ο αιώνα και όπως συμβαίνει ακόμα στις «αναπτυσ-
σόμενες» χώρες. 

Αν θέλουμε μάλιστα να είμαστε ακριβείς, σημαντικό ποσοστό της μεγάλης 
αύξησης των ανισοτήτων που παρατηρείται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μέσα 
στον Πρώτο Κόσμο δεν είναι προϊόν τόσο της επιδείνωσης της θέσης των κατώτερων 
στρωμάτων, όσο του εκρηκτικού πλουτισμού των ανώτερων στρωμάτων. Αυτός ο 
πλουτισμός είναι συνέπεια νέων και επικερδών κλάδων της οικονομίας, που άρχισαν 
να αναπτύσσονται ταχύτατα μετά το 1980, όπως η παγκοσμιοποιημένη χρηματοοι-
κονομική σφαίρα, ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός με τους χορηγούς και τους 
αθλητές-βεντέτες, η αγορά τέχνης με την εισροή νεόπλουτων στρωμάτων από τις 
πρώην ανατολικές χώρες κ.λπ. Στον παραδοσιακό καπιταλισμό ο Τζον Ροκφέλερ 
θεωρούσε απαράδεκτο το αφεντικό μιας εταιρίας να κερδίζει περισσότερο από 40 
φορές το μισθό του κατώτερου εργάτη. Σήμερα η λογική έχει αλλάξει: οι «σταρ» 
κάθε είδους, οι αθλητές-βεντέτες, οι χρηματιστές, οι καλλιτέχνες-επιχειρηματίες (Jeff 
Koons, Damien Hirst κ.ά.) κερδίζουν αμύθητα ποσά, τη στιγμή που οι μέσοι μισθοί 
είτε παραμένουν στάσιμοι είτε μειώνονται. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
η αύξηση στους δείκτες της ανισότητας είναι προϊόν και της υιοθέτησης των νεο-
φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών που περιορίζουν τους φόρους των ανώτερων 
στρωμάτων, υπονομεύουν το κράτος πρόνοιας και περικόπτουν τις κοινωνικές παρο-
χές, αυξάνοντας την ανεργία και τους θύλακες φτώχειας μέσα στον Πρώτο Κόσμο. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο έστω κουτσουρεμένος κεϊνσιανισμός που εφαρμόζεται 
σήμερα ακόμα και από τις πιο ορθόδοξα νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, δεν έχει 
σχέση με τον καπιταλισμό του 19ου αιώνα, οπότε μέσα στις μεγάλες δυτικές πόλεις 
υπήρχαν παραγκουπόλεις και στρατιές λιμοκτονούντων ανέργων. Η υιοθέτηση των 
πολιτικών ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης, μετά τον Πόλεμο, επέτρεψε τη ριζική 
βελτίωση των συνθηκών ζωής του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού μέσα στις 
πλούσιες χώρες. Όπως παρατηρεί μια αμερικανίδα οικονομολόγος, «κατά τα τέλη 
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της δεκαετίας του ’80, η καθημερινή υλική ζωή είχε βελτιωθεί κατά τρόπο που 
κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί το 1918. Το 1988 οι οικογένειες της εργατικής 
τάξης διήγαν μια ζωή πλουσιότερη από αυτή που διήγε η μεσαία τάξη το 1918… 
Οι εργατικές οικογένειες κατείχαν αθλητικό εξοπλισμό και παιχνίδια, πήγαιναν 
σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ακόμα και σε ταξίδια διακοπών»14. Οι 
βασικές γραμμές αυτού του οικονομικού μοντέλου δεν έχουν αλλάξει, έστω κι αν 
υπονομεύονται σταδιακά από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Το αίτημα, ως εκ τούτου, για την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων 
από την τροχοπέδη των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας, με σκοπό την απερι-
όριστη ανάπτυξή τους, είχε νόημα, όταν το διατύπωνε ο Μαρξ, αλλά σήμερα έχει 
ξεπεραστεί, δεδομένης της τεράστιας ανάπτυξης της παραγωγής που σημειώθηκε 
από τότε. Οι πόροι του πλανήτη είναι περιορισμένοι, καθώς οι κοινωνίες μας δεν 
είναι κοινωνίες της μετά-σπάνης. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερη 
ανάπτυξη –βιώσιμη ή μη- αλλά ένα μηδενισμό της ανάπτυξης και ένα δημοκρα-
τικό και εξισωτικό τρόπο κατανομής του ήδη παραχθέντος κοινωνικού πλούτου. 
Εξάλλου η ουσία του καπιταλισμού δεν είναι να εμποδίζει αλλά να ευνοεί με κάθε 
τρόπο την ανάπτυξη της παραγωγής. 

Η αστική τάξη πάει στον Παράδεισο
Ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα όσων κάνουν λόγο για την αλλαγή 

του επαναστατικού υποκειμένου μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η εξαφάνιση 
της εργατικής τάξης. Μεγάλο μέρος της κριτικής προς τον παραδοσιακό μαρξισμό 
αφιερώθηκε στην προσπάθεια να δειχθεί ότι η εργατική τάξη έπαψε, από ένα σημείο 
κι έπειτα, να αποτελεί προνομιακό φορέα του επαναστατικού προτάγματος15. Αυτό 
σημαίνει ότι η ταξική της συνείδηση εξαφανίστηκε, αφού οι προλετάριοι εργάτες 
έπαψαν να αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη μιας εκμεταλλευόμενης τάξης, που αγω-
νίζονται για την αλλαγή της κοινωνίας που τους καταδίκασε σε αυτή τη θέση.  

Αυτό, αντίθετα, που δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα είναι η παράλληλη, σχεδόν, 

14. C. Brown, American Standards of Living 1918-1988 [Το επίπεδο ζωής στην Αμερική: 1918-
1988], Οξφόρδη, Blackwell Publishers, 1994, σ. 3. 
15. Βλ. π.χ. το κείμενο του Φ. Γκοτρό, «Socialisme ou Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές στο 
σχίσμα», μέρος Β’, Μάγμα 4, σσ. 93-96.
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εξαφάνιση της αστικής τάξης. Όπως έχουμε ξαναγράψει σε αυτό το περιοδικό, η 
αστική τάξη, όπως και κάθε άλλη κοινωνική τάξη, δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή 
μόνο με οικονομικούς όρους. Τα διευθυντικά και κυρίαρχα στρώματα μέσα στον 
καπιταλισμό δε θα έχουν πάντοτε τη μορφή της αστικής τάξης, καθώς η αστική τάξη 
υπήρξε μια κοινωνική τάξη με συγκεκριμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που ήταν 
φορέας ενός συγκεκριμένου μάγματος φαντασιακών σημασιών και παρήγαγε έναν 
καθορισμένο, λίγο πολύ, τύπο ανθρώπου. Αυτό που, εν προκειμένω, είναι πολύ 
σημαντικό για την κατανόηση του σημερινού καπιταλισμού είναι η ανθρωπολογική 
μετάλλαξη των διευθυντικών στρωμάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτή η μετάλ-
λαξη είναι σύμφυτη με το μεγάλο μετασχηματισμό που γνωρίζει ο καπιταλισμός 
τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ο σημερινός καπιταλισμός είναι ένας καπιταλισμός 
εκτροχιασμένος, καθώς μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου ανθρωπολογική 
κρίση : ο τύπος ανθρώπου που παράγει, δυσχεραίνει την «ορθολογική» και δίχως 
σοβαρά  (κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ.) έξοδα λειτουργία του. 

Αυτό συμβαίνει διότι τα διευθυντικά στρώματα που παράγει πλέον ο καπι-
ταλισμός δεν είναι αστικά, δεν εμφορούνται δηλαδή από τα ήθη και τις αξίες της 
αστικής τάξης, που δημιούργησαν τον καπιταλισμό. Η παραδοσιακή αστική τάξη 
χαρακτηριζόταν –εντελώς σχηματικά- από αξίες όπως ο ηθικός και σεξουαλικός 
πουριτανισμός, η ηθική της εργασίας, η οικονομική εκλογίκευση, η εγκράτεια, η 
τάξη, η σταθερότητα, ο «ορθολογισμός», ενώ τα διευθυντικά στρώματα των πρώ-
των τριών τετάρτων του 20ού αιώνα –οπότε και περνάμε πλέον από τον «κλασικό» 
στο γραφειοκρατικό καπιταλισμό- προσέθεσαν σε όλα αυτά το τεχνοκρατικό και 
γραφειοκρατικό στοιχείο, όπως επίσης και τον κορπορατιστικό πατερναλισμό 
(Χένρι Φορντ κ.λπ.). Αντίθετα, τα σημερινά ανώτερα στρώματα χαρακτηρίζονται 
από μια εντελώς διαφορετική ανθρωπολογική σύσταση, καθώς εμφορούνται από 
αξίες όπως ο «ατομικισμός», ο ηδονισμός, ο υπερκαταναλωτισμός, η επιτρεπτική 
ηθική, η ανευθυνότητα, η λογική του βραχυπρόθεσμου και η επιδεικτική αδιαφορία 
για τη μοίρα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα η χρονικότητα της κοινωνίας αλλάζει και 
υπό την πίεση των αυξημένων ταχυτήτων και της λογικής του βραχυπρόθεσμού, 
ο χρόνος σταματά να έχει τη μορφή ευθύγραμμης διαδικασίας και μετατρέπεται 
σε ακολουθία ασύνδετων μεταξύ τους «παρόντων». Υπό αυτές τις συνθήκες οι 
αστοί που δημιούργησαν και έχτισαν τον καπιταλισμό αντικαθίστανται από τους 
επιχειρηματίες στο στυλ του Χιου Χέφνερ και του Πέτρου Κωστόπουλου: κοκαΐνη, 
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τζακούζι στο γραφείο, πολύ σεξ, ριψοκίνδυνες πολιτικές, ανευθυνότητα, νεόπλουτος 
καταναλωτισμός δίχως όρια. Είναι όμως προφανές ότι μια διευθυντική τάξη με 
αυτά τα χαρακτηριστικά δε μπορεί επουδενί να διαχειριστεί με τρόπο στοιχειωδώς 
ορθολογικό ένα δυναμικό και εσωτερικά αντιφατικό σύστημα όπως ο καπιταλισμός. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, 
ο οποίος πρέπει να γίνει κατανοητός, σε ανθρωπολογικό επίπεδο, ως ο καπιταλι-
σμός της ανευθυνότητας και της ακραίας εξατομίκευσης. Ο καπιταλισμός δείχνει 
να εκτροχιάζεται, καθώς οι ισορροπίες ανάμεσα στην οικονομία και την κοινωνία 
ή την εργασία και την καθημερινή ζωή, που είχαν επιτευχθεί από τον παραδοσιακό 
καπιταλισμό, καταρρέουν η μια μετά την άλλη. Ταυτόχρονα, η επιτρεπτική και 
ηδονιστική κουλτούρα που επικρατούν, αντικαθιστούν την τσιγκουνιά του θείου 
Σκρουτζ από τη σπατάλη και την κατάχρηση, που μετατρέπονται πλέον σε κυρί-
αρχες λογικές του συστήματος.

Ωφελιμισμός και αντι-ωφελιμισμός: στην υπεράσπιση της αξίας 
χρήσης

Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας του, το επαναστατικό κίνημα αρθρώθηκε 
μέσα από δύο είδη αντικαπιταλιστικής κριτικής. Από τη μια μεριά είχαμε την 
πολιτική και οικονομική κριτική: καταγγελία της εκμετάλλευσης, αγώνας για τη 
βελτίωση της υλικής κατάστασης των εργαζόμενων, διατύπωση του σοσιαλιστικού 
προτάγματος για τη δημιουργία μιας ελεύθερης και αταξικής κοινωνίας. Φορείς 
αυτής της κριτικής υπήρξαν οι πολιτικές οργανώσεις της εργατικής τάξης: πολιτι-
κά κόμματα, συνδικάτα, λέσχες κ.λπ. Από την άλλη μεριά είχαμε την πολιτιστική 
κριτική, που διατυπώθηκε από τους διανοούμενους. Αυτού του είδους η κριτική 
αναφέρεται στις πολιτιστικές συνέπειες του καπιταλισμού και τον αντιμάχεται στο 
επίπεδο των αξιών και των κοινωνικών προτύπων: καταγγέλλει τον οικονομισμό, 
την εμπορευματοποίηση της κουλτούρας, την «τεχνικοποίηση» του κόσμου, τον 
ευτελισμό των ανώτερων αξιών και αισθητικών προτύπων. 

Βασικό κομμάτι αυτής της κριτικής είναι ο λεγόμενος αντιωφελιμισμός. 
Σύμφωνα με την αντι-ωφελιμιστική οπτική, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 
του καπιταλισμού είναι η προώθηση της αυξανόμενης «τεχνικοποίησης» του κό-
σμου. Τα πάντα υποτάσσονται στην αξία χρήσης και ο κόσμος κυριαρχείται από 
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τη λειτουργική ορθολογικότητα. Τα αντικείμενα χάνουν κάθε όψη τους που δεν 
τα καθιστά «χρήσιμα». Κάθε αξία, κοινωνικό πρότυπο και τρόπος ζωής που δε 
συμμορφώνεται με αυτό το «φονξιοναλιστικό» μοντέλο, διώκεται και οδηγείται 
στην εξαφάνιση. «Ο ωφελιμισμός είναι μια θεωρία […] σύμφωνα με την οποία το 
χρήσιμο συνιστά θεμέλιο όλων των αξιών, τόσο στον τομέα της γνώσης όσο και σε 
αυτόν της πράξης. Αυτή η σύγχρονη πανούκλα έχει οδηγήσει το ανθρώπινο είδος 
στο χείλος του γκρεμού. Συγχέοντας το απαραίτητο με το χρήσιμο, ακρωτηριάζει 
το ανθρώπινο ον από τη διάσταση του δωρεάν, του μη χρήσιμου και της ευαισθη-
σίας της σκέψης, που, ωστόσο, αποτελούν τα καθολικά σημάδια της πολυδιάστατης 
μοναδικότητάς του. Πετσοκόβει όλες τις κοινωνικές σχέσεις, υποβάλλοντάς τις στις 
επιταγές του εμπορεύματος»16. Η κουλτούρα, τελικά, αποσυντίθεται, και αυτό που 
σταδιακά αναδύεται είναι μια κοινωνία από-πνευνματοποιημένη, όπου κυριαρχούν 
η ψυχρή, υπολογιστική ορθολογικότητα και ο οικονομικός ωφελιμισμός17. Αυτού 
του είδους η κριτική έχει ρομαντικές ρίζες και υποστηρίχθηκε συχνά από τη συντη-
ρητική Δεξιά και ακροδεξιά του μεσοπολέμου, ενάντια στις κυρίαρχες «αστικές» 
αξίες. Υποστηρίχθηκε όμως –κυρίως- και από πολλά ρεύματα της προοδευτικής 
σκέψης και της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας: από τους ρομαντικούς του 18ου αιώνα, 
από τους μοντερνιστές συγγραφείς και ποιητές του 19ου αιώνα που κορόιδευαν το 
esprit boutiquer («πνεύμα του μαγαζάτορα») των αστών, από το Μαρξ, από τους 
σουρεαλιστές, από το Ζορζ Μπατάιγ και τις θεωρίες του για τη «σπατάλη» και τη 
μη λειτουργική «δαπάνη»18, από το Γκι Ντεμπόρ στις θεωρίες του για το πότλατς, 
μέχρι την αμερικανική αντικουλτούρα του ‘60, το οικολογικό κίνημα και σημερινές 
κινήσεις σαν το MAUSS (Mouvement Antiutilitariste dans les Sciences Sociales [Αντιω-
φελιμιστικό Κίνημα στις Κοινωνικές Επιστήμες]) και την από-ανάπτυξη. 

Αυτή η κριτική είναι σε μεγάλο βαθμό σωστή, αν εξαιρέσουμε τις επί μέρους, 
ανάλογα με την περίπτωση, υπερβολές, σχηματοποιήσεις κ.λπ. Βασίζεται όμως σε 
δύο σημαντικά λάθη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Από τη μια μεριά παρέ-
βλεψε ότι ο καπιταλισμός, όσο κι αν, στην αστική του φάση, καθοδηγήθηκε από τις 
αξίες του αστικού εξορθολογισμού (κατά την έκφραση του Μαξ Βέμπερ) και του 
16. Από το οπισθόφυλλο του τεύχους 5 (φθινόπωρο 2008) της επιθεώρησης Entropia «για τη 
θεωρητική και πολιτική μελέτη της από-ανάπτυξης», που είναι αφιερωμένο στην κριτική του 
ωφελιμισμού. 
17. O. Spengler, Η παρακμή της Δύσης, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003.
18. Ζ. Μπατάιγ, Ο ερωτισμός, μτφρ. Κ. Παπαγιώργη, Αθήνα, Ίνδικτος, 2001.
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οικονομισμού, δεν έπαψε να έχει τη δική του κουλτούρα, το δικό του πνεύμα και 
το δικό του φαντασιακό. Παρά τις καταδίκες των εκάστοτε συγγραφέων, η αστική 
κοινωνία δεν υπήρξε ποτέ μια κοινωνία όπου κάθε αξία είχε υποχωρήσει πίσω από 
την παντοδυναμία της χρησιμοθηρίας. Η περίφημη «απομάγευση του κόσμου» ανα-
φέρεται στην υποχώρηση του θρησκευτικού φαντασιακού που σημειώθηκε κατά τη 
Νεοτερικότητα στη Δύση υπό την πίεση της φιλοσοφίας του ορθολογισμού και των 
«αστικών» επαναστάσεων. Δεν πρόκειται όμως για την εξαφάνιση κάθε φαντασι-
ακού και κάθε μορφής κουλτούρας, αλλά για την αντικατάσταση του παραδοσια-
κού, θρησκευτικού φαντασιακού από ένα νέο μάγμα σημασιών, αυτό του αστικού, 
φιλελεύθερου ορθολογισμού. Από την άλλη μεριά, εξαιτίας αυτής της παράβλεψης, 
η αντιωφελιμιστική κριτική προσπάθησε να περιγράψει τάσεις και φαινόμενα που 
στην ουσία δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί στο 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Μέχρι και πριν από τρεις δεκαετίες τουλάχιστον, ο καπιταλισμός γεννούσε διαρκώς 
αντιπολιτευτικά κινήματα, τόσο στο πολιτικό όσο και στο πολιτιστικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα, η παραδοσιακή αστική κουλτούρα διατηρούσε υψηλά κριτήρια στο 
πολιτιστικό επίπεδο, δρώντας ως αντιστάθμισμα στη λογική του οικονομισμού και 
της τεχνικοποίησης. Μόνο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες είδαμε να καθίσταται 
κυρίαρχο και σχεδόν αποκλειστικό το ρεύμα του καπιταλισμού που οδηγεί στην 
αποσύνθεση της κουλτούρας και του «πνεύματος». 

Πίσω από αυτό το λάθος υπάρχει μια βασική παρανόηση σχετικά με τη φύση 
του νεότερου δυτικού φαντασιακού. Αυτό που παραβλέπεται είναι η διφυΐα αυτού 
του φαντασιακού, το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι η νεότερη δυτική παράδοση δεν 
είναι ούτε απλώς και μόνο μια διαδοχή μορφών κυριαρχίας ή αλλοτρίωσης, ούτε 
όμως και μια προοδευτική απελευθέρωση, που ενδεχομένως να μην έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμα. Η νεότερη δυτική παράδοση, αντίθετα, είναι ένα μείγμα ετερόνομων 
και αυτόνομων στοιχείων, καθώς η έξοδος από τη θρησκεία, που άρχισε να συντε-
λείται σταδιακά ήδη από τον κυρίως Μεσαίωνα, δε γέννησε μόνο το φαντασιακό 
του προτάγματος της αυτονομίας, αλλά και το φαντασιακό της κυριαρχίας που 
εκφράζεται μέσω του καπιταλισμού. Υπό αυτή την έννοια, ο παραδοσιακός καπι-
ταλισμός οφείλει να ειδωθεί ως μια κοινωνική θέσμιση που χαρακτηρίστηκε και 
διαμορφώθηκε από τη διαρκή σύγκρουση αυτών των δύο απολύτως αντιθετικών 
παραδόσεων: της παράδοσης της αυτονομίας και της παράδοσης της κυριαρχίας 
επί του ανθρώπου και της φύσης. 
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Εξαιτίας αυτών του των παραβλέψεων, ο αντιωφελιμισμός άφησε να του δια-
φύγει κάτι βασικό. Κρίνοντας με όρους παραδοσιακού, αστικού καπιταλισμού, δεν 
έχει καταφέρει να διακρίνει με ποιον τρόπο φτάνουμε, σιγά σιγά, στα αποτελέσματα 
που κατά τα άλλα καταγγέλλει. Αυτό που οδηγεί, με άλλα λόγια, στην αποσύνθεση 
της κουλτούρας και στην οιονεί υποταγή της κοινωνίας στην οικονομία δεν είναι ο 
τεχνικός και λειτουργικός ορθολογισμός και η λογική της αξίας χρήσης, αλλά, 
όλως αντιθέτως, η σπατάλη και ο διαχειριστικός ανορθολογισμός. Ο παραδοσια-
κός, αστικός καπιταλισμός, ήξερε να διατηρεί κάποια όρια ανάμεσα στην οικονομία 
και την κοινωνία, όπως επίσης και ένα σημαντικό ποσοστό ηθικής ακεραιότητας 
και πολιτιστικών κριτηρίων. Σε αυτό φυσικά συνέτεινε και το ότι βρισκόταν υπό 
τη διαρκή πίεση αντιπολιτευτικών κινημάτων τόσο στον τομέα της πολιτικής όσο 
και σε αυτόν της κουλτούρας, τα οποία δείχνουν σήμερα να έχουν εκλείψει. Ο 
σημερινός καπιταλισμός, ως εκ τούτου, κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τη 
λογική της ανευθυνότητας, του καταναλωτισμού και της σπατάλης. Η παρόρμηση 
της συγκομιδής και της αποθησαύρισης αντικαθίσταται μέσα στις κοινωνίες της 
κατανάλωσης από την «παρόρμηση απαλλαγής και ξεσκαρταρίσματος»19. Μέσα 
στα πλαίσια της καταναλωτικής κουλτούρας, όπου τα αγαθά χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο όχι για τη χρηστική τους αξία αλλά για το κοινωνικό στάτους που 
ενσαρκώνουν, τα άτομα δεν αγοράζουν για να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία αλλά, όλως αντιθέτως, για να τα αντικαταστήσουν το ταχύτερο δυνατόν, 
όταν εμφανιστεί στο προσκήνιο μια νέα μόδα.  Έτσι λειτουργεί η οικονομία της 
φθοράς. Η αρχή του πότλατς, του ινδιάνικου εθίμου κατά τη διάρκεια του οποίου 
κάθε φυλή κατέστρεφε τα πλεονάσματά της σε υλικούς πόρους, εφαρμόζεται πλέ-
ον με ένα διεστραμμένο τρόπο από τον ίδιο τον καπιταλισμό20. Το καπιταλιστικό 
ήθος δε χαρακτηρίζεται πλέον από την τσιγκουνιά του θείου Σκρουτζ και του Τζον 
Ροκφέλερ, που παρ’ όλα τα πλούτη τους φορούσαν το ίδιο κουστούμι για χρόνια 
ολόκληρα. Αν «η τσιγκουνιά είναι μαγκιά», όπως λέει το σλόγκαν μιας γερμανικής 
αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών21, οφείλουμε να δώσουμε στον όρο 
νέα σημασία. Εδώ η τσιγκουνιά δεν αποτελεί ένδειξη ενός υλικού αυτοπεριορισμού 

19. Z. Bauman, Ζωή για κατανάλωση, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008, σ. 55.
20. Βλ. σχετικά Ντ. Ρήσμαν, Το μοναχικό πλήθος, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες.
21. Βλ. σχετικά Ρ. Φικς, «Μπορείς, αν θες, αρκεί να το κάνεις οικολογικά! Από την κριτική του 
καταναλωτισμού στην πολιτική καταναλωτή», περ. Μάγμα, τ. 4, Ιούνιος 2009, σ. 43.
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πουριτανικής έμπνευσης, αλλά μέσο αύξησης της αγοραστικής μας δύναμης, δεδο-
μένων των περιορισμένων μας οικονομικών δυνατοτήτων: αναζητούμε το φθηνότερο, 
προκειμένου να καταναλώσουμε περισσότερο. 

Φυσικά, όπως παρατηρούν ορισμένοι συγγραφείς υπέρμαχοι του αντιωφε-
λιμισμού, η «συστημική έλλειψη ορίων» που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της 
κατανάλωσης «είναι φυσικά διαφορετική από την έλλειψη ορίων (υπερβολή) που 
χαρακτηρίζει το δώρο [και] προέρχεται εν μέρει από τον ωφελιμισμό»22. Προφανώς 
και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανιδιοτελή προσφορά του δώρου, ως λογικής 
των κοινωνικών σχέσεων, και στην αλόγιστη σπατάλη που χαρακτηρίζει το σημερινό 
καπιταλισμό. Ωστόσο δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η συγκεκριμένη, 
ουσιώδης κατά τα άλλα, διαφοροποίηση δεν αναιρεί την ανάγκη να αλλάξουμε το 
αφετηριακό σημείο της κριτικής μας. Η αντιωφελιμιστική κριτική έχει πλέον εντα-
χθεί, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, στην κουλτούρα είτε ανορθολογικών 
οικολογικών ρευμάτων (εμπνεόμενων από ανατολικές θρησκείες και φιλοσοφίες 
που αναλώνονται σε φλυαρίες σχετικά με τη «χρησιμοθηρία της Δύσης» κ.λπ.) είτε 
«εναλλακτικών» και μεταμοντέρνων κοινωνικών ομάδων και ταιριάζει γάντι με τον 
«προσωποποιημένο» και «εναλλακτικό» καταναλωτισμό των ημερών μας23.

Η ανευθυνότητα, ο κόσμος και τα πράγματα
Ο δρόμος της ευθύνης είναι μονόδρομος

Κ. Καραμανλής (12.9.2009)

Αν η κυρίαρχη πολιτιστική λογική του σημερινού καπιταλισμού χαρακτηρί-
ζεται από το πνεύμα της ανευθυνότητας και της σπατάλης, οφείλουμε να δούμε τι 
επιπτώσεις έχει αυτή η εξέλιξη στη διαμόρφωση των σημερινών κοινωνιών και τι 

22. J. T. Godbout, «L’illimitation systémique» [«Η συστημική έλλειψη ορίων»], περ. Entropia, τ. 
5, φθινόπωρο 2008, σ. 51.
23. Όπως γράφει, με πομπώδες ύφος, ένας μεταμοντερνιστής κοινωνιολόγος, «μετά την κυρι-
αρχία της “αρχής του αποχρώντος λόγου”, της αρχής, δηλαδή, ενός μηχανικού και προβλέψιμου 
λόγου, ενός λόγου εργαλειακού και, αυστηρά, χρησιμοθηρικού, είμαστε μάρτυρες σήμερα της 
επιστροφής της “αρχής του έρωτος”. Η αιώνια μάχη ανάμεσα στον Απόλλωνα και το Διόνυσο!» 
(M. Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes [Η εποχή 
των φυλών. Η παρακμή του ατομικισμού μέσα στις μεταμοντέρνες κοινωνίες], Παρίσι, La Table 
Ronde, 2000, σ. VI).
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είδους προοπτικές χαράσσει. Η υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο διατήρη-
σης της συνοχής κάθε κοινωνίας, καθώς συνιστά το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις 
καθημερινές συμπεριφορές των ατόμων και στις αξίες από τις οποίες εμφορούνται 
αυτές οι συμπεριφορές. Οι φαντασιακές σημασίες μιας κοινωνίας και οι αξίες ή 
οι νόρμες στις οποίες συγκεκριμενοποιούνται δε θα μπορούσαν να έχουν την πα-
ραμικρή δεσμευτική αλλά και «διαμορφωτική» ισχύ πάνω στη ζωή της κοινωνίας, 
αν δεν υπήρχαν ορισμένα στοιχεία «λειτουργικής» φύσης, σαν την υπευθυνότητα, 
τα οποία εγγυώνται την καθημερινή συμμόρφωση των ατόμων προς τις αξίες που 
διαμορφώνουν, σε γενικό επίπεδο, τη ζωή τους. 

Αντιστρόφως, η διάδοση της ανευθυνότητας που παρατηρείται κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, συνιστά ένδειξη της υπονόμευσης της δεσμευτικής ισχύος 
των φαντασιακών σημασιών των σύγχρονων κοινωνιών. Υπονόμευση η οποία, με 
τη σειρά της, αποτελεί συνέπεια και έκφραση της σταδιακής φθοράς που έχουν 
υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται αυτές οι σημασίες, κάτω από το βάρος του 
καταναλωτισμού και του «ατομικισμού», οι οποίοι έχουν καταστεί κυρίαρχες νόρμες 
του σημερινού καπιταλισμού. Η άνοδος της ασημαντότητας, η αποσύνθεση δηλαδή 
των φαντασιακών σημασιών και της κουλτούρας των σύγχρονων κοινωνιών, έχει 
ως βασικό της όχημα τη διάδοση της ανευθυνότητας24. Η ανευθυνότητα συνιστά 
την πίσω όψη αυτού που οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν επιτρεπτική κουλτούρα : 
πρόκειται για έναν τύπο κουλτούρας η οποία δε θέτει δεσμεύσεις και όρια στη 
συμπεριφορά του ατόμου, αλλά, όλως αντιθέτως, του δίνει την εντύπωση (και μέχρις 
ενός βαθμού το πραγματώνει κιόλας) πως αντί να πρέπει να προσαρμοστεί το ίδιο 
στις νόρμες της κοινωνίας, οφείλουν να προσαρμόζονται οι νόρμες στις δικές του 
απαιτήσεις. Αυτή η κουλτούρα, βασικές συνιστώσες της οποίας είναι ο ηδονισμός 
και ο «ατομικισμός», διαπλάθει ένα άτομο ανεύθυνο και αποπροσανατολισμένο, 

24.  Γι’ αυτό και ο Καστοριάδης, όταν περιέγραφε την κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού, πε-
ριελάμβανε και την υπευθυνότητα στα υπό εξαφάνιση στοιχεία του φαντασιακού της κοινωνίας: 
«όλα αυτά [ενν. οι αναλύσεις του κειμένου «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλι-
σμό»] κατέληγαν σε μια διάγνωση για την κρίση της κοινωνίας ως κρίση του συνόλου της υφής 
και της οργάνωσής της, καθώς και του στοιχείου εκείνου που κρατούσε στέρεη αυτή την υφή, 
δηλαδή των σημασιών, των κινήτρων, της υπευθυνότητας και της ίδιας της κοινωνικοποίησης» 
(Κ. Καστοριάδης, «Εισαγωγή στην αγγλική έκδοση του 1974», Σύγχρονος καπιταλισμός και 
επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σσ. 308-309, δική μας η 
υπογράμμιση). 
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που δυσκολεύεται να θέσει όρια στις εκάστοτε επιθυμίες του.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποσύνθεση των φαντασιακών σημασιών της 

κοινωνίας καθιστά την εύρεση νοήματος όλο και πιο δύσκολη. Το λεγόμενο κενό 
νοήματος (με τη δικιά μας έκφραση) ή ο αποπροσανατολισμός (κατά την έκφραση 
ορισμένων κοινωνιολόγων) που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες δεν αναφέρεται 
μόνο στην απουσία κάποιου μάγματος φαντασιακών σημασιών, ικανού να δώσει 
περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων, αλλά και στο γεγονός πως το όποιο νόημα συνε-
χίζει να υφίσταται γίνεται σταδιακά όλο και πιο εφήμερο, όλο και πιο εύθραυστο. 
Η καταναλωτική και ηδονιστική κουλτούρα, με τον ψυχαναγκασμό της αποκομιδής 
που τη χαρακτηρίζει, βασίζεται στη λογική της διαρκούς αλλαγής και αντικατάστα-
σης, με τη νοοτροπία της μόδας και του εφήμερου να διαδίδονται πλέον σε όλες 
τις κοινωνικές τάξεις. Αυτή η συνθήκη γεννά ένα «ήθος δυνατότητας»25, σύμφωνα 
με το οποίο το εκάστοτε παρόν καταρρέει κάτω από το βάρος της πληθώρας μελ-
λοντικών επιλογών που μας προσφέρει. Το i-pod, που μπορεί να αποθηκεύσει τόσο 
μεγάλο αριθμό τραγουδιών που ποτέ δε θα ακούσουμε, μετατρέπεται σε μοντέλο 
λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών: στον εργασιακό τομέα, μετά την κατάρρευση 
του τεϊλορισμού, πριμοδοτείται όλο και περισσότερο η ικανότητα του εκάστοτε 
εργαζόμενου να μπορεί να κάνει ό,τι πιθανώς του ζητηθεί, σε βάρος της εμβάθυνσης 
σε ένα συγκεκριμένο τομέα· στην καθημερινή ζωή, ο καταναλωτισμός παρουσιάζει 
τη ζωή ως διαρκή μετάβαση από τη μια επιλογή στην άλλη, κατακερματίζοντας το 
χρόνο σε ασύνδετα μεταξύ τους σημεία. Παντού μια κενή περιεχομένου δυνατότητα 
θεωρείται πιο σημαντική από το εκάστοτε παρόν.

Η διάβρωση της αξίας χρήσης κάτω από τη λογική της σπατάλης και της 
«καταναλωτικοποίησης» των αντικειμένων και των συμπεριφορών συνιστά μια ακό-
μα διάσταση της ίδιας εξέλιξης. Η αξία χρήσης, ως πρότυπο πολιτιστικής λογικής, 
αποτελεί κομμάτι του ανθρωπολογικού τύπου του homo faber, του ανθρώπου-τεχνίτη, 
ο οποίος δένεται με τα εργαλεία του και με το καθήκον στο οποίο ειδικεύεται. Η 
κατοχή μιας τέχνης –με την έννοια της ειδίκευσης σε έναν τομέα- δίνει ένα στοι-
χειώδες νόημα στο άτομο, καθώς του παρέχει κάποιο ρίζωμα στον κόσμο, ενώ, την 
ίδια στιγμή, του επιτρέπει να αντλεί ικανοποίηση από τη δουλειά του, κάθε φορά 
που επιτελεί με σωστό και επιτυχημένο τρόπο τα καθήκοντά του. Η πολιτιστική 

25. Βλ. την εξαιρετική ανάλυση του R. Sennett, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. 
Παπαϊωάννου, Αθήνα, Σαββάλας, 2008, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο.
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λογική, εξάλλου, του ανθρώπου-τεχνίτη διαθέτει ως συγκροτητικό της στοιχείο μια 
συγκεκριμένη μορφή χρονικότητας: πρόκειται για τη γραμμική χρονικότητα που 
βασίζεται στο μοντέλο της επιδίωξης και επίτευξης ενός στόχου. 

Αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένω είναι η διαπίστωση πως όλα αυτά τα 
στοιχεία βάζουν μια τάξη στον κόσμο και του παρέχουν μια «σταθερότητα»: επι-
τρέπουν στα αντικείμενα να διατηρούν μια υπόσταση και μια ταυτότητα και να 
είναι αναγνωρίσιμα από τα άτομα. Ταυτόχρονα παρέχουν στα άτομα τη δυνατότητα 
«να βρίσκουν άγκυρες στη ζωή» (κατά την έκφραση του Σένετ), μέσω της καλλι-
έργειας του πνεύματος της μαστοριάς, μέσω δηλαδή της δυνατότητας να κάνουμε 
κάτι χάριν αυτού του ιδίου, αντλώντας ικανοποίηση από το έργο μας. Μπορεί 
όλα αυτά, μετά και από την κριτική των κινημάτων του μοντερνισμού αλλά και 
της δεκαετίας του ’60, να μας ακούγονται λίγο «μικροαστικά», καθώς αυτό που 
μας γοητεύει, ως πρότυπο πολιτιστικής λογικής της κοινωνίας, είναι ένα μοντέλο 
περισσότερο δημιουργικό και «εκστατικό». Σωστά. Κάτι τέτοιο όμως δεν πρέπει 
να μας κάνει να παραβλέπουμε τα θετικά στοιχεία του «κατασκευαστικού» μοντέ-
λου που περιγράφουμε. Διότι αρκεί να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, όπου το «νέο 
πνεύμα του καπιταλισμού» εξορίζει αυτά τα στοιχεία και επιβάλλει ένα μοντέλο 
«δημιουργικό» και «παιγνιώδες», όπου η λατρεία της «επίδοσης» και οι υψηλοί 
ρυθμοί ταχύτητας ασκούν αφόρητες ψυχολογικές πιέσεις στο άτομο. Σήμερα έχει 
κανείς την εντύπωση ότι ο κόσμος ρευστοποιείται, ότι δεν έχει πια καμιά περαιτέρω 
υπόσταση, ότι στερείται της απαραίτητης «στερεότητας».

Αυτό δε συμβαίνει μόνο, επειδή, στα πλαίσια της μαζικής και μιντιακής 
κουλτούρας, κατακλυζόμαστε σε καθημερινό επίπεδο από ασύνδετες εικόνες, με 
αποτέλεσμα ο κόσμος να δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει καμία ιστορική συνέχεια, ότι 
τα εκάστοτε «παρόντα» δε συνδέονται μεταξύ τους, αλλά έχουν τη μορφή τυχαίων 
σημείων, καθένα εκ των οποίων καταρρέει κάτω από το βάρος των δυνατοτήτων 
που μας προσφέρονται, οι οποίες, επιπλέον, δεν ακολουθούν κανένα συνεκτικό, 
γραμμικό σχήμα26. Όλα αυτά έχουν την ισχύ που έχουν πάνω στα άτομα, ακριβώς 

26. Όπως διαβάζουμε σε ένα παλιότερο άρθρο, (M. Dormoy, «La television nuit-elle à nos 
enfants?» [«Βλάπτει η τηλεόραση τα παιδιά μας;»], Ça m’interesse, τ. 320, Οκτώβριος 2007, σσ. 
32-33), η παρακολούθηση κινούμενων σχεδίων όπως το Dragon Ball βλάπτει την ικανότητά των 
παιδιών να σκέφτονται με τρόπο «κάθετο», δηλαδή, με άλλα λόγια, την ικανότητά τους να αντι-
λαμβάνονται τα γεγονότα με όρους συνδέσεων μεταξύ αιτίων και αιτιατών, καθώς η δομή και 
το σενάριό τους «δεν είναι παρά μια ακολουθία καταστάσεων, δίχως δεσμό μεταξύ αιτίας και 
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επειδή συμβαίνουν πάνω στο φόντο της φθοράς των φαντασιακών σημασιών της 
κοινωνίας (αποτελώντας, την ίδια στιγμή, εκφράσεις αλλά και αιτίες της). Μόνο 
μέσα σε μια κοινωνία στερημένη από κάθε συνεκτικό μάγμα σημασιών, στερημένη 
από κάθε σύνολο αξιών και κανόνων ικανών να υιοθετηθούν από τα άτομα και να 
δώσουν νόημα στη ζωή τους μπορεί να συμβεί αυτή η υπερδιόγκωση της μιντιο-
καταναλωτικής κουλτούρας με τους μηχανισμούς και τα σχήματά της. Φυσικά δεν 
υπάρχει χρονική προτεραιότητα του ενός ή του άλλου φαινομένου, καθώς έχουμε 
μια σταδιακή, παράλληλη εξέλιξη. Μέσα σε μια κοινωνία όπου τα άτομα στερούνται 
σταθερών σημείων αναφοράς η μόνη λύση είναι μια όλο και πιο θεαματική φυγή 
προς τα εμπρός, προς έναν ολοένα και πιο σπάταλο και ανεύθυνο τρόπο ζωής. Και 
αυτή η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο αλλοτριωτική για όσους δε διαθέτουν την 
υλική επιφάνεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του τρόπου ζωής. 

«Υπό μια έννοια όμως, μέσα σε έναν κόσμο όπου όλα είναι δυνατά, τίποτε 
δεν είναι δυνατό», έλεγε ο Κρ. Λας. Η διάλυση του παρόντος, κάτω από το βάρος 
του εκάστοτε δυνατού, την οποία προωθεί το ήθος της δυνατότητας, καταστρέφει, 
ακριβώς την ικανότητα δημιουργίας, την ικανότητα δηλαδή αυτόνομης δράσης και 
διαμόρφωσης του μέλλοντός μας. Η «εξάλειψη» του παρόντος αφήνει τα άτομα 
έκθετα στο στρόβιλο των εικόνων και των πληροφοριών, έκθετα στο διαρκές άγχος 
και στην πιο άγρια χειραγώγηση, καθώς τα στερεί από το σημείο εκείνο βάσει 
του οποίου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση, ενώ ταυτόχρονα 
αδειάζει την έννοια της δυνατότητας από κάθε περιεχόμενο, καταστρέφοντας έτσι 
την ικανότητα της σκοποθεσίας. Είναι προφανές ότι η «χειραγώγηση» για την οποία 
μιλάμε δε γίνεται προς όφελος κάποιας συγκεκριμένης ομάδας, αλλά αναφέρεται 
στην ίδια τη λογική της μαζικής/τηλεοπτικής/καταναλωτικής κουλτούρας, όπως 
καθορίζεται από τη λογική των μέσων27. Φυσικά στα πλαίσια αυτής της γενικής 
χειραγώγησης εξυπηρετούνται, λιγότερο ή περισσότερο, και οι εκάστοτε μικροπολ-
τικοί στόχοι ομάδων των ανώτερων στρωμάτων. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι 
η λογική του μέσου και το είδος της κουλτούρας που προωθεί. 

αποτελέσματος». Η τηλεόραση εκφράζει εν προκειμένω, με ακραίο και σχηματοποιημένο τρόπο, 
τη λογική της ίδιας της κοινωνίας: όπως το λέει η αρθρογράφος, τα κινούμενα σχέδια παλαιότε-
ρων δεκαετιών είχαν σαφές και χρονικά δομημένο σενάριο.
27. Πρόκειται για την περίφημη αρχή του Μάρσαλ Μακλούαν (M. Mc Luhan): the medium is the 
message, το μέσο είναι το μήνυμα. Σύμφωνα με αυτήν την ιδέα, αυτό που έχει σημασία δεν είναι 
το εκάστοτε περιεχόμενο όσο η λογική του μέσου που το προβάλλει.



112 ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η λογική της σπατάλης και του «ατομι-
κισμού» καταστρέφει σταδιακά όλο και περισσότερο τα ίδια τα «λειτουργικά» 
θεμέλια της κοινωνίας, τους θεσμούς δηλαδή και τις αξίες που χρειάζονται σε 
κάθε είδος κοινωνίας, προκειμένου να διατηρεί τη συνοχή της. Αξίες και κοινω-
νικές κατασκευές όπως ένα μίνιμουμ υπευθυνότητας, μια ελάχιστη ικανότητα να 
θέτουμε και να πραγματοποιούμε τους στόχους μας, ένα άτομο με τη στοιχειώδη 
ικανότητα αντίστασης στην πίεση των εξωτερικών ερεθισμάτων εξαφανίζονται με 
ταχείς ρυθμούς, δίχως να αντικαθίστανται από κάτι άλλο. 

Εκτός από το οικολογικό κραχ στο οποίο οδηγεί αυτή η λογική της σπατάλης 
και του υπερ-καταναλωτισμού, υπάρχει και ένας ακόμα, εξίσου σοβαρός κίνδυνος: 
το ανθρωπολογικό κραχ, δηλαδή η σταδιακή καταστροφή του ίδιου του ανθρώπινου 
όντος ως όντος που μπορεί να σκέφτεται και να ενεργεί υπεύθυνα. Είναι σαφές ότι 
για την καταπολέμηση αυτού του κινδύνου δεν αρκούν τα οποιαδήποτε ημίμετρα, 
τα οποία στο οικολογικό επίπεδο διατηρούν ένα ποσοστό φερεγγυότητας, έστω ως 
ελάχιστα, προσωρινά αναχώματα της επερχόμενης καταστροφής. Στο πεδίο στο 
οποίο αναφερόμαστε, η λύση δε μπορεί παρά να είναι συνολική. Έχει να κάνει 
με την ανάγκη ενός ριζικού μετασχηματισμού των σημερινών κοινωνιών, τόσο σε 
πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. 
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Πωλ Αριές

Να κάνουμε την αποανάπτυξη επιθυμητή1*

μετάφραση Θανάσης Πολλάτος

Libération: Πώς αντιμετωπίζει ένας οπαδός της αποανάπτυξης τη σημερινή 
συγκυρία της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης;

Πωλ Αριές: Απ’ τη μια, αυτή η κρίση απωθεί ακόμα πιο μακριά το επείγον 
οικολογικό αίτημα... Είναι η ώρα να υπερασπιστούμε την αγοραστική δύναμη και 
τις θέσεις εργασίας. Αφήνουμε για αύριο την ιδέα πως θα έπρεπε όχι μόνο να 
μοιραζόμαστε καλύτερα την πίτα του πλούτου, αλλά και να αλλάξουμε τη συνταγή 
της, μιας και το αποτέλεσμα είναι εντελώς δύσπεπτο τόσο κοινωνικά όσο και οικο-
λογικά. Η καλύτερη απόδειξη αυτού είναι η ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Γνωρίζουμε πως το αυτοκίνητο είναι οικολογικά καταδικασμένο, αλλά συνεχίζουμε 
να ενθαρρύνουμε τη χρήση του. Αυτή η κρίση κινδυνεύει επίσης να ενδυναμώσει το 
αίσθημα της ματαιότητας: ο καθένας γνωρίζει καλά πως ο ουρανός κινδυνεύει να 
μας πέσει στο κεφάλι και παρ’ όλα αυτά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Από την άλλη, 
η σημερινή κρίση μας αποκαλύπτει πως ζούσαμε με ψέματα εδώ και δεκαετίες. 
Όχι, δεν είναι δυνατό να έχουμε μια απεριόριστη ανάπτυξη σε έναν πεπερασμένο 
κόσμο. Όχι, δε μπορούμε να επιταχύνουμε διαρκώς χωρίς αυτή η ταχύτητα να 
σταματήσει αναπόφευκτα τη στιγμή που θα έχει γίνει ανυπόφορη. Όχι, το μέλλον 
δεν είναι το πλανητικό χωριό, αλλά μια Ευρώπη όπου κάθε χώρα θα έχει τα μέσα 
για να ζήσει. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια σε ένα λαμπρό μέλλον για τα παιδιά και 

* Συνέντευξη του Πωλ Αριές, διευθυντή της έκδοσης Η Σαρκοφάγος –ενάντια σε κάθε σαρκοζι-
σμό (Le Sarkophage - contre tous les sarkozysmes), στη γαλλική εφημερίδα Libération. Δημοσιεύθηκε 
στις 2 Μαΐου του 2009 με αφορμή την Αντι-σύνοδο για το περιβάλλον που διοργανώθηκε στη 
Λυόν.
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τα εγγόνια του.
Οι νέοι επίσης αισθάνονται στα αζήτητα αυτής της κοινωνίας της αφθονίας. 

Μιλάνε με οργή για το γεγονός πως σπούδασαν τόσα χρόνια για να παίρνουν 700 
ευρώ. Οι ιδέες της αποανάπτυξης γίνονται συνεπώς πιο εύκολα κατανοητές. Θα 
πρέπει να μάθουμε να ζούμε πολύ καλύτερα με πολύ λιγότερα. Πρέπει να οργα-
νώσουμε την επιβράδυνση της κοινωνίας και τον επανεντοπισμό2 της. Πρέπει να 
ανακαλύψουμε ξανά, ατομικά και συλλογικά, το νόημα των ορίων.

Η κρίση μοιάζει με καλό νέο για τους αρνητές της ανάπτυξης;

Η κρίση δεν είναι ούτε καλό νέο ούτε ρεβάνς για την αποανάπτυξη. Δε στα-
μάτησα να μάχομαι ενάντια στην ιδέα του «παιδαγωγικού χαρακτήρα των κατα-
στροφών», ιδέα αγαπητή στον οικονομολόγο Σερζ Λατούς. Στην πραγματικότητα, 
οι κρίσεις δημιουργούν συχνότερα Χίτλερ και Στάλιν παρά Γκάντι. Οι κρίσεις μας 
κάνουν να ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε, όπως αποδεικνύει η ρελάνς της πυρηνικής 
ενέργειας. Η κρίση προκαλεί τόσο την υλική όσο και την ηθική αθλιότητα. Η Χάννα 
Άρεντ έλεγε πως δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια κοινωνία της εργασίας 
χωρίς εργασία. Θα προσέθετα πως δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια κοινω-
νία της ανάπτυξης χωρίς ανάπτυξη. Άρα, η κρίση είναι ταυτοχρόνως φορέας του 
χειρότερου και του καλύτερου. 

Σε τι συνίσταται αυτό το καλύτερο;

Η κρίση μπορεί να είναι η ευκαιρία για να διαψευστούν όσοι ονειρεύονται 
μια κοινωνία της αφθονίας. Μπορεί να είναι η ευκαιρία για την αριστερά να 
επανορθώσει τη θεωρητική της καθυστέρηση. Η παγκόσμια αριστερά είναι στην 
πραγματικότητα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, γιατί είναι αγκιστρωμένη στην ιδέα 

2. Σ.τ.μ.: Λέγοντας «επανεντοπισμό» εννοούμε το στοιχείο εκείνο του προτάγματος της αποα-
νάπτυξης σύμφωνα με το οποίο χρειάζεται να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας και να αναδι-
αρθρώσουμε τη ζωή μας σε τοπικό επίπεδο αναζωογονώντας ταυτόχρονα τις τοπικές κοινότητες. 
Στοχεύει στη δημιουργία τοπικών κοινοτήτων ικανών να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών 
που ζουν σε αυτές με υποδομές υγείας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης αλλά και με την τοπική (αυτο)
παραγωγή προϊόντων, την ενεργειακή αυτάρκεια μέσω της αυτοπαραγωγής κ.ά. Ταυτοχρόνως, 
η αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση 
μοντέλων άμεσης, συμμετοχικής δημοκρατίας.
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της αύξησης της πίτας του ΑΕΠ η οποία προηγείται μιας δικαιότερης διανομής. Οι 
αρνητές της ανάπτυξης υποστηρίζουν αντιθέτως πως καθώς δεν είναι πια δυνατό 
να αυξήσουμε την πίτα, το ζήτημα της διανομής των πόρων, που αναβάλλεται δι-
αρκώς, γίνεται τώρα περισσότερο από ποτέ αναπόφευκτο.

Δηλαδή;

Η πρώτη «αποανάπτυξη» που θέλουμε είναι εκείνη των κοινωνικών ανισο-
τήτων, αφού αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση για την αποδοχή των άλλων «αποα-
ναπτύξεων»3. Όχι μόνο από έγνοια για την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και για να 
χτυπήσουμε τη σύγχρονη λογική της μίμησης του τρόπου ζωής των ευκατάστατων 
τάξεων από τις μεσαίες τάξεις, αφού αυτός ο μικροαστικός τρόπος ζωής είναι απλά 
αδύνατον να γενικευτεί. Αφού δε θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι αύριο όπως οι 
πλούσιοι, χρειάζεται συνεπώς να ξαναμάθουμε να μοιραζόμαστε. Αφού ο πλανήτης 
δε μπορεί να αντέξει τρία δισεκατομμύρια ΙΧήδων, χρειάζεται να εγκαταλείψουμε 
τον πολιτισμό του αυτοκινήτου και να αναπτύξουμε κοινόχρηστες αστικές μετα-
κινήσεις σχεδόν δωρεάν.

Η σημερινή κρίση είναι συστημική. Άρα δε μπορούμε να θεωρούμε πως θα 
βρούμε τη διέξοδο ρυθμίζοντας απλά μερικές δυσλειτουργίες. Έδειξα στο βιβλίο 
μου Αποανάπτυξη ή Βαρβαρότητα πως η κρίση που προμηνυόταν ήταν μια κρίση 
τόσο χρηματοπιστωτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και θεσμική όσο και συμ-
βολική. Πρέπει συνεπώς να μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα καινούργια 
ζητήματα που ανακύπτουν. Αυτό που τα συνδέει είναι η απώλεια της αίσθησης των 
ορίων. Η καπιταλιστική και παραγωγιστική4 μας κοινωνία έχει βουλιάξει παντελώς 
μέσα στην υπερβολή.

Το άτομο που είναι ανίκανο να θέσει τα όριά του θα χρειαστεί να τα ανα-
ζητήσει στο πραγματικό: επικίνδυνη οδήγηση, τοξικομανίες, αυτοκτονίες κ.λπ. Το 

3. Σ.τ.μ.: Εδώ ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το διπλό νόημα του όρου décroissance, ο οποίος σημαί-
νει τόσο την αποανάπτυξη, με την ιδιαίτερη έννοια που της δίνει ο συγγραφέας και οι υπόλοιποι 
υπερασπιστές αυτού του προτάγματος, όσο και τη μείωση ή τον περιορισμό, με την πολύ πιο 
γενική έννοια του όρου.
4. Σ.τ.μ.: Λέγοντας «παραγωγισμό» εννοούμε τη μαρξιστική και καπιταλιστική πίστη στην υπό-
θεση πως μια απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων θα οδηγήσει στην κοινωνική 
ευημερία.
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ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία: ανίκανη να θέσει τα όριά της πρόκειται επίσης 
να τα αναζητήσει στο πραγματικό: έκρηξη των ανισοτήτων, εξάντληση των πόρων, 
υπερθέρμανση του πλανήτη κ.λπ. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν, είναι η ικανότητά μας 
να αναβιώσουμε την έννοια των ορίων, το οποίο σημαίνει να τελειώνουμε με τον 
οικονομισμό και την ιδεολογία της προόδου. Πρέπει αντιθέτως να προκρίνουμε 
τον πολιτισμό και την πολιτική. Τον πολιτισμό που μας θωρακίζει απέναντι στα 
πιο αρχαϊκά φαντάσματα (παντοδυναμία, ιδέα ενός κόσμου χωρίς όρια) και την 
πολιτική ως διαδικασία καθορισμού του νόμου, του πρώτου ορίου που συναντάμε 
μέσα στην κοινωνία.

Αυτή η κρίση είναι η ιδανική ευκαιρία ίσως για να ανοίξει ο δρόμος προς τέ-
τοιες σκέψεις...

Ο απολογισμός μας απέναντι στην κρίση είναι στην πραγματικότητα αντι-
φατικός. Στα θετικά μπορούμε να τοποθετήσουμε το γεγονός πως λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ο προβληματισμός μας από διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και οικολογικές 
τάσεις και από μεγάλους θεσμούς όπως η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη 
διατροφή και τη γεωργία (FAO), η οποία απαιτεί την απαγόρευση των Γενετικά 
Τροποποιημένων Οργανισμών από τον ΟΗΕ· αυτό μας θυμίζει πως το πρόβλημα 
δεν είναι να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα αλλά να αποφύγουμε τη σπατάλη 
του ενός τρίτου από αυτά.

Μια νέα οικολογική αριστερά αναζητείται, αλλά δε βρίσκεται ακόμα στο 
ύψος των περιστάσεων. Δεν ξέρει ακόμα πως να συμβιβάσει τους οικολογικούς 
περιορισμούς με την έγνοια της για κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάγκη αναγνώ-
ρισης της αξιοπρέπειας απέναντι σε μια κοινωνία της περιφρόνησης5. Προτείνει, 
συνεπώς, τη δική της ροζ εκδοχή, κόκκινης ή πράσινης ανάπτυξης απέναντι στη 
μπλε ανάπτυξη του Σαρκοζί. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως όταν στο κεφάλι μας έχουμε 
ένα σφυρί όλα τα προβλήματα μας φαίνονται καρφιά. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε 
τον τρόπο σκέψης μας, να απο-αποικιοποιήσουμε το καταναλωτικό μας φαντασιακό. 

5. Σ.τ.μ.: Ο Αριές αναφέρεται εδώ στο έργο του Γερμανού κοινωνιολόγου και φιλόσοφου Άξελ 
Χόνετ (Axel Honneth) στο οποίο οι έννοιες της αμοιβαίας αναγνώρισης (συναισθηματικής, νομι-
κής, πολιτισμικής) και της ατομικής αυτοπραγμάτωσης αντιτίθενται στην έννοια της περιφρόνη-
σης (πρβλ. Axel Honneth, La Société du mépris, La Découverte, 2006).
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Το «όλο και περισσότερα» δεν είναι η λύση ούτε στο πλαίσιο του καπιταλισμού 
ούτε σ’ αυτό του σοσιαλισμού. Μιλάμε πια περισσότερο από ποτέ για «ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα» και για «μέγιστο επιτρεπόμενο εισόδημα». Ο ίδιος ο Ομπάμα 
εμφανίζεται ως οπαδός ενός μάξιμουμ ετήσιου μισθού 200 000 δολαρίων.

Από τον Ομπάμα ως τον Μπορλό6, όλος ο κόσμος αναφέρεται στις ιδέες των 
αρνητών της ανάπτυξης. Δε μοιάζει σα να πρόκειται για μόδα;

Όλος ο κόσμος διατείνεται πως είναι οικολόγος μετά την μασκαράτα της 
Γκρενέλ για το περιβάλλον7. Η συνέπεια είναι να μιλάμε όλο και περισσότερο για 
πράσινη ανάπτυξη, για πράσινο καπιταλισμό, σαν να τα ξεχάσαμε εν ολίγοις όλα. 
Το χειρότερο είναι όταν η αποανάπτυξη περνάει σε συγκεκριμένα μίντια ως μια 
μέθοδος προσαρμογής στην κρίση. Σα να κάναμε διαφήμιση μεγάλων εκπτώσεων 
και χαμηλών τιμών, δηλαδή να μαζέψουμε τα αποφάγια μας για τους πιο φτωχούς. 
Η αποανάπτυξη δεν είναι μια στρατηγική ατομικής ή συλλογικής προσαρμογής 
στην αθλιότητα του κόσμου. Δεν υπόσχεται συνταγές για να ζούμε με λιγότερα και 
ελπίδες για να μπορέσουμε να ξανακαταναλώνουμε αύριο όπως πριν. Δεν είμαστε 
τίποτα τσιγκούνηδες και χαιρέκακοι καταναλωτές· είμαστε πολιτικοί αγωνιστές που 
θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Δε δίνουμε συνταγές για να μάθουμε να σφίγγουμε 
καλύτερα το ζωνάρι διατηρώντας το χαμόγελο. Δεν ανήκουμε στην ιερή συμμαχία 
σωτηρίας του συστήματος. Καλλιεργούμε τη μη συναίνεση, γιατί θεωρούμε το σύ-
στημα πραγματικά άσχημο, ανήθικο και επικίνδυνο.

6. Σ.τ.μ.: Ο Ζαν-Λουί Μπορλό είναι ο γάλλος Υπουργός Ενέργειας, Οικολογίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης ο οποίος πρωτοστάτησε στη συνδιάσκεψη της Γκρενέλ για το Περιβάλλον (βλ. πα-
ρακάτω).
7. Σ.τ.μ.: Στο τέλος του Μάη του ’68 στην οδό Γκρενέλ του Παρισιού, όπου στεγάζονταν το 
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, συνδικάτα, κυβέρνηση και εργοδότες συμφώνησαν σε μερικές 
σημαντικές παραχωρήσεις (αυξήσεις μισθών και μείωση των ωρών εργασίας) που θα τερμάτιζαν 
τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η «συμφωνία της Γκρενέλ» απορρίφθηκε όμως στη συνέχεια από 
τους ίδιους τους εργάτες των κατειλημμένων εργοστασίων συχνά εν μέσω αποδοκιμασιών για τη 
γραφειοκρατική ηγεσία των συνδικάτων. Τον Οκτώβρη του 2007 η κυβέρνηση Σαρκοζί συγκάλεσε 
τη συνδιάσκεψη της Γκρενέλ για το Περιβάλλον με στόχο να καθορίσει τις βασικές κατευθύνσεις 
μιας πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης για να επόμενα πέντε χρόνια. Περίπου όπως στη Γκρενέλ 
του ’68, στη διαβούλευση συμμετείχαν η κυβέρνηση, συνδικάτα, εκπρόσωποι των βιομηχάνων, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κ.ά.
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Οι αρνητές της ανάπτυξης δυσκολεύονται να συγκροτηθούν πο-
λιτικά. Πώς το εξηγείτε;

Προτείναμε στο Μέτωπο της Αριστεράς (Κόμμα της Αριστεράς και Κομου-
νιστικό Κόμμα Γαλλίας) και στο Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA8) να κάνουν 
τοπικά κάποιες εξαιρέσεις παραχωρώντας τη θέση του επικεφαλής του ευρωπαϊκού 
ψηφοδελτίου σε έναν αρνητή της ανάπτυξης για να δείξουν πως η αριστερά έχει 
ξεμπερδέψει με τον παραγωγισμό. Ο μεγάλος κίνδυνος θα ήταν οι πολιτικές δυνάμεις 
να εκμεταλλευτούν κάποιες από τις απόψεις μας επιχειρώντας να «πρασινίσουν». 
Η ελπίδα μου ήταν πως τα κόμματα της αριστεράς θα έπαιρναν στα σοβαρά τα 
ζητήματα που θέτει η αποανάπτυξη όπως και την προσπάθεια για την εξεύρεση 
λύσεων που κάνουμε εδώ και χρόνια. Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το 
Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα από τη μια και με το Μέτωπο της Αριστεράς από 
την άλλη, αποδεικνύει πως αυτές οι εκφάνσεις της αριστεράς δεν στέκονται ακόμα 
στο ύψος των περιστάσεων.

Δεν είναι ακόμα έτοιμες να διακόψουν τη σχέση τους με το παραγωγιστικό 
παθητικό τους ή δεν πιστεύουν πως ο κόσμος είναι έτοιμος γι’ αυτό. Έχουμε προ-
τείνει στο Κόμμα της Αριστεράς να ονομαστεί Κόμμα της οικολογικής Αριστεράς. 
Θα θέλαμε το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα να ονομαστεί Νέο Αντικαπιταλιστικό 
και Αντιπαραγωγιστικό Κόμμα. Μας είπαν πως η οικολογία είναι κάτι το αυτονόητο 
κι έτσι δε χρειάζεται καν να αναφερθεί. Προσέθεσαν επίσης πως τότε θα έπρεπε 
να λέγεται και αντιρατσιστική και αντισεξιστική, λες και η αριστερά είχε υπάρξει 
σεξιστική και ρατσιστική όπως υπήρξε και παραμένει παραγωγιστική και προσκολ-
λημένη στην κατανάλωση. Ο χώρος της αποανάπτυξης ευθύνεται επίσης για αυτή 
την αποτυχία λόγω της πολιτικής του ανωριμότητας, του ιδεολογικού σεχταρισμού 
του και λόγω της άρνησής του να δεσμευτεί πολιτικά.

Τι λόγους θα είχατε για να φτιάξετε κόμμα;
Το να μετράς τις δυνάμεις σου είναι πρώτα απ’ όλα ένας πολιτικός εξανα-

8. Σ.τ.μ.: Το Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) ιδρύθηκε στις αρχές του 2009 και αποτελεί τη 
συνέχεια της Κομουνιστικής Επαναστατικής Λίγκας (Ligue Communiste Révolutionnaire). Πρόκειται 
για ακροαριστερό κόμμα με τροτσκιστικές ρίζες. Στις προεδρικές εκλογές του 2007, η Λίγκα, με 
επικεφαλής τον Ολιβιέ Μπεζανσνό, είχε συγκεντρώσει ποσοστό 4,08%. 
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γκασμός στη δημοκρατία. Αν η αλήθεια βρίσκεται στη συμμετοχή, συνεπώς στις 
ψηφοφορίες, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη γενική ψηφοφορία. Το χρειαζόμαστε 
ακόμα περισσότερο στο βαθμό που έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη των ιδεών 
μας, στην ικανότητά μας να πείθουμε και να κερδίζουμε την πλειοψηφία των πο-
λιτών στον αγώνα μας. Το να οργανωθείς είναι επίσης ο μόνος τρόπος σήμερα για 
να σε αναγνωρίσουν ως συνομιλητή. Αυτή τη στιγμή, η μοναδική χρησιμότητα των 
αρνητών της ανάπτυξης είναι να υποχρεώσουν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων 
να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πολιτισμική μετάλλαξη. Θα υπάρξουν στη 
συνέχεια διάφορες εκδοχές της αποανάπτυξης, άλλες της αριστεράς και άλλες της 
δεξιάς, ακόμα και της ακροδεξιάς.

Ανήκω ψυχή τε και σώματι στην αριστερά και αυτή παραμένει η οικογέ-
νεια σκέψης μου. Σκέφτομαι ωστόσο πως αυτό το πέρασμα από την άρνηση της 
ανάπτυξης της είναι απαραίτητο. Διαφορετικά, η αριστερά είναι καταδικασμένη 
να εξαφανιστεί όχι μόνο εξαιτίας της ανόδου των νέων δημοκρατών9, αλλά επίσης 
εξαιτίας και της ανικανότητάς της να ξεμπερδέψει με το παραγωγιστικό παθητικό 
και το παραγωγιστικό παρελθόν της. Η αριστερά οφείλει να γίνει οικολογική τη 
στιγμή που ο όρος έχει απολέσει το νόημά του. Ο μόνος τρόπος να είμαστε σήμερα 
οπαδοί της πολιτικής οικολογίας είναι να απορρίπτουμε την ανάπτυξη.

Πώς διαρθρώνεται η αποανάπτυξη;
Σύμφωνα με τρεις μορφές αντίστασης. Πρώτα η εθελούσια απλότητα, η οποία 

συνίσταται στο να ζούμε τηρώντας τις αξίες μας. Αυτό είναι μεν αυτονόητο, αλλά 
μια ολόκληρη πολιτική παράδοση ανέβαλλε για την επαύριον της Μεγάλης Νύχτας 
τη Επανάστασης αυτή την απαραίτητη αλλαγή του τρόπου ζωής και καθώς αυτή η 
μεγάλη νύχτα έμοιαζε συχνά μονάχα με κάποια μικρά χλωμά πρωινά, δεν αλλάξαμε 
τελικά τίποτα το σπουδαίο. Η έννοια αυτή έχει λοιπόν θετικό περιεχόμενο, όπως 
να μην έχουμε αυτοκίνητο, να εργαζόμαστε λίγο κ.λπ.

Αλλά αν κάναμε μόνο αυτό, η εθελούσια απλότητα θα ήταν διπλά επικίνδυ-
νη, θα ωθούσε τους αρνητές της ανάπτυξης να ζουν σαν μια καινούργια ελίτ, σαν 

9. Σ.τ.μ.: πρόκειται για την άνοδο του Δημοκρατικού Κινήματος (MoDem), του νέου κεντρώου 
κόμματος που ίδρυσε ο Φρανσουά Μπαϊρού το 2007.
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καινούργιοι Καθαροί10, να ανταγωνίζονται για το ποιος θα κάνει την περισσότερη 
αποανάπτυξη. Η αποανάπτυξη θα μετατρέπονταν έτσι από πολιτικός λόγος σε μια 
θρησκευτική λογική.

Η δεύτερη παγίδα θα ήταν να επιβεβαιώσουμε τη διαίρεση της κοινωνίας και 
την τάση της προς πόλωση. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε για τους 
εαυτούς μας μια συγκεκριμένη ουτοπία, αλλά να αλλάξουμε συνολικά την κοινω-
νία. Άρα, οι συλλογικοί πειραματισμοί είναι πραγματικά απαραίτητοι. Χρειάζεται 
να κατασκευάσουμε εναλλακτικές στις μειοψηφίες, στα περιθώρια αλλά και στην 
καρδιά της κοινωνίας.

Πρέπει ωστόσο να ξέρουμε πως ο καπιταλισμός έχει μια εξαιρετική ικανότητα 
αφομοίωσης. Καταχράστηκε την ιδέα του μικροδανεισμού για να επεκτείνει την 
εμπορευματοποίηση. Διέστρεψε την βιολογική γεωργία και την έκανε βιο-βιομηχανία. 
Τέλος, ένα τρίτο επίπεδο αντίστασης, πολιτικό αυτή τη φορά είναι αναγκαίο.

Ποιό;
Πρέπει να εφεύρουμε ένα πολιτικό παράδειγμα ικανό συνδέσει τον υπολο-

γισμό των περιβαλλοντικών εξαναγκασμών με τη φροντίδα για κοινωνική ισότητα 
και την ανάγκη αναγνώρισης απέναντι σε μια κοινωνία η οποία λειτουργεί όλο και 
περισσότερο με βάση την περιφρόνηση. Η ιδέα της δωρεάν παροχής αγαθών για 
καλή χρήση, απέναντι στην υπερκοστολόγηση ή την απαγόρευση της κακής χρή-
σης, μου φαίνεται να εγκαθιδρύει τη βάση της επαναθεμελίωσης μιας πραγματικά 
εναλλακτικής πολιτικής. 

Όχι μόνο γιατί μας επιτρέπει να απαντήσουμε στα αντικαπιταλιστικά και 
αντιπαραγωγιστικά διακυβεύματα, αλλά επίσης επειδή είναι σε θέση να προκαλέ-
σει την επιθυμία, μιας και θα κάνουμε τη δωρεάν παροχή αληθινά ακαταμάχητη. 
Καθώς το πόσιμο νερό θα γίνεται όλο και πιο σπάνιο κατά τον 21ο αιώνα, έχουμε 
ένα λόγο παραπάνω για να καταστήσουμε την κανονική χρήση δωρεάν και για 
να απαγορεύσουμε την κακή χρήση, όπως η σπατάλη, που δε συμβαίνει μόνο στα 

10. Σ.τ.μ.: Οι Καθαροί αποτελούσαν μια χριστιανική σέχτα του Μεσαίωνα, βασισμένη στον από-
λυτο ασκητισμό, την εγκράτεια και την αποχή από όλες τις απολαύσεις. Θεωρούσε τα μέλη της 
τους μόνους καθαρούς χριστιανούς, ενώ ήταν οργανωμένη στη βάση ενός απόλυτου διαχωρισμού 
ανάμεσα στους λίγους και μυημένους, από τη μια μεριά, και τα «απλά» μέλη της αίρεσης, από 
την άλλη.
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γκολφ.

Ποιός είναι ο αντικειμενικός ορισμός της χρήσης και της κακής 
χρήσης;

Είναι στο χέρι των πολιτών να αποφασίσουν σε όλα τα επίπεδα τι αποτελεί 
κανονική και τι υπερβολική κατανάλωση. Η αποανάπτυξη είναι συνεπώς ένας τρόπος 
να δώσουμε τροφή στη συμμετοχική δημοκρατία, διαφορετικά θα είναι μονάχα μια 
αυταπάτη ανίκανη να κινητοποιήσει τον πληθυσμό και να του δώσει την εξουσία. 
Γι’ αυτό, χρειάζεται να πάρουμε την εξουσία. Αν αποτύχουμε πολιτικά, θα είναι 
και από δικό μας λάθος. Είμαστε σε μια περίοδο ολικής ανασύνθεσης, η αριστερά 
βρίσκεται πάντα σε αδιέξοδο: το πλειοψηφικό «όχι» στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
δε θα εκπροσωπηθεί ή θα εκπροσωπηθεί ελάχιστα, στις προσεχείς ευρωεκλογές. 
Μπορούμε να καταλογίζουμε ό,τι θέλουμε στην καταναλωτική κοινωνία, αλλά δεν 
την φτάνουμε ούτε στο μικρό της δαχτυλάκι ως προς τις επιθυμίες που μπορεί να 
δημιουργεί. Αυτή η κοινωνία ξέρει πως να κυριεύει την επιθυμία: πέσαμε εδώ μέσα 
πριν από εβδομήντα χρόνια και θέλουμε κι άλλο. Για την αποανάπτυξη απομένει 
να κάνει το πρόταγμά της πραγματικά επιθυμητό.
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Αζαντέ Κιαν-Τιμπό

Οι λιθοβολισμοί στο Ιράν1*

μετάφραση Νίκος Μάλλιαρης

Η καταδίκη της δεκατριάχρονης Jila Izadi σε θάνατο με λιθοβολισμό, το 
2004, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό. Το έγκλημα αυτού του παιδιού ήταν 
ότι διέπραξε μοιχεία με το δεκαπεντάχρονο αδερφό της, ο οποίος καταδικάστηκε 
σε 150 χτυπήματα με μαστίγιο. Όντας έγκυος, η Τζιλά γέννησε μέσα στη φυλακή, 
στο ιρανικό Κουρδιστάν, περιμένοντας την εκτέλεση της ποινής της. Η κινητοποί-
ηση της ιρανικής και διεθνούς κοινής γνώμης, η αγόρευση της υπεράσπισης και οι 
πιέσεις που ασκήθηκαν από τις διεθνείς αρχές προς τις ιρανικές ομολόγους τους 
οδήγησαν, εν τέλει, τις δεύτερες στην παύση της δίκης και στην απελευθέρωση των 
κατηγορούμενων. Η διεθνής κινητοποίηση πέτυχε επίσης να σταματήσει το λιθοβο-
λισμό της Safia Husseini και της Amina Lawal στη Νιγηρία. Πολλές όμως γυναίκες 
από το Ιράν, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία ή τη Σαουδική Αραβία, που 
έχουν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών, δηλαδή σε θάνατο με λιθοβολισμό, 
δεν κατάφεραν, δυστυχώς, να επωφεληθούν από αυτή την πιθανότητα.

Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν έχει δεσμευθεί με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι 
οφείλει να σέβεται το άρθρο 6 της Διεθνούς Συνθήκης αναφορικά προς τα αστικά 
και πολιτικά δικαιώματα και ότι, ως εκ τούτου, οφείλει να επιβάλλει τη θανατική 
ποινή «μόνο για τα πολύ σοβαρά εγκλήματα».

* A. Kian-Thiébaut, «Les lapidations en Iran», Ch. Ockrent (éd.), Le livre noir de la condition des 
femmes [Η μαύρη βίβλος της κατάστασης των γυναικών], Éditions Xo, 2006, σσ. 131-148. H A. 
K.-T. είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Denis Diderot στο Παρίσι.
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Η σεξουαλικότητα και η αρσενική κυριαρχία
Γιατί όμως οι ιρανικές αρχές θεωρούν τη μοιχεία τόσο σοβαρό έγκλημα; Με 

ποιο τρόπο η γυναικεία σεξουαλικότητα υποτίθεται ότι θέτει σε κίνδυνο την κοι-
νωνική τάξη; Γιατί οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο από τους άνδρες τη φρικτή 
τιμωρία του θανάτου με λιθοβολισμό;

Μπορούμε να αναζητήσουμε τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων στο 
ισλαμικό δόγμα, που μιλά για τη δραστήρια σεξουαλικότητα των γυναικών. Εφό-
σον γίνεται αντιληπτή ως μια τόσο ισχυρή δύναμη, πιστεύεται ότι, αν η γυναικεία 
σεξουαλικότητα έμενε ανεξέλεγκτη, θα οδηγούσε στο κοινωνικό χάος (fitna) και θα 
απειλούσε τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή των ανδρών2.

Πριν το ξεκίνημα του 20ού αιώνα δε μπορούμε να βρούμε ίχνη εξωσυζυγικών 
ετεροφυλοφιλικών σχέσεων στο Ιράν. Υπό τη δυναστεία των Qajars (1796-1925), οι 
ομοφυλοφιλικές σχέσεις ήταν διαδεδομένες ανάμεσα στους άνδρες και οι θρησκευ-
τικές αρχές, που ήταν αποκλεισμένες από την εξουσία, δεν είχαν τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τους ισλαμικούς νόμους. Ο αρσενικός 
έρωτας επικεντρωνόταν στον ερωμένο άνδρα –είτε αυτός ήταν έφηβος (amrad) είτε 
ενήλικος (mokhannas)-, ενώ η ιδέα της ομορφιάς ήταν αποσεξουαλικοποιημένη3. 
Με την έλευση της νεοτερικότητας (προϊόν της συνταγματικής Επανάστασης του 
1906-1911, στην οποία συμμετείχαν οι γυναίκες) η ομοφυλοφιλική επιθυμία και 
οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις άρχισαν να θεωρούνται ανώμαλες και οπισθοδρομικές, 
με αποτέλεσμα να παραβλεφθεί εντελώς η ευθύνη που είχαν στον περιορισμό των 
γυναικών στον οικιακό χώρο και στη διάδοση των σεξουαλικών διακρίσεων. Υπό 
αυτή την έννοια η ετεροφυλοφιλική επιθυμία μετατράπηκε σε συνθήκη για την 
είσοδο στη νεοτερικότητα. Η κοινωνικοποίηση των ανδρών και των γυναικών στο 
δημόσιο χώρο όφειλε να διευκολύνει την ανάδυση της ετεροφυλόφιλης επιθυμίας 

2. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, οι εργασίες της μαροκινής κοινωνιολόγου Fatima Mernissi είναι 
ιδιαίτερα διαφωτιστικές: F. Mernissi, Beyond the Veil. Male-Female Dynamics in a Modern Muslim 
Society [Πίσω από τη μαντίλα. Αρσενικές-θηλυκές δυναμικές μέσα σε μια σύγχρονη μουσουλ-
μανική κοινωνία], Νέα Υόρκη, Wiley, 1975· F. Mernissi, Sexe, idéologie, islam [Φύλο, ιδεολογία, 
Ισλάμ], Tierce Deux Temps, 1983.
3. A. Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards. Gender and Sexual Anxieties of 
Iranian Modernity [Γυναίκες με μουστάκια και άνδρες χωρίς γένια. Αγωνίες σχετικά με το 
κοινωνικό φύλο και τη σεξουαλικότητα στην ιρανική νεοτερικότητα], Μπρέρκλεΐ, Λ. Άντζελες, 
University of California Press, 2005.
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και οδήγησε σε μια νέα διαμόρφωση της οικογενειακής ζωής, μετατρέποντας το 
γάμο από συμβόλαιο τεκνοποίησης σε ρομαντική σχέση.

Ο ρομαντικός γάμος, που εκθείαζαν οι ιρανοί νεωτεριστές, απαιτούσε από τις 
γυναίκες να είναι σύντροφοι των συζύγων τους και να δίνουν την προτεραιότητα 
στην αγάπη και στην αφοσίωση στον άνδρα τους, σε βάρος των παραδοσιακών τους 
δεσμών με τις υπόλοιπες γυναίκες. Σε ό,τι αφορά στους άνδρες, αυτοί επεδίωξαν 
να διατηρήσουν τα προνόμιά τους μέσα στα πλαίσια ενός γάμου που θεωρούνταν 
ως ένα σεξουαλικό/τεκνοποιητικό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο η ιρανική νεο-
τερικότητα πήρε τη μορφή μιας πατριαρχικής τάξης, στους κόλπους της οποίας η 
ετεροφυλοφιλία έγινε νόρμα.

Οι γυναίκες που ήταν οπαδοί του συντάγματος και συχνά σύζυγοι, κόρες 
ή αδελφές των επαναστατών, ίδρυσαν τους Συνδέσμους γυναικών (anjoman ha-ye 
nesvan) με σκοπό να διαπραγματευτούν τα κοινωνικά και πολιτικά τους δικαιώ-
ματά. Ιδιαίτερα επηρεασμένες από τα κινήματα των σουφραζετών στη Δύση, δι-
εκδίκησαν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με αυτά που είχαν κατακτήσει οι άνδρες, 
ενώ προκειμένου να ασκήσουν πίεση στους βουλευτές, το 1909 οργάνωσαν sit-in 
διαμαρτυρίες μέσα στο Κοινοβούλιο. Εξέδιδαν επίσης φεμινιστικά περιοδικά, με 
σκοπό τη διαφώτιση των συν-αδερφών τους. Ωστόσο, η νεοτερικότητα δεν τήρησε 
την υπόσχεσή της για την κοινωνική και πολιτική ένταξη των γυναικών. Το νεοτε-
ρικό Κράτος, ως αρσενική συλλογικότητα, έθεσε στον εαυτό του το καθήκον της 
προστασίας των γυναικών που νοούνταν ως «εκ φύσεως αδύναμες, ιδιαίτερα ευαί-
σθητες και χειραγωγήσιμες». Οι ιακωβίνοι και αντικληρικαλιστές μεταρρυθμιστές 
διανοούμενοι υποστήριζαν την αρχή του αποκλεισμού των γυναικών από τη δημόσια/
πολιτική σφαίρα4. Πίστευαν ομόφωνα ότι ο φυσικός ρόλος και το κύριο καθήκον 
των ιρανών γυναικών απέναντι στην κοινωνία ήταν η τεκνοποίηση και η μόρφωση 
των παιδιών. Σύμφωνα με αυτούς τους διανοούμενους, η πολιτική συμμετοχή των 
γυναικών ερχόταν σε αντίφαση με τη «φύση» τους. Πίστευαν ότι οι γυναίκες ήταν 
χειραγωγήσιμες και ότι, ως εκ τούτου, θα όφειλαν να μεριμνούν για την αγνότητα 
και την απλότητά τους5.
4. Όπως οι Hossein Taqizadeh, Mohammad-Ali Jamalzadeh ή ακόμα ο Ahmad Kasravi (δολοφο-
νήθηκε το 1945 από τη φονταμενταλιστική ομάδα Fadaiyan-e Eslam).
5. A. Kian-Thiébaut, «Les mouvements d’émancipation des femmes en Iran» [«Τα κινήματα 
χειραφέτησης των γυναικών στο Ιράν»], στο E. Gubin, C. Jacques, F. Ronchefort, B. Studer, F. 
Thébaud, M. Zancarini-Fournel (dir.), Le siècle des feminismes [Ο αιώνας των φεμινισμών], Παρίσι, 
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Η απαγόρευση της μαντίλας το 1936
Υπό τη διακυβέρνηση του ιδρυτή της δυναστείας των Pahlavi (1925-1979), 

σάχη Ρεζά (1925-1941), ο οποίος εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από τον Μουσταφά Κεμάλ 
Ατατούρκ, εισήχθησαν ορισμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο να διευκολυνθεί και 
να ρυθμιστεί με κάποιον τρόπο η είσοδος των γυναικών στη δημόσια σφαίρα: η 
σχολική φοίτηση των κοριτσιών επιταχύνθηκε· η ίδρυση, το 1936, του πανεπιστη-
μίου της Τεχεράνης (του πρώτου στο Ιράν) επέτρεψε την πρόσβαση των γυναικών 
στην ανώτερη εκπαίδευση και σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της διοίκησης· η μαντίλα απαγορεύεται το 1936. Αυτή η απαγό-
ρευση υποστηρίχθηκε από μια μειοψηφία ανδρών και γυναικών που περιφρονούσαν 
τις παραδόσεις και έδειχναν την προτίμησή τους για το δυτικό πολιτισμό. Για τη 
συντριπτική όμως πλειοψηφία των γυναικών, που ήταν περιορισμένες μέσα στον 
κλειστό κόσμο των παραδοσιακών αξιών, το να μη φορούν τη μαντίλα τις έκανε 
να νιώθουν γυμνές. Αλλά και για τους συζύγους, τους πατεράδες ή τους αδελφούς 
τους, που, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν οι φρουροί της τιμής (nâmous) της οι-
κογένειας και της «αιδούς» των γυναικών, αυτή η απαγόρευση ήταν απαράδεκτη, 
καθώς τους απογύμνωνε από την αρσενικότητά τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, αντί 
να ενθαρρύνει την παρουσία των γυναικών στη δημόσια σφαίρα, αυτό το μέτρο 
οδήγησε τις περισσότερες από αυτές στην απομόνωση. Εντωμεταξύ η αρσενική 
ανωτερότητα και η πατριαρχική τάξη διατηρήθηκαν στον αστικό κώδικα που δη-
μοσιοποιήθηκε το 1933 και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στους ισλαμικούς νόμους 
(chari’a). Πράγματι, η αποπομπή της συζύγου, η πολυγαμία ή ο προσωρινός γάμος6 
παρέμειναν σε ισχύ, ενώ οι γυναίκες τέθηκαν υπό την κηδεμονία των ανδρών και 
απαγορεύτηκε ο συζυγικός δεσμός μεταξύ μιας μουσουλμάνας κι ενός μη μου-
σουλμάνου. Παρ’ όλα αυτά, το 1936 καταργήθηκαν τα ισλαμικά δικαστήρια και ο 
ποινικός κώδικας δεν ήταν πια αντίγραφο του ισλαμικού μοντέλου. 

Éd. Atelier, σσ. 385-398.
6. Ο προσωρινός γάμος (αποκαλείται nekâh-e monqate’, mot’ eh ή sigheh), του οποίου η διάρκεια 
μπορεί να εκτείνεται από λίγα λεπτά μέχρι 89 χρόνια, υπάρχει μόνο στη σιιτική, δωδεκατιτική 
σαρία. Επιτρέπει στους άνδρες, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι, να συνάπτουν απολύτως νόμιμες 
εξωσυζυγικές σχέσεις.
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Η εφαρμογή του λιθοβολισμού χρονολογείται από την εποχή της 
ισλαμικής Δημοκρατίας

Κάτω από το δυτικοποιημένο καθεστώς του σάχη, τα δικαιώματα των γυ-
ναικών διευρύνθηκαν τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. Οι γυναίκες 
απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα το 1963 και ο αστικός κώδικας τροποποιήθηκε, 
αρχής γενομένης από το 1967, μετά τη δημοσιοποίηση του Νόμου για την προστα-
σία της οικογένειας. Η πρακτική της αποπομπής της συζύγου καταργήθηκε και η 
έκδοση διαζυγίου πέρασε στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων: από εδώ και στο 
εξής οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα αίτησης διαζυγίου και μπορούσαν να κερδίζουν 
την επιμέλεια των παιδιών τους μετά την έκδοσή του. Παράλληλα επιβλήθηκαν 
ρυθμίσεις στην πολυγαμία, ενώ οι γυναίκες είδαν να καθίσταται πιο εύκολη για 
αυτές η πρόσβαση σε πολλά είδη καριέρας που μέχρι τότε προορίζονταν μόνο για 
άνδρες, ακόμα και στο δικαστικό σώμα7. 

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι, παρά το γεγονός πως η έννοια της μοι-
χείας και της θανάτωσης με λιθοβολισμό υπήρχαν στους ισλαμικούς νόμους, η κω-
δικοποίηση και η εφαρμογή τους χρονολογούνται, στο Ιράν, από την εγκαθίδρυση 
της ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι γυναίκες που διαπράττουν 
μοιχεία κηλιδώνουν την εικόνα αγνότητας της μουσουλμάνας γυναίκας και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να πατάσσονται βιαίως. Ο έλεγχος που ασκείται πάνω στις γυναί-
κες, μεταξύ άλλων και μέσω της ρύθμισης της σεξουαλικότητάς τους μέσα σε ένα 
αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο –στην προκείμενη περίπτωση μέσω του γάμου-, 
επιδιώκει πρωτίστως την ενδυνάμωση της πατριαρχικής τάξης και της αρσενικής 
κυριαρχίας8. Οι τελευταίες γίνονται αντιληπτές ως οι βασικοί θεματοφύλακες της 
παράδοσης, σύμφωνα με την οποία η ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναί-
κες περιορίζεται από μια φυσική ιεραρχία. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η τεκνο-
ποίηση καθίσταται κύρια λειτουργία της γυναίκας. Στο βαθμό που αναγνωρίζεται 

7. A. Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre islam, État et famille [Οι ιρανές γυναίκες ανάμεσα 
στο Ισλάμ, το κράτος και την οικογένεια], Maisonneuve & Larose, 2002.
8. A. Kian-Thiébaut, «Changements familiaux et modernité politique en Iran» [«Οικογενειακές 
αλλαγές και πολιτική νεοτερικότητα στο Ιράν»] στο A. Kian-Thiébaut, M. Ladier-Fouladi (dir.), 
Famille et mutations socio-politiques. L’approche culturaliste à l’épreuve [Οικογένεια και κοινωνικο-
πολιτικές μεταλλάξεις. Εξετάζοντας την κουλτουραλιστική προσέγγιση], Éd. de la Maison des 
Sciences de l’Homme, 2005.
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η σεξουαλικότητα, οφείλει να ικανοποιείται αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια του 
γάμου, που υποτάσσει τη γυναίκα στις σεξουαλικές απαιτήσεις του συζύγου της 
(άρθρο 1105 του αστικού κώδικα), στον οποίο οι νόμοι αποδίδουν ανώτερη θέση, 
με στόχο πάντοτε την αναπαραγωγή του πατριαρχικού συστήματος. Σε περίπτωση 
που η γυναίκα αρνηθεί την υποταγή της, ο νόμος εξουσιοδοτεί τον άνδρα της να την 
τιμωρήσει, αρχικά αρνούμενος να της καταβάλει τη σύνταξή της (άρθρο 1108 του 
αστικού κώδικα) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητώντας της διαζύγιο. Η υποταγή 
της γυναίκας στον άνδρα αποτελεί αντικείμενο ευρείας συναίνεσης ανάμεσα στους 
ειδικούς της ισλαμικής νομολογίας, οι οποίοι αντλούν τα επιχειρήματά τους από 
ποικίλα εδάφια του Κορανίου : «Οι γυναίκες είναι το χωράφι σας. Καλλιεργήστε 
το κατά τον τρόπο που καταλαβαίνετε, έχοντας προηγουμένως προβεί σε ορισμέ-
νες πράξεις ευσέβειας […]. Οι σύζυγοι είναι ανώτεροι από τις γυναίκες τους. Οι 
άνδρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες, λόγω των ιδιοτήτων με τις οποίες ο Θεός 
τους ανύψωσε πάνω από εκείνες και επειδή οι άνδρες χρησιμοποιούν τα αγαθά 
τους για να τις προικίσουν. Οι ενάρετες γυναίκες είναι υπάκουες και πειθήνιες 
[…].  Θα επιπλήξετε όσες φοβάστε πως θα δείξουν ανυπακοή· θα τις περιορίσετε 
σε χωριστά κρεβάτια, θα τις χτυπήσετε. Στο βαθμό όμως που σας υπακούν, μην 
προκαλέσετε τον παραμικρό καβγά»9.

Αναφερόμενος σε μια σημαντική πηγή της σιιτικής νομολογίας, ένας ιρανός 
φονταμενταλιστής υποστηρίζει ότι «σύμφωνα με το Ισλάμ, η καλύτερη μουσουλ-
μάνα γυναίκα είναι αυτή της οποίας το σεξουαλικό ένστικτο για το σύζυγο παρα-
μένει ζωντανό και εν εγρηγόρσει. Αυτή που δηλώνει ανά πάσα στιγμή έτοιμη να 
συνευρεθεί σεξουαλικά με το σύζυγό της και παίρνει την ανάλογη πρωτοβουλία. 
Ένας χαντίθ [hadith] αναφέρει ότι κάποια μέρα, μια γυναίκα ρώτησε τον Προφήτη 
ποια ήταν τα δικαιώματα των συζύγων. Ο προφήτης της απάντησε ότι οι σύζυγοι 
είχαν πολλά δικαιώματα. Η γυναίκα του ζήτησε να της απαριθμήσει ορισμένα. Ο 
Προφήτης απάντησε: “Η γυναίκα οφείλει να αρωματίζεται, να φορά το καλύτερο 
φόρεμά της, να μακιγιάρεται και να προσφέρεται στο σύζυγό της κάθε πρωί και 
βράδυ”»10.

9. Το Κοράνι. Τα παραθέματα είναι κατά σειρά τα εξής: σουράτα ΙΙ, Η Γένεση, παράγραφος 
223· σουράτα ΙΙ, Η Γένεση, παράγραφος 228· σουράτα ΙV, Οι Γυναίκες, παράγραφος 38.
10. Vasael-al Chi’ieh, τ. 14, σ. 112, στο Seyyed Javad Mostafavi, ό. π., τ. Ι, σ. 163.
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Καθήκον της γυναίκας η ικανοποίηση των σεξουαλικών αναγκών 
του συζύγου

Σύμφωνα με ορισμένους θρησκευτικούς συγγραφείς, η ικανοποίηση της γυ-
ναίκας μέσα τη σεξουαλική σχέση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αποσπάσει 
κανείς τη συναίνεση και την απόλυτη διαθεσιμότητά της: «Η μουσουλμάνα γυναίκα 
οφείλει να γνωρίζει ότι ο σύζυγός της είναι ένα ευαίσθητο ον με σεξουαλικές ανάγκες 
και ένστικτα. Το σεξουαλικό ένστικτο είναι μια πραγματικότητα. Όπως ακριβώς ένας 
πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή, ο άντρας έχει ανάγκη κάλυψης των σεξουαλι-
κών αναγκών του, τουλάχιστον για πενήντα χρόνια. Αν η γυναίκα του δε μπορεί να 
ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, αυτός θα αναγκαστεί να ξαναπαντρευτεί. Όμως 
το Ισλάμ υπενθυμίζει στο σύζυγο ότι πρέπει να φροντίζει ώστε να ικανοποιείται 
και η γυναίκα, ότι χρειάζονται χάδια. Στις γυναίκες αρέσει να τους χαϊδεύουμε τα 
στήθη και το γεννητικό όργανο… Μια πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους 
συζύγους μπορεί να προκαλέσει χάσμα ανάμεσα στα σεξουαλικά τους ένστικτα. 
Είναι λοιπόν προτιμότερο ένας ηλικιωμένος άνδρας να μην παντρεύεται με ένα νέο 
κορίτσι. Σύμφωνα με το Ισλάμ, αν αυτό το νέο κορίτσι διαπράξει μοιχεία, καθώς 
ο σύζυγός της δε μπορεί να την ικανοποιήσει, θα είναι και αυτός ένοχος. Οφείλει 
να ζητήσει διαζύγιο από τη γυναίκα του, προτού αυτή μοιχεύσει»11.

Η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να μένει σε ξεχωριστό δωμάτιο, καθώς η σε-
ξουαλική της διαθεσιμότητα απέναντι στο σύζυγο πρέπει να είναι απόλυτη. Οφείλει 
μάλιστα να δίνει την εντύπωση ότι εμφορείται από σεξουαλική επιθυμία: «Η ιδεώδης 
γυναίκα είναι αυτή που δεν αρνείται ποτέ στο σύζυγό της την παροχή σεξουαλικών 
υπηρεσιών. Ακόμα και όταν είναι αγχωμένη και δεν είναι έτοιμη, υποτάσσεται στο 
σύζυγο και υποκρίνεται ότι επιζητεί τη σεξουαλική πράξη»12.

Η ικανοποίηση των σεξουαλικών αναγκών του συζύγου αποκτά τέτοιο βά-
ρος, ώστε καθίσταται επιταγή πιο σημαντική από τα θρησκευτικά καθήκοντα: «Η 
γυναίκα οφείλει να συντομεύει την προσευχή της για να συνδράμει τις σεξουαλικές 
απαιτήσεις του συζύγου της. Όταν ο σύζυγός της την περιμένει στο κρεβάτι, απα-
γορεύεται στη γυναίκα να απομακρύνεται από τη συζυγική κλίνη για να κάνει την 

11. Seyyed Javad Mostafavi, Behesht-e Khanevadeh [Ο παράδεισος της οικογένειας], Κουόμ, εκδό-
σεις Qods, 1995, τ. Ι, σσ. 372-373.
12. Ali Qaemi, Tashkil-e Khanevadeh dar Eslam [Η διαμόρφωση της οικογένειας στο Ισλάμ], Τεχε-
ράνη, εκδ. Amiri, 1994, σσ. 184-185.
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προσευχή της ή να εκτελέσει άλλα θρησκευτικά της καθήκοντα»13.
Όπως βλέπουμε, η γυναικεία σεξουαλικότητα αναγνωρίζεται από τους ισλα-

μικούς νόμους, οφείλει όμως να εξασκείται αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαί-
σια ενός συμβολαίου πώλησης (μόνιμος ή προσωρινός γάμος)14. Επιπλέον, είναι 
υποταγμένη στη σεξουαλικότητα και στην κυριαρχία του άνδρα. Κάθε απόπειρα, 
κατά συνέπεια, που θεωρείται πως παραβιάζει αυτή την ιεραρχική τάξη οφείλει 
να καταστέλλεται. Εξού και η ποινή του λιθοβολισμού που προβλέπεται για τη 
μοιχεία. Η σεξουαλικότητα θίγεται δημοσίως μόνο από τους νομομαθείς ή τους 
αξιωματούχους του καθεστώτος προκειμένου να τονιστούν οι σχετικές απαγορεύ-
σεις. Στις ταινίες, αντίθετα, όπως επίσης και στα μυθιστορήματα ή στις ειδήσεις, 
απαγορεύεται κάθε εκδήλωση επιθυμίας, κάθε σωματική επαφή ανάμεσα στους 
άνδρες και τις γυναίκες, καθώς η λογοκρισία κόβει ακόμα και τις εικόνες γονέων 
που αγκαλιάζουν τα παιδιά τους του αντίθετου φύλου.

Ο λιθοβολισμός και η πατριαρχική τάξη
Το φάντασμα του λιθοβολισμού στοιχειώνει τις γυναίκες και λειτουργεί σας 

ένας ισχυρός μηχανισμός ελέγχου, με σκοπό την αποτροπή της παραβίασης των 
σεξουαλικών νορμών που έχουν εγκαθιδρυθεί από την εξουσία και την κυρίαρχη 
κουλτούρα. Το τελευταίο δείπνο, η ιρανική ταινία του Fereydoun Jerani15, συνιστά 
μια θαρραλέα απόπειρα περιγραφής αυτού του μηχανισμού. Περιγράφει τους 
φόβους και τους δισταγμούς μιας γυναίκας, καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο και 
μητέρας ενός μικρού κοριτσιού, που έχει υποστεί τις δοκιμασίες ενός γάμου από 
συνοικέσιο, μπροστά στις ερωτικές εξομολογήσεις ενός νέου άνδρα. Μη μπορώντας 
να αποφασίσει ανάμεσα, από τη μια μεριά, στον έρωτά της και, από την άλλη, 
στις κυρίαρχες νόρμες, κυριεύεται από την εικόνα του ίδιου της του λιθοβολισμού. 
Στη φαντασία της, βλέπει ένα αόρατο πλήθος να της πετά πέτρες. Προσπαθεί να 

13. Ό.π., σ. 165.
14. Ο ιρανικός αστικός κώδικας αναγνωρίζει στον άνδρα το δικαίωμα να συνάψει άπειρο αριθμό 
προσωρινών γάμων. Αυτό το είδος γάμου, που ήταν εξίσου σε ισχύ και πριν από την Επανάστα-
ση, δε συνιστάται από το Κοράνι.
15. Αυτή η ταινία, παραγωγής 2002, κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης ταινίας και του κα-
λύτερου σκηνοθέτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (ARPA) και το 
βραβείο καλύτερης γυναίκας ηθοποιού στο Διεθνές Φεστιβάλ του Καΐρου.
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προστατευτεί, να δραπετεύσει, αλλά οι πέτρες την καταδιώκουν. Τελικά, μετά από 
πολλές υπεκφυγές, αποφασίζει να αψηφήσει την πατριαρχική κοινωνία και τα ήθη 
της και ζητά διαζύγιο από τον άνδρα της προκειμένου να παντρευτεί το νεαρό που 
είναι ερωτευμένος μαζί της. Ο περίγυρός της θεωρεί την πράξη της ανήθικη και 
καταδικαστέα. Τελικά η ίδια της την κόρη τη δολοφονεί πάνω στο γαμήλιο κρεβάτι 
της. Η ετυμηγορία της πατριαρχικής κοινωνίας την πρόλαβε…

Ο λιθοβολισμός αποτελεί ζήτημα ταμπού ακόμα περισσότερο και από τη 
σεξουαλικότητα. Δε θίγεται παρά σπανίως από τα ΜΜΕ και σχεδόν αποκλειστικά 
στα πλαίσια ειδήσεων για κάποια καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισμού και για 
την εκτέλεση της ποινής. Οι εικόνες των βασανισμένων γυναικών δε μεταδίδονται 
ποτέ, ενώ οι παντρεμένες «μοιχαλίδες» συχνά καταδικάζονται από ένα μεγάλο 
μέρος της κοινής γνώμης, πριν ακόμα και από την ανακοίνωση της ποινής. Κατά 
τη λαϊκή πίστη, μια παντρεμένη γυναίκα που έχει διαπράξει μοιχεία προδίδει και 
ατιμάζει όχι μόνο το σύζυγό της αλλά και τα παιδιά της όπως επίσης και το σύ-
νολο των μελών της οικογένειάς της. Άλλωστε ούτε οι ειδικοί των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα των λιθοβολισμών. 
Ακόμα και όσες από αυτούς ενδιαφέρονται για το ζήτημα της βίας κατά των γυναι-
κών, δεν επιλέγουν γενικά να δουλέψουν πάνω σε αυτό το «επικίνδυνο» θέμα, στο 
βαθμό μάλιστα που, όπως λένε, ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι τόσο υψηλός 
ώστε να δικαιολογεί ανάλογες μελέτες! Μόνο ορισμένοι δικηγόροι, κυρίως γυναί-
κες δικηγόροι με φεμινιστικές ευαισθησίες, δηλώνουν ότι τις απασχολεί αυτού του 
είδους η απίστευτη βία εναντίον των γυναικών. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο 
Ιράν οι έρευνες πάνω στις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών είναι ακόμη 
σπάνιες, ενώ τα στοιχεία σχεδόν ανύπαρκτα. Για παράδειγμα, η ενδοσυζυγική 
βία, ως κατηγορία, απλούστατα δεν υφίσταται για τους επίσημους οργανισμούς 
που υποτίθεται, ωστόσο, ότι βοηθούν τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας16. 
Κατόπιν τούτων μπορεί κανείς να καταλάβει για ποιο λόγο δεν υπάρχουν έρευνες 
για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχουν 
έρευνες για το φαινόμενο του λιθοβολισμού.

16. Το βιβλίο της κοινωνιολόγου Shahla Ezazi, Η ενδοσυζυγική βία. Οι γυναίκες θύματα ξυ-
λοδαρμού, Τεχεράνη, 2002 (στα περσικά) συγκαταλέγεται στις πρώτες απόπειρες έρευνας του 
θέματος. Για μια σύνοψή του στα γαλλικά βλ. A. Kian-Thiébaut, Abstracta Iranica, τ. 26, 2005, 
σ. 215.
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Η εργαλειοποίηση της μοιχείας για πολιτικούς σκοπούς 
Οι δικαστικές αρχές και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών πληροφοριών χρησιμο-

ποιούν συχνά την απειλή της κατηγορίας για διάπραξη μοιχείας, όπως φυσικά και 
την ποινή που θα επέσυρε μια τέτοια κατηγορία, με σκοπό να αναγκάσουν τους 
κρατούμενους για λόγους πεποίθησης να ομολογήσουν τα «πολιτικά εγκλήματά» 
τους. Η περίπτωση του Siamak Pourzand αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο δημοσιογράφο, εβδομήντα οχτώ ετών, ο οποίος είναι 
σύζυγος της διάσημης δικηγόρου και αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών, 
Mehranguiz Kar (που επίσης φυλακίστηκε για κάποιο διάστημα προτού αναγκαστεί 
να εξοριστεί). Ο Siamak Pourzand κατηγορήθηκε για απόπειρα κατά της εθνικής 
ασφάλειας και για μοιχεία, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε κάθειρξη έντεκα 
χρόνων το 2002. Την ίδια τύχη είχαν και άλλοι κρατούμενοι για λόγους πεποίθησης, 
μεταξύ των οποίων και δεκατρείς διαδικτυακοί δημοσιογράφοι που φυλακίστηκαν 
για αρκετούς μήνες το 2004, πριν αποφυλακιστούν με εγγύηση χάρις στις διεθνείς 
πιέσεις, κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πολύμηνη 
κράτηση υπό καθεστώς απομόνωσης μέσα στα κελιά τους, και αφού υπέστησαν 
ισχυρές πιέσεις από τους δεσμοφύλακές τους, ορισμένοι από αυτούς κατέληξαν 
να ομολογήσουν ότι διατηρούσαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες 
ακτιβίστριες, οι οποίες βρίσκονταν επίσης στο στόχαστρο των αρχών. Μετά την 
απελευθέρωσή τους αναίρεσαν δημοσίως τις ομολογίες τους και περιέγραψαν μέσω 
ανοιχτών τους επιστολών τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Ενόσω ήταν ακόμη υπό 
κράτηση, τους δόθηκε από τις αρχές μια λίστα με ονόματα ορισμένων αγωνιστριών 
για τα δικαιώματα των γυναικών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να δείξουν αυτή 
με την οποία υποτίθεται ότι είχαν διαπράξει τη μοιχεία. 

Το έθιμο του λιθοβολισμού
Ως μοιχεία ορίζεται η εκτός γάμου σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε έναν άνδρα 

και μια γυναίκα ή ανάμεσα σε δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Όπως και όλες οι άλλες 
θρησκείες, το Ισλάμ προτάσσει την τεκνοποιία και τη δημιουργία οικογένειας και 
καταδικάζει τις σεξουαλικές σχέσεις που αντίκεινται στις επίσημες νόρμες. 

Η τιμωρία της μοιχείας με λιθοβολισμό πιστεύεται πως κατάγεται από το 
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έθιμο του λιθοβολισμού του Σατανά στη Μίνα (Mina), ένα βασικό στάδιο του προ-
σκυνήματος στη Μέκκα. Ο διάβολος παριστάνεται από μια στήλη ύψους 18 μέτρων, 
τοποθετημένη πάνω στη στενή γέφυρα του Τζαμαράτ (Djamarat) που συνδέει δύο 
απόκρημνες όχθες. Οι προσκυνητές οφείλουν να περάσουν από αυτή, για να της 
ρίξουν πέτρες. 

Οι γυναίκες που τολμούν να εξασκήσουν τη σεξουαλικότητά τους έξω από 
τα πλαίσια που έχουν καθοριστεί από τους νόμους και τις κυρίαρχες νόρμες θεω-
ρούνται, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αντιπρόσωποι του Σατανά, τις οποίες πρέπει 
να θανατώσουμε με λιθοβολισμό. 

Υπαγορεύεται ο λιθοβολισμός από το Κοράνι;
Πολλά εδάφια του Κορανίου αναφέρονται στη μοιχεία και την καταδικάζουν, 

χωρίς ωστόσο να προτείνουν την ποινή του θανάτου με λιθοβολισμό. Η σουράτα 
IV, για παράδειγμα, με τίτλο Οι γυναίκες γράφει: «Αν οι γυναίκες σας διαπράξουν 
την άτιμη πράξη [τη μοιχεία], καλέστε τέσσερις μάρτυρες. Αν οι μαρτυρίες τους 
συμπίπτουν και είναι ενοχοποιητικές για τις γυναίκες, τότε κλείστε τις τελευταίες 
στο σπίτι μέχρι να τις επισκεφθεί ο θάνατος ή μέχρι ο Θεός να τους παράσχει 
κάποιο μέσο σωτηρίας»17.

Υπάρχει μάλιστα ακόμα και η δυνατότητα συγχώρεσης των ατόμων που δι-
έπραξαν μοιχεία: «Αν δύο άτομα ανάμεσά σας διαπράξουν κάποια άτιμη πράξη, 
τιμωρείστε τα και τα δύο. Αν όμως δείξουν μεταμέλεια και διορθωθούν, αφήστε 
τα ήσυχα, διότι ο Θεός αρέσκεται να συγχωρεί και είναι ελεήμων»18.

Οι διατάξεις όμως του συγκεκριμένου εδαφίου τροποποιούνται στη σουράτα 
XXIV με τίτλο Το φως: «Θα επιβάλετε σε καθέναν και καθεμία από τον άνδρα και 
τη γυναίκα που διέπραξαν μοιχεία εκατό χτυπήματα με μαστίγιο. Η συμπόνια δεν 
πρέπει να σας εμποδίσει από την εκτέλεση αυτής της εντολής του Θεού… Το μαρτύ-
ριο πρέπει να λάβει χώρα υπό την παρουσία ενός ορισμένου αριθμού πιστών»19.

Παράλληλα, το Κοράνι προβλέπει σοβαρές ποινές για τους κατήγορους, με 
σκοπό την αποφυγή των ψευδών μαρτυριών και των συκοφαντιών: «Αυτοί που θα 

17. Το Κοράνι, σουράτα ΙV, Οι Γυναίκες, παράγραφος 19.
18.  Ό.π., σουράτα ΙV, Οι Γυναίκες, παράγραφος 20.
19. Ό.π., σουράτα XXIV, Το Φως, παράγραφος 2.
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κατηγορήσουν για μοιχεία μια ενάρετη γυναίκα, δίχως να μπορούν να προσκομίσουν 
τέσσερις μάρτυρες, θα τιμωρηθούν με ογδόντα χτυπήματα με μαστίγιο. Επιπλέον, 
δε θα λαμβάνετε ποτέ υπόψη σας τη μαρτυρία τους, για οποιοδήποτε ζήτημα, 
καθώς είναι διεφθαρμένοι»20.

Το αποδεικτικό στοιχείο των τεσσάρων μαρτύρων που απαιτεί το Κοράνι 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρεθεί. Εξάλλου, σύμφωνα με τα βα-
σικά νομικά δόγματα του Ισλάμ, οι τέσσερις μάρτυρες οφείλουν να πιστοποιήσουν 
ότι η διείσδυση έλαβε χώρα, περνώντας μια κλωστή ανάμεσα στα δύο σώματα, τη 
στιγμή της υποτιθέμενης μοιχείας. Η μοιχεία δε μπορεί να αποδειχθεί παρά μόνο 
αν η κλωστή συναντήσει κάποιο εμπόδιο.

Κατόπιν τούτων, ο λιθοβολισμός έχει κωδικοποιηθεί και εφαρμόζεται με 
βάση τις χαντίθ (hadith), δηλαδή με βάση πρακτικές και ρητά που αποδίδονται στον 
προφήτη. Όπως όμως διευκρινίζει ο Αγιατολάχ Jannâti, καθηγητής στη θεολογική 
σχολή της Κομ (Qom), υπάρχουν πάνω από πενήντα χιλιάδες μη επικυρωμένες 
χαντίθ, η πλειονότητα των οποίων στρέφονται κατά των γυναικών και των συμ-
φερόντων τους21.

Η μοιχεία στον ιρανικό ποινικό κώδικα
Σε περίπτωση μοιχείας, ο ιρανικός ποινικός κώδικας, που έχει συνταχθεί 

αντιγράφοντας το ισλαμικό μοντέλο, προβλέπει το θάνατο διά λιθοβολισμού ή την 
καταδίκη σε μαστίγωση (νόμος Hodoud και Qesas, δημοσιευμένος από το ισλαμικό 
Κοινοβούλιο το 1982). Ωστόσο, το «σφάλμα» πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί στο 
δικαστήριο μέσω της ομολογίας των κατηγορούμενων ή από τη μαρτυρία τεσσάρων 
ενάρετων ανδρών και δύο ενάρετων γυναικών (άρθρο 91β), οι οποίοι υποτίθεται 
έχουν παρακολουθήσει τις σεξουαλικές σχέσεις των κατηγορουμένων (άρθρο 94). 
Είναι απαραίτητη η συμφωνία των μαρτυριών σε ό,τι αφορά στο χρόνο, το μέρος 
και την περιγραφή της σκηνής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στις μαρτυρί-
ες, η μοιχεία δε μπορεί να αποδειχθεί και οι μάρτυρες τιμωρούνται με δυσφήμιση 
(άρθρο 95). Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ποινικού κώδικα (που δημοσιεύθηκε το 

20. Ό.π., σουράτα XXIV, Το Φως, παράγραφος 6.
21. Τα λόγια του Αγιατολάχ Jannâti δημοσιευμένα στο Hoqouq-e zanan, τ. 19-20, σ. 13, όπως πα-
ρατίθενται στο A. Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre islam, État et famille, ό.π., σ. 239.
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1991), η μοιχεία επιφέρει το θάνατο στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της 
ηλικίας ή της συζυγικής κατάστασης των κατηγορούμενων:

Σε περίπτωση αιμομικτικών σεξουαλικών σχέσεων
Σε περίπτωση σεξουαλικής σχέσης με τη σύζυγο του πατέρα
Σε περίπτωση σεξουαλικών σχέσεων ενός μη μουσουλμάνου με μια μου-

σουλμάνα22

Σε περίπτωση σεξουαλικής συνεύρεσης μετά από εξαναγκασμό (βιασμός)

Ορισμένες περιπτώσεις μοιχείας επιφέρουν ποινή θανάτου διά λιθοβολι-
σμού:

Οι εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις ενός παντρεμένου άνδρα, δηλαδή ενός 
νέου άνδρα που έχει μόνιμη σύζυγο με την οποία είχε και μπορεί να έχει όποτε το 
επιθυμεί σεξουαλικές σχέσεις 

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις μιας παντρεμένης γυναίκας, δηλαδή μιας νέας 
γυναίκας η οποία έχει μόνιμο σύζυγο με τον οποίο είχε και μπορεί να έχει όποτε 
το επιθυμεί σεξουαλικές σχέσεις. Αν μια παντρεμένη γυναίκα καταδικαστεί, θα 
μαστιγωθεί προτού λιθοβοληθεί, ακόμα και αν έχει πάρει διαζύγιο που μπορεί να 
ανακληθεί23 (άρθρο 88, δημοσιευμένο το 1991).

Αν αυτά τα άτομα διαπράξουν μοιχεία εξαιτίας της απουσίας της ή του συζύ-
γου τους (λόγω ταξιδιού, φυλάκισης κ.λπ.), η μοιχεία δεν επιφέρει λιθοβολισμό.

22. Το 1999 καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν ο Helmut Hoffer, ένας γερμανός επιχειρηματίας, 
υπό την κατηγορία ότι είχε διατηρούσε σχέσεις με μια ιρανή μουσουλμάνα. Απέφυγε τη θανάτω-
ση με λιθοβολισμό και απελευθερώθηκε χάρις στην παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης.
23. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες διαζυγίων: roj’i και ba’en. Στην πρώτη περίπτωση, 
ο σύζυγος μπορεί να ματαιώσει το διαζύγιο που ξεκίνησε μέσα σε μια περίοδο τριών μηνών από 
την έκδοσή του. Αυτή η περίοδος, που αποκαλείται ‘eddeh, αντιστοιχεί στον κύκλο των τριών έμ-
μηνων ρήσεων για τις γυναίκες που είναι μεγαλύτερες από εννιά ετών και μέχρι την ηλικία της 
εμμηνόπαυσης. Στη δεύτερη περίπτωση, ο σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να ματαιώσει το διαζύγιο. 
Πρόκειται για την περίπτωση khôl’ ή mobârât, όπου η σύζυγος παραχωρεί ένα χρηματικό ποσό στο 
σύζυγο και του ζητά διαζύγιο. Στην περίπτωση khôl’ το ποσό μπορεί να είναι η προίκα της (mahr) 
ή κάτι αντίστοιχο. Στην περίπτωση mobârât αντίθετα το ποσό μπορεί να ξεπεράσει το αντίστοιχο 
της προίκας. Βλ. A. Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre islam, État et famille, ό.π., σ. 121.
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Οι πέτρες του λιθοβολισμού «δε θα πρέπει να είναι πολύ μικρές»
Δεδομένης της εξάρτησης των γυναικών από τους συζύγους τους, συμπε-

ριλαμβανομένου και του οικονομικού και διανοητικού τομέα, και ειδικά σε ό,τι 
αφορά στις γυναίκες από ταπεινότερη καταγωγή, είναι πολύ πιθανό μια γυναίκα 
της οποίας ο σύζυγος κατηγορήθηκε για μοιχεία να προσπαθήσει να τον σώσει, 
δηλώνοντας ότι έλειπε από το νοικοκυριό ή ότι του είχε επανειλημμένως αρνηθεί τη 
σεξουαλική συνεύρεση. Πολλώ δε, αν σκεφτεί κανείς ότι στην αντίθετη περίπτωση 
ο περίγυρός της θα τη θεωρήσει υπεύθυνη για το θάνατο του συζύγου της και θα 
την απορρίψει. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η νομιμο-
ποίηση της πολυγαμίας όπως επίσης και η βιωσιμότητα του προσωρινού γάμου 
έχουν κάνει τις γυναίκες να αποδέχονται την «απιστία» των συζύγων τους σαν ένα 
φυσικό γεγονός ή σαν ένα δικαίωμα των ανδρών γενικά. Από την άλλη πλευρά, οι 
άνδρες υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της τιμής της οικογένειας 
(namous) διά μέσου του ελέγχου που ασκούν στην αγνότητα των γυναικών τους. 
Είναι αυτονόητο ότι ο σύζυγος μιας γυναίκας που έχει διαπράξει μοιχεία ουδέποτε 
θα την υπερασπιστεί, καθώς θα στιγματιστεί από την ατίμωση (binamous) και θα 
απορριφθεί από το περιβάλλον του.

Σε αντίθεση με την παντρεμένη γυναίκα, που κατηγορείται για μοιχεία, αλλά 
δεν έχει καμία δυνατότητα διαφυγής, ο παντρεμένος άνδρας έχει τη δυνατότητα να 
αποφύγει μια πιθανή καταδίκη για μοιχεία, αν η ερωμένη του είναι ανύπαντρη. Ο 
προσωρινός γάμος θα του προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Επίσης οι ανύπα-
ντροι μοιχοί δε θα καταδικαστούν στην εσχάτη των ποινών αλλά σε μαστίγωση.

Η εκτέλεση της θανατικής ποινής μιας εγκύου γυναίκας θα καθυστερήσει 
μέχρι τη γέννα και μπορεί να αναβληθεί εκ νέου μετά τη γέννηση του παιδιού, αν 
το τελευταίο δεν έχει κανέναν άλλο για να το φροντίσει εκτός από τη μητέρα του 
(άρθρα 91, 102).

Ο ιρανικός ποινικός κώδικας περιγράφει με ιδιαίτερη ακρίβεια τον τρόπο 
με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι εκτελέσεις όπως επίσης και το είδος των λίθων 
που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της ποινής. Ένα φορτίο με 
πέτρες παραδίδεται στον τόπο της εκτέλεσης και οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι 
–μερικές φορές μάλιστα πρόκειται για απλούς πολίτες εξουσιοδοτημένους από τις 
αρχές- φέρουν εις πέρας την εκτέλεση. Σύμφωνα με όσα γράφει το άρθρο 102, οι 
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άνδρες πρέπει να είναι μέχρι τη μέση τους θαμμένοι στο έδαφος πριν από το λιθο-
βολισμό, ενώ οι γυναίκες πρέπει να είναι θαμμένες μέχρι το στήθος. Σύμφωνα πάλι 
με το άρθρο 104, σε περίπτωση μοιχείας, οι «πέτρες που θα χρησιμοποιηθούν για 
να προκαλέσουν το θάνατο διά λιθοβολισμού δε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες, 
ώστε ο καταδικασθείς να πεθάνει έχοντας δεχθεί μόνο μία ή δυο. Δεν πρέπει όμως, 
αντίστοιχα, να είναι και τόσο μικρές ώστε να μη μπορούμε να τις αποκαλέσουμε 
πέτρες». Η εκτέλεση με λιθοβολισμό έχει σα στόχο να προκαλέσει φριχτούς πόνους 
στο θύμα, πριν από το θάνατό του24.

Αν η μοιχεία έχει διαπραχθεί από ένα παντρεμένο άτομο που παραδέχεται 
από μόνο του την ενοχή του, η πρώτη πέτρα ρίχνεται από τον εκκλησιαστικό δι-
καστή. Αν η μοιχεία αποδειχθεί από τους μάρτυρες, η πρώτη πέτρα ρίχνεται από 
τους ίδιους τους μάρτυρες, οι οποίοι οφείλουν να είναι παρόντες στον τόπο της 
εκτέλεσης. Ακολουθούν, κατά σειρά, ο δικαστής και το πλήθος που παρευρίσκεται 
στην εκτέλεση (άρθρο 99).

Πριν από την εκτέλεση με λιθοβολισμό, ο εκκλησιαστικός δικαστής διατάζει 
τον ή την καταδικασθείσα σε θάνατο να κάνει ένα τελετουργικό μπάνιο, παρόμοιο 
με τον καθαρμό ενός νεκρού. Το άτομο που προορίζεται να εκτελεστεί πρέπει 
αρχικά να πλυθεί με νερό λοτού, στη συνέχεια με νερό κάμφορας και τέλος να 
ξεπλυθεί με καθαρό νερό, προτού φορέσει ένα σάβανο. Μετά την εκτέλεση θα 
ειπωθούν οι μεταθανάτιες προσευχές και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο 
των μουσουλμάνων (άρθρο 227).

Ο αντίκτυπος των διεθνών πιέσεων
Η αγανάκτηση της διεθνούς κοινότητας για την πρακτική των λιθοβολισμών, 

που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, αλλά και οι διεθνείς πιέσεις προς τις ιρανικές 
αρχές έχουν οδηγήσει τις τελευταίες στη θέσπιση ενός μορατόριουμ για τις εκτε-
λέσεις με λιθοβολισμό, προκειμένου να διευκολύνουν την ένταξη της χώρας τους 
στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας. Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, 

24. Η Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει εκφράσει την ανησυχία της για τη «συ-
νέχιση των εκτελέσεων [στο Ιράν], προφανώς δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρι-
σμένες εγγυήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δημόσιες και εξαιρετικής αγριότητας εκτελέσεις 
όπως ο λιθοβολισμός» (έγγραφο του ΟΗΕ –ECN.4/2002/L.33 –παράγραφος 5 β. -11 Απριλίου 
2002).
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Αγιατολάχ Mahmoud Shahroudi, απηύθυνε προς τους δικαστές μια ντιρεκτίβα σε 
αυτό το πνεύμα, το Δεκέμβριο του 2002, προτρέποντάς τους να διαλέγουν άλλου 
είδους κυρώσεις, παρόλο που ο νόμος προβλέπει πάντοτε αυτού του είδους την 
τιμωρία. Το Σεπτέμβριο του 2003 υιοθετήθηκε ένας νόμος που προέβλεπε τους 
κανόνες που καθορίζουν την εκτέλεση ορισμένων ποινών, ιδιαίτερα του λιθοβολι-
σμού. Ο Μεγάλος Αγιατολάχ Nasser Makarem Shirazi εξέδωσε σε αυτά τα πλαίσια 
ένα θρησκευτικό διάταγμα, στις 27 Μαΐου του 2003, ζητώντας από τους δικα-
στές να μην προβαίνουν σε καταδίκες σε λιθοβολισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 
πρώην πρόεδρος Ακμάρ Χασεμί Ραφσανζανί χαρακτήρισε το λιθοβολισμό ως μια 
οπισθοδρομική πρακτική που χρησιμοποιείται από τους δικαστές των αγροτικών 
περιοχών. Παρά την αποδοκιμασία του όμως, δε χρησιμοποίησε την εξουσία του ως 
προέδρου του ισχυρού Συμβουλίου για τον καθορισμό του υπέρτατου συμφέροντος 
του καθεστώτος προκειμένου να καταργήσει αυτή την απάνθρωπη πρακτική. Ούτε 
και η Zahra Shoja’I -σύμβουλος του προέδρου Χαταμί και διευθύντρια του Κέντρου 
συμμετοχής των γυναικών (1997-2005)- καταδίκασε το λιθοβολισμό· αρκέστηκε 
απλώς να υπογραμμίσει τη συμβολή της μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης στην μείωση 
των περιπτώσεων καταδίκης σε λιθοβολισμό, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα σπάνιες 
την περίοδο 1997-2001, οπότε και αναφέρθηκαν μόνο δύο περιπτώσεις από τον 
ιρανικό τύπο.

Το 2004, η τριανταπεντάχρονη Hajieh Esmailvand φυλακίζεται, με την κατη-
γορία ότι διέπραξε μοιχεία με ένα νέο άνδρα ηλικίας δεκαεφτά χρονών. Και οι δύο 
κρατήθηκαν στη Jolfa, στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας και καταδικάστηκαν 
σε θάνατο: ο άνδρας με μαστίγωση και η γυναίκα με λιθοβολισμό. Το Νοέμβριο 
του 2004 οι ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με 
την απόφαση του οποίου ο λιθοβολισμός θα έπρεπε να λάβει χώρα πριν από τις 
21 Δεκεμβρίου. Στις 23 Δεκεμβρίου οι αρχές ανέβαλαν προσωρινά την ποινή προ-
κειμένου να παραπέμψουν την υπόθεση στην Επιτροπή επιείκειας και αμνηστίας 
(Komisyon-e Afv va Bakhshoudegi), προκειμένου αυτή να αποφανθεί σχετικά με το 
λιθοβολισμό. Όργανο της δικαστικής εξουσίας, η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία 
να μειώνει τις ποινές ή να δίνει χάρη στους φυλακισμένους. Με ανάλογο τρόπο, 
η Leyla Mafi, μια ανήλικη που υποφέρει από διανοητική αναπηρία, κρίθηκε ένοχη 
για πορνεία και καταδικάστηκε σε θάνατο το Μάιο του 2004 από το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο του Arak, με βάση τις «ομολογίες» της ενώπιον της Έδρας. Σύμφωνα με 
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την ετήσια αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας, που δημοσιοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 
του 2005, οι δύο αυτές γυναίκες κέρδισαν την αναβολή της ποινής τους μετά από 
τις διαμαρτυρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, οι νομικές διατάξεις 
που αφορούν στην εκτέλεση με λιθοβολισμό παραμένουν σε ισχύ.  

Αν όμως, κάτω από τη διεθνή πίεση, οι καταδίκες σε θάνατο διά λιθοβολισμού 
μειώθηκαν, δε συνέβη το ίδιο και με τον αριθμό των εκτελέσεων. Σύμφωνα με την 
ίδια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, το 2004 «εκτελέστηκαν τουλάχιστον 159 άτο-
μα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος». Ανάμεσά τους και η δεκαεξάχρονη Atefeh 
Rajabi, που υποφέρει από διανοητική αναπηρία: καταδικάστηκε για πορνεία και 
απαγχονίστηκε στις 15 Αυγούστου στη Neka, μια πόλη στα βόρεια της χώρας.

Η κατάργηση των άρθρων του ποινικού κώδικα σχετικά με τη μοιχεία και το 
λιθοβολισμό που, όπως και τόσοι άλλοι ισχύοντες νόμοι στο Ιράν βρίσκονται σε κα-
ταφανή αντίθεση με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαρτάται, σε μεγάλο 
βαθμό, από το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην εξουσία και τους αγωνιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στη χώρα. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η 
ένταξη της χώρας στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας θα ήταν ικανή να ενισχύσει 
το ειδικό βάρος των υποστηρικτών των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και να σώσει τη ζωή όσων έχουν καταδικασθεί σε θάνατο, επιτρέποντάς τους να 
ξεφύγουν την εκτέλεση, είτε αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με λιθοβολισμό, είτε 
με απαγχονισμό ή μαστίγωση25. Αντιθέτως, η απομόνωση του Ιράν θα ενδυναμώσει 
τις πιο συντηρητικές και φονταμενταλιστικές ομάδες του ισλαμικού καθεστώτος, οι 
οποίες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους νόμους τους μέσα σε πλήρη ατιμωρησία, 
παραβιάζοντας τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει το ισλαμικό καθεστώς. 
Αυτοί που θα πληρώσουν, ακόμα μια φορά, το βαρύ φόρο μιας τέτοιας εξέλιξης δε 
θα είναι άλλοι από τους ίδιους τους ιρανούς και ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια και τις 
γυναίκες που πέφτουν θύματα της πρακτικής του λιθοβολισμού.

25. Ο απαγχονισμός αποτελεί την «παραδοσιακή» μορφή εκτέλεσης στο Ιράν.
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Φαράντ Κοσροκαβάρ

Οι φεμινίστριες στο Ιράν1*

μετάφραση Νίκος Μάλλιαρης

Η κατάσταση των γυναικών στο Ιράν είναι παράδοξη. Οι ιρανές, αν και 
ελάχιστα παρούσες στην πολιτική σκηνή, είναι, αντιθέτως, ιδιαίτερα δραστήριες 
στους τομείς της εκπαίδευσης και των ΜΚΟ (ιδιαίτερα στο μέτωπο της οικολο-
γίας αλλά και στο επίπεδο των διαφόρων συνδέσμων, κυρίως στις παραδοσιακές 
φιλανθρωπικές οργανώσεις) όπως επίσης και στην κοινωνική, την πολιτιστική και 
την οικονομική ζωή (σε ό,τι αφορά στην τελευταία, στα κατώτερα και μεσαία κλι-
μάκια). Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και γενικότερα με 
τον υπόλοιπο μουσουλμανικό κόσμο, στο Ιράν υπάρχουν ελάχιστα επαγγέλματα 
στα οποία οι γυναίκες δεν είναι παρούσες. Ωστόσο, οι φεμινιστικές οργανώσεις 
είναι ιδιαίτερα αδύναμες ενώ οι νομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο άδικες.

Οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, απο-
τελώντας μέχρι και το 30% των αντιφρονούντων που συμμετείχαν τις διαδηλώσεις 
ενάντια στο αυτοκρατορικό καθεστώς του Σάχη. Μια πρώτη κατηγορία από αυτές, 
παρ’ όλη την αγανάκτησή τους για την κοινωνική αδικία, συμμετείχαν στις κινητο-
ποιήσεις μόνο κάτω από την ώθηση του πατέρα ή του συζύγου τους, αρκούμενες 
να τους ακολουθούν στις διαδηλώσεις, όπου, εντούτοις, βρίσκονταν συχνά διαχω-
ρισμένες από τους άνδρες.

Μια δεύτερη, μειοψηφική, κατηγορία γυναικών αποτελείτο από αγωνίστριες 
της άκρας αριστεράς, οι οποίες πίστευαν ότι οι ανισότητες ανάμεσα στους άνδρες 
* F. Khosrokhavar, «Les féministes en Iran», Ch. Ockrent (éd.), Le livre noir de la condition des 
femmes [Η μαύρη βίβλος της κατάστασης των γυναικών], Éditions Xo, 2006, σσ. 398-408. Ο Φ.Κ. 
είναι διευθυντής σπουδών στην EHESS στο Παρίσι.
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και τις γυναίκες ήταν συνδεδεμένες με τις ανισότητες ανάμεσα στις τάξεις. Για τις 
γυναίκες αυτής της κατηγορίας, η επανάσταση όφειλε να καταργήσει τους κοινω-
νικούς φραγμούς και, μαζί με αυτούς, τις ανισότητες ανάμεσα στα φύλα.

Μια τρίτη κατηγορία γυναικών που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, παρ’ όλο 
που είχε συνείδηση της αδικίας που υφίσταντο οι γυναίκες, δεν είχε την παραμι-
κρή ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αντιταχθεί στο πατριαρχικό 
σύστημα2, δίχως να αμφισβητήσει την παραδοσιακή δομή της οικογένειας, η οποία 
τους παρείχε, παρ’ όλα αυτά, μια κάποια προστασία. 

Συνολικά, το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα (εθνότητα, τάξη ή σχέση συγ-
γένειας) υπερίσχυσε κατά πολύ της αίσθησης του ανήκειν στο γυναικείο κοινωνικό 
σώμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αισθητή παρουσία των γυναικών στις μεγάλες 
διαδηλώσεις να μην καταλήξει σε ιδιαίτερες φεμινιστικές διεκδικήσεις.

Τα κορίτσια γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πηγαίνουν 
όμως στο σχολείο

Μετά την Επανάσταση η κατάσταση της γυναικών υπέστη ένα αιφνίδιο 
πισωγύρισμα, με την εφαρμογή νέων νόμων που εμπνέονταν από το παραδοσιακό 
ισλαμικό κανονικό δίκαιο. Η υποχρέωση των γυναικών να φορούν τη μαντίλα3 απο-
τέλεσε για τη Δύση το πιο ορατό και αναμφίβολα το πιο συμβολικό σημείο αυτού 
του πισωγυρίσματος. Αυτές όμως που στην πραγματικότητα υπέταξαν τις γυναίκες 
στην αρσενική εξουσία ήταν οι αλλαγές που εισήχθησαν στον τομέα του αστικού 
δικαίου. Αυτές οι αλλαγές κατέστησαν τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίας, 
στερώντας τους δικαιώματα που ήταν κεκτημένα υπό το καθεστώς του Σάχη4: 
από εδώ και στο εξής, σε περίπτωση διαζυγίου, η επιμέλεια του παιδιού δινόταν 
στον άνδρα· το δικαίωμα αίτησης διαζυγίου αναγνωριζόταν και γινόταν πιο εύκολο 
μονομερώς, μόνο για το σύζυγο, τη στιγμή που η σύζυγος έπρεπε να αποδείξει 
είτε την ανικανότητα του άνδρα της να παράσχει τα αναγκαία για τη συντήρηση 
της οικογένειάς του είτε γεγονότα που θα βεβαίωναν την ηθική του κατάπτωση· 

2. Για τη σημασία του πατριαρχικού συστήματος στο Ιράν, βλ. το κείμενο της Α. Κιαν-Τιμπό, 
«Οι λιθοβολισμοί στο Ιράν», στο παρόν τεύχος. 
3. Υποχρέωση που θεσμοθετείται το 1981.
4. Για τα δικαιώματα των γυναικών πριν την ισλαμική Επανάσταση, βλ. το κείμενο της Α. Κιαν-
Τιμπό, ό. π.
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απέναντι στο δικαστήριο η μαρτυρία μιας γυναίκας ισοδυναμούσε μόνο με το 
ήμισυ της μαρτυρίας ενός άνδρα· το δικαίωμα στην πολυγαμία αναγνωριζόταν και 
ενισχυόταν· θεσμοθετείτο το δικαίωμα του άνδρα να δίνει ή να μη δίνει άδεια στη 
γυναίκα του για να ταξιδέψει κ.λπ.

Η κρίσιμη περίοδος που πέρασε το Ιράν μετά την Επανάσταση, ο φονικός 
πόλεμος ενάντια στο Ιράκ (1980-88) και ο φόβος μήπως, αμφισβητώντας την εξου-
σία, φανούμε ύποπτες μυστικής συνεργασίας με τη Δύση εξηγούν γιατί, σε αυτή 
την περίοδο, δεν εμφανίζονται φεμινιστικά κινήματα και συλλογικές δράσεις υπέρ 
των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ωστόσο, η ισλαμική Επανάσταση είχε –παραδόξως- και κάποιο θετικό αντί-
κτυπο. Οι ιδιαίτερα θρησκευόμενοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, οι οποίοι είχαν 
ταυτίσει τον «εκσυγχρονισμό», που εκθείαζε το καθεστώς του Σάχη, με τη διαφθορά, 
αποφασίζουν να στείλουν τις κόρες τους στο σχολείο, έχοντας καθησυχαστεί από 
την ισλαμική αναγέννηση που απλωνόταν πλέον όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η 
δημιουργία του πανεπιστημίου του Αζάντ, με εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, 
θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, όχι τόσο μέσω του περιεχομένου 
της διδασκαλίας του όσο επειδή κατέστησε δυνατή την πανεπιστημιακή φοίτηση 
παιδιών από απομακρυσμένες περιοχές. Για πρώτη φορά στο Ιράν είχε πρόσβαση 
στην ανώτερη εκπαίδευση μεγάλος αριθμός νέων κοριτσιών.

Η μαζική πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση είχε απροσδόκητες 
συνέπειες, τις οποίες μπορούμε να συνοψίσουμε με την ακόλουθη παρατήρηση: 
σήμερα το ποσοστό επιτυχίας των κοριτσιών στους διαγωνισμούς για την είσοδο 
στο κρατικό πανεπιστήμιο είναι ανώτερος από αυτόν τον αγοριών. Στο επίπεδο 
της ανώτερης εκπαίδευσης, τα κορίτσια αποτελούν σχεδόν το 60% των φοιτητών 
και είναι παρούσες σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ακόμα τομέων 
όπως τα μαθηματικά ή η μηχανική, που, πριν από λίγα χρόνια, αποτελούσαν σχεδόν 
αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών.

Ακόμα κι αν οι παραδοσιακοί κύκλοι, που ελέγχουν τη δικαστική εξουσία, 
χρησιμοποιούν το σιιτικό κανονικό δίκαιο (fiqh) προκειμένου να συνεχίσουν να νο-
μιμοποιούν, εν ονόματι της θρησκείας, μια αντίληψη των φύλων θεμελιωμένη στην 
ανισότητα, η είσοδος των γυναικών στην ανώτερη εκπαίδευση θέτει υπό αμφισβήτηση 
τα επιχειρήματα που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσουν την 
αρσενική υπεροχή (αναλφαβητισμός ή χαμηλό επίπεδο μόρφωσης των γυναικών). 
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Η φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο και το πανεπιστήμιο και η συνειδητοποίηση 
των ικανοτήτων τους επέτρεψε την ανάδυση ορισμένων φεμινιστικών ρευμάτων.

Κοσμικός και μουσουλμανικός φεμινισμός στο Ιράν
Η συνύπαρξη δύο γενεών γυναικών, οι οποίες μεγάλωσαν κάτω από ριζικά 

διαφορετικές συνθήκες, έχει δημιουργήσει έναν ιδιάζοντα «φεμινισμό αλά Ιράν», 
ο οποίος εκ πρώτης όψεως φαντάζει αντιφατικός. Η πρώτη γενιά φεμινιστριών, 
που διαμορφώθηκε υπό το καθεστώς του Σάχη, εμπνέεται από την κοσμική, δυτική 
κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την έννοια της νεοτερικότητας 
και διεκδικεί την ισότητα των φύλων. Η δεύτερη γενιά υποστηρίζει την ιδέα μιας 
«συμπληρωματικότητας» ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, προτείνοντας 
μια διαφορετική ανάγνωση των θρησκευτικών κειμένων.

Οι γυναίκες που απαρτίζουν την πρώτη ομάδα προέρχονται από τις μοντέρνες 
μεσαίες τάξεις και συχνά υπήρξαν δικηγόροι ή και δικαστίνες υπό το αυτοκρα-
τορικό καθεστώς. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της Shirin Ebadi 
(Νόμπελ Ειρήνης 2003) ή της Mehrangiz Kar, αμφότερες εκ των οποίων υπήρξαν 
νομικοί. Άσκησαν σημαντική επιρροή στη νέα γενιά γυναικών του κοινωνικού τους 
στρώματος, που προσπαθούν σήμερα να τις ακολουθήσουν κατά πόδας, κυρίως 
μέσω της οδού των ΜΚΟ.

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία, οι αγωνίστριες που την αποτελούν 
είναι πιστές και θρησκευόμενες και θεωρούν ότι το Ισλάμ αυτό καθαυτό προωθεί 
τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Σύμφωνα με θεωρία τους, 
η ανάγνωση του Κορανίου που ενέπνευσε το Σύνταγμα της ισλαμικής Δημοκρα-
τίας του Ιράν είναι μια ανάγνωση προκατειλημμένη και πατριαρχική. Αυτές οι 
γυναίκες, μερικές από τις οποίες κατέχουν θέσεις στο Κοινοβούλιο, προέρχονται 
συχνά από τα ανώτερα στρώματα, όπως η Faezeh Hashémi, που είναι κόρη του 
πρώην προέδρου Χασεμί Ραφσανζανί, ή η Zahra Rahnavard, σύζυγος του πρώην 
Πρωθυπουργού Μουσαβί.



143ΟΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Μερικές νίκες για τις γυναίκες, η αρσενική κηδεμονία όμως δια-
τηρείται

Η δράση αυτών των δύο φεμινιστικών ρευμάτων επικεντρώνεται στο νομικό 
επίπεδο, προσπαθώντας να επιτύχει μια αναδιαρρύθμιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών μέσα στα πλαίσια της ισλαμικής νομοθεσίας. Αρχικά το ιδεολογικό χάσμα 
μεταξύ των δύο ομάδων καθιστούσε αδύνατη κάθε συνεργασία5: το κοσμικό ρεύμα 
θεωρούσε «οπισθοδρομικό» το λόγο των ισλαμιστριών γυναικών, ενώ οι τελευταίες 
κατήγγελλαν τη «διαφθορά» των κοσμικών αγωνιστριών, συνέπεια, υποτίθεται, της 
δυτικοποίησής τους. Σταδιακά όμως σφυρηλατήθηκε μια συνεννόηση. Πάνω από 
δύο δεκαετίες μετά την Ισλαμική επανάσταση, οι παρεξηγήσεις και οι καχυποψίες 
εν μέρει ξεπεράστηκαν και η απόσταση ανάμεσα στα δυο ρεύματα περιορίστηκε. 
Δεν είναι σπάνιο σήμερα το φαινόμενο της υιοθέτησης κοινών θέσεων στο όνομα 
της απόρριψης της πατριαρχίας.

Υπό την προεδρεία του Μοχαμέντ Χαταμί, από το 1997 ως το 2004, το λεγό-
μενο «μεταρρυθμιστικό» κίνημα δεν ασχολήθηκε καθόλου με το ζήτημα των γυναι-
κών: καμία γυναίκα δεν έγινε υπουργός (υπάρχουν μόνο οι γυναίκες σύμβουλοι του 
Προέδρου), ενώ δεν είχαμε καμιά δημόσια συζήτηση ή λήψη θέσης από την πλευρά 
της προεδρίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ό,τι αφορά, από την 
άλλη μεριά, στη νέα εκδοχή του μεταρρυθμιστικού Ισλάμ, η οποία υποστηρίζεται 
από τους «νέους θρησκευτικούς διανοούμενους» σαν το Soroush, τον Kadivar, τον 
Eshkavari ή τον Shabestari, αυτή περιορίζεται σε ένα χειραφετητικό όραμα του 
«ανθρώπου» γενικά. Παρ’ όλο που οι συγκεκριμένοι διανοούμενοι αμφισβητούν την 
ισλαμική θεοκρατία και την πολιτική της ηγεμονία6, αφήνουν στην άκρη το ζήτημα 
των σχέσεων άνδρα-γυναίκας, όπως και, πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα της θέσης 
της γυναίκας. Η συμμετοχή άλλωστε των γυναικών σε αυτό το διανοητικό ρεύμα 
υπήρξε πολύ περιορισμένη.

5. Βλ. Ch. Chafiq, F. Khosrokhavar, Sous le voile islamique [Κάτω από την ισλαμική μαντίλα], 
Παρίσι, Félin, 1995. M. Afkhami, E. Friedl (eds.), In the Eye of the Storm. Women in the Post-
Revolutionary Iran [Στο μάτι του κυκλώνα. Οι γυναίκες στο μετεπαναστατικό Ιράν], Syracuse 
U.P., 1994. N. Yavari d’Hellencourt (sous la direction de), Les femmes en Iran, pressions sociales et 
stratégies identitaires [Οι γυναίκες στο Ιράν, κοινωνικές πιέσεις και στρατηγικές ταυτότητας], 
Παρίσι, L’Harmattan, 1998.
6. Βλ. F. Khosrokhavar, The New Intellectuals in Iran [Οι νέοι διανοούμενοι του Ιράν], Social 
Compass.
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Ο ισλαμικός φεμινισμός έχει επιτύχει ορισμένες νίκες, όπως η απόκτηση του 
δικαιώματος της επιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο ή το δικαίωμα αίτησης 
χωρισμού από ένα σύζυγο που δεν πληροί τις συνθήκες που προβλέπονται από 
το συμβόλαιο γάμου. Σε άλλα μέτωπα, όμως, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική 
πρόοδος: μπροστά στο δικαστήριο η μαρτυρία μιας γυναίκας συνεχίζει να έχει το 
ήμισυ της ισχύος της μαρτυρίας ενός άνδρα· σε ζητήματα κληρονομιάς το μερίδιο 
της γυναίκας είναι δύο φορές μικρότερο από αυτό του άνδρα· η σύζυγος δε μπορεί 
πάντοτε να ταξιδέψει δίχως την εξουσιοδότηση του άνδρα της κ.λπ.

Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα πολιτικός στο Ιράν
Ο ιρανικός φεμινισμός παραμένει ανίσχυρος. Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από 

το ότι δεν υπάρχουν γυναίκες διακεκριμένοι θεολόγοι του Ισλάμ, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να αμφισβητήσουν τις ανδρικές ερμηνείες του ισλαμικού δικαίου. Εξηγείται 
όμως κυρίως από την ηγεμονική θέση που κατέχουν οι marjaa taqlid7, η συντριπτική 
πλειονότητα των οποίων είναι ηλικιωμένοι, οπαδοί της παράδοσης και ελάχιστα 
πρόθυμοι να αναγνωρίσουν την ισότητα. Η εν λόγω αδυναμία όμως είναι προϊ-
όν και της ατολμίας των ισλαμιστριών φεμινιστριών, οι οποίες δεν καταφέρνουν 
να αντιτάξουν στις οργανωμένες πατριαρχικές ομάδες μια συνεκτική ιδέα του 
οράματός τους για τη «συμπληρωματικότητα» ανδρών και γυναικών. Έτσι, είναι 
αναγκασμένες να επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι δεν προτίθενται να υπερβούν τα 
αυστηρά θρησκευτικά πλαίσια αλλά και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους από 
κάθε υποψία για πιθανές τους σχέσεις με τον κοσμικό φεμινισμό. 

Ένας άλλος λόγος για την αδυναμία του ιρανικού φεμινισμού έχει να κάνει 
με την έμμεση αντίσταση των ανδρών απέναντι στη γυναικεία απελευθέρωση. Η 
εμφάνιση των γυναικών στο δημόσιο χώρο έχει προκαλέσει ένα πραγματικό «σύ-
μπλεγμα ευνουχισμού» στους άνδρες, ιδιαίτερα στις τάξεις των λαϊκών στρωμάτων, 
τα οποία υφίστανται τις συνέπειες της αποσύνθεσης των παραδοσιακών κοινοτήτων 
και, ως εκ τούτου, βρίσκονται μέσα σε νέα αστικά περιβάλλονται όπου αμφισβη-

7.  Όρος που κατά γράμμα σημαίνει «πόλος μίμησης»: κύρος που αποκτά κάποιος άνδρας χάρις 
στη γνώση του των ισλαμικών κειμένων και την τιμιότητά του, μετατρεπόμενος με αυτό τον τρό-
πο σε πρότυπο. Οι θεολογικές του οδηγίες ακολουθούνται από τους πιστούς, ενώ ο ίδιος είναι 
υπεύθυνος για την είσπραξη των ισλαμικών φόρων.
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τείται η συνήθης για αυτούς θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια.
Τέλος, η αδυναμία του φεμινιστικού κινήματος στο Ιράν αποτελεί και ένα 

δομικό δεδομένο. Όλες οι προσπάθειες αυτόνομης οργάνωσης κατεστάλησαν από 
το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου της διακυβέρνησης της χώρας 
από τους «μεταρρυθμιστές» (1997-2004). Συντηρητικοί θεσμοί όπως οι Μπασίντζ, 
οι ταξιαρχίες των ηθών και οι πολιτοφυλακές χεζμπολάχ, έχουν επιβάλει τους νό-
μους τους στα πολιτικά κινήματα, μέσω του εκφοβισμού και της καταστολής, που 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τη φυσική εξόντωση των αντιφρονούντων. Παρ’ όλα 
αυτά, έχουν καταφέρει να συγκροτηθούν ορισμένοι πυρήνες πολιτικών οργανώσεων, 
όμως οι γυναίκες είναι απούσες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μερικές γυναίκες (δεν ξεπερνούν τις δώδεκα) 
έχουν καταφέρει να εκλεγούν στο ιρανικό Κοινοβούλιο. Συνολικά, ωστόσο, το 
αποτέλεσμα της δράσης τους έχει αποδειχθεί αμελητέο, καθώς βρίσκονται απομο-
νωμένες, ανάμεσα σε άνδρες ελάχιστα ευαίσθητους στα φεμινιστικά θέματα, αλλά 
και επειδή δεν κατόρθωσαν να συσπειρωθούν γύρω από συγκεκριμένα προβλήματα. 
Όπως προκύπτει, το πολιτικό μέτωπο είναι αυτό στο οποίο το κίνημα των ιρανών 
γυναικών γίνεται αποδεκτό με τη μεγαλύτερη δυσκολία. 

Μια σιωπηλή επανάσταση: η πτώση του ποσοστού των γεννήσεων
Παράλληλα, η μετάβαση από τη μια γενιά γυναικών στην άλλη πραγματο-

ποιείται με δυσκολία. Μαρτυρά για αυτό η απουσία κάποιας νέας ηγεσίας των 
φεμινιστικών κινημάτων, είτε πρόκειται για το κοσμικό του κομμάτι είτε για το 
ισλαμικό. Μεγάλες φιγούρες όπως η Shirin Ebadi και η Mehrangiz Kar (κοσμικός 
φεμινισμός)8 ή η Ζάρα Zahra Rahnavard, η Faezeh Hashémi και η Djamileh Kadivar9 
ανήκουν όλες τους στην προηγούμενη γενιά10.

Οι αγωνίστριες που έζησαν τη νεότητά τους κάτω από το καθεστώς του 
Σάχη έχουν πλήρη συνείδηση της επιδείνωσης της θέσης της γυναίκας στο νομικό 
επίπεδο. Οι νεότερες γυναίκες, από την άλλη πλευρά, που έχουν σε γενικές γραμμές 

8. Βλ. Sh. Ebadi, Tarikchte va asnad ehoghough e bashar dar iran [Ιστορία και ντοκουμέντα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν], Τεχεράνη, 1373 [1994-1995].
9. Βλ. M. Kâr, Τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, (στα περσικά), Τεχεράνη, 
Roshangaran, 1997.
10. D. Kadivar, Zan [Γυναίκα], περιοδικό Ettelaat, 1375 [1996-1997].
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κατακτήσει ένα ανώτερο μορφωτικό επίπεδο από τις γυναίκες μεγαλύτερων ηλικι-
ών, δεν έχουν ιδιαίτερη πίστη στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών δομών που 
κυριαρχούνται από μια θεοκρατική εξουσία, η οποία δεν τους έχει αφήσει παρά 
ένα ελάχιστο περιθώριο ελευθερίας.

Έτσι, η νέα γενιά προτίμησε να δώσει έμφαση σε άλλους τύπους στρατη-
γικών, προσπαθώντας να επιβληθεί κυρίως στους τομείς της κουλτούρας και της 
οικογένειας11. Η ιρανική οικογένεια γνώρισε μεγάλη αναστάτωση, ως αποτέλεσμα 
μιας σιωπηλής επανάστασης που είχε ως πρωταγωνίστριες τις γυναίκες: πρόκειται 
για την πτώση της γεννητικότητας στις μεγάλες πόλεις. Οι πολυμελείς οικογένειες 
του καθεστώτος του Σάχη έδωσαν τη θέση τους, στο μετεπαναστατικό Ιράν, σε 
οικογένειες των οποίων τα μέλη έχουν μειωθεί σε λίγο περισσότερο από δύο παι-
διά ανά ζευγάρι12. Η συνειδητοποίηση του εαυτού τους οδήγησε τις γυναίκες να 
αρνηθούν το ρόλο της κατ’ επανάληψιν γεννήτορος. Αφενός για να μην έχουν τα 
παιδιά τους ένα επισφαλές μέλλον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και αφετέρου, 
ως μια προσπάθεια επανοικειοποίησης του σώματός τους. Το αυξανόμενο πάθος 
για την αισθητική χειρουργική στο Ιράν αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα αυτής 
της προσπάθειας επανοικειοποίησης.

Ταυτόχρονα εξελίχθηκε σημαντικά και η δομή της οικογένειας. Τα κορί-
τσια μένουν πλέον όλο και λιγότερο απομονωμένα στο νοικοκυριό, περιμένοντας 
έναν μελλοντικό γάμο, ενώ ενθαρρύνονται κιόλας από τον πατέρα τους να κάνουν 
ανώτερες σπουδές. Οι έρευνες που έχουν γίνει σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν 
(Τεχεράνη, Καζβίν και Κομ) δείχνουν ότι οι σχέσεις πατέρα-κόρης έχουν αλλάξει. 
Τα νεαρά κορίτσια δηλώνουν ότι μέσα στο σπίτι νιώθουν λίγο πολύ ισότιμα με 
τους αδερφούς τους. Αυτό καθιστά πιο ανυπόφορη την ανισότητα των φύλων που 
κυριαρχεί έξω από την οικογενειακή εστία.

Οι σπουδές μακράς διάρκειας και η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση 
κάνουν τις γυναίκες να μην είναι ιδιαίτερα πρόθυμες να αποδεχτούν άνευ όρων την 
αρσενική ηγεμονία. Στις συζητήσεις μαζί τους οι γυναίκες αρνούνται την πολυγαμία 
και απορρίπτουν την ιδέα ενός συζύγου που θα τους απαγόρευε να ταξιδεύουν. Η 
11. Βλ. Z. Mir Hosseini, Islam and Gender. The religious debate in Contemporary Iran [Ισλάμ και κοι-
νωνικό φύλο. Η θρησκευτική διαμάχη στο σύγχρονο Ιράν], Princeton U.P., 1999.
12. Για την ποικιλία των εμπειριών σε ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα, βλ. Y. Haddad, J. Esposito 
(eds.), Islam, Gender and Political Change [Ισλάμ, κοινωνικό φύλο και πολιτική αλλαγή], Oxford 
U.P., 1998.
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αυτό-συνειδητοποίησή τους συνοδεύεται από μια επιθυμία οικονομικής αυτονομίας, 
παρ’ όλο που, για τα ίδια προσόντα, οι γυναίκες κερδίζουν πολύ λιγότερα από τους 
άνδρες συναδέλφους τους. Προσπαθούν όμως να υπερβούν αυτή την ανισότητα, 
αποκτώντας ανώτερα προσόντα και επενδύοντας στις ΜΚΟ, οι οποίες τους δίνουν 
τη δυνατότητα να γίνουν αποδεκτές, δίχως να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τον 
ανταγωνισμό των ανδρών. Έχοντας συνείδηση των ανισοτήτων στην αγορά εργα-
σίας αλλά και μέσα στη ζωή του ζευγαριού, οι γυναίκες προσπαθούν, από εδώ και 
στο εξής, να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, μέσω των συμβολαίων 
γάμου, θέτοντας, π.χ., ως όρο την άρνηση της πολυγαμίας. 

Οι γυναίκες γίνονται αποδεκτές στο πολιτιστικό και στο κοινω-
νικό πεδίο

Εφόσον δε διαθέτει θεσμική οργάνωση, το φεμινιστικό κίνημα μπορεί να 
διαφεύγει του ελέγχου των αρχών. Κινείται στη βάση μιας επιθυμίας αργών και 
σταδιακών αλλαγών, η οποία επιβιώνει τόσο υπό το καθεστώς των μεταρρυθμι-
στών όσο και υπό το καθεστώς των συντηρητικών. Από αυτή την άποψη, η έλλει-
ψη οργάνωσης δε συνιστά μόνο μια από τις αδυναμίες του ιρανικού φεμινισμού 
αλλά και ένα από τα δυνατά του σημεία. Τα πάντα συμβαίνουν σαν η νέα γενιά 
να είχε αποφασίσει να παρακάμψει την πολιτική, προκειμένου να κάνει αισθητή 
την παρουσία της σε όλους τους υπόλοιπους τομείς όπου παλιότερα οι γυναίκες 
έλαμπαν διά της απουσίας τους. Ευνοώντας το κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο, οι 
γυναίκες γίνονται πρωτεργάτριες της πάλης ενάντια στις ανισότητες. Ποτέ άλλοτε 
στο Ιράν δεν υπήρχαν τόσες μυθιστορηματογράφοι, τόσες ποιήτριες, σκηνοθέτιδες 
ή εκδότριες όπως σήμερα. Όντας στο προσκήνιο της πολιτιστικής σκηνής, έχουν 
αποκτήσει μια άνευ προηγουμένου προβολή.

Τέλος, οι γυναίκες επιβάλλονται και σε ατομικό επίπεδο, έστω δειλά δειλά, 
στις ερωτικές τους σχέσεις. Ο γάμος με συνοικέσιο, που επικρατούσε παλιότερα, 
έχει αρχίσει να αμφισβητείται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις μεγάλες πόλεις. Οι 
γυναίκες αρνούνται τη μεσολάβηση των γονέων και διαλέγουν μόνες τους το σύζυγό 
τους. Με αυτό τον τρόπο επιβάλλουν την αυτονομία τους και συνεισφέρουν στην 
αποδυνάμωση της καθαρής και σκληρής πατριαρχίας. 
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Οι γυναίκες αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους
Μέσα σε πενήντα χρόνια, το κίνημα των γυναικών στο Ιράν υπέστη δύο 

μεγάλους μετασχηματισμούς. Υπό το καθεστώς του Σάχη, αν θέλουμε να είμαστε 
ακριβείς, δεν υπήρχαν φεμινιστικές οργανώσεις. Η πολιτική εξουσία παραχωρούσε 
δικαιώματα στις γυναίκες στο όνομα της νεοτερικότητας, δίχως να υπάρχει ανάγκη 
αγωνιστικής δράσης. Στη συνέχεια διανύθηκε ένας μακρύς δρόμος κάτω από το 
καθεστώς της ισλαμικής Δημοκρατίας. Κάτω από ένα θεοκρατικό καθεστώς, όπου 
η θέση της γυναίκας υπέστη ένα βίαιο πισωγύρισμα, διαμορφώθηκε μια νέα γενιά 
γυναικών, οι οποίες είναι στο σύνολό τους περισσότερο μορφωμένες. Αποκτώντας 
πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, οι ιρανές απέκτησαν συνείδηση του εαυτού 
τους όπως και των ανισοτήτων που τις πλήττουν. Άρχισαν να δραστηριοποιούνται 
στο μέτωπο του πολιτισμού και κατέχουν, πλέον, θέσεις-κλειδιά στο πανεπιστήμιο, 
στον τομέα της τέχνης αλλά και - όλο και περισσότερο- στον επιστημονικό και 
κοινωνικό τομέα.

Μόνο ο κόσμος της πολιτικής παραμένει ακόμη κλειστός για αυτές. Μπο-
ρούμε όμως να στοιχηματίσουμε ότι κατά την ερχόμενη δεκαετία θα καταφέρουν 
να αμφισβητήσουν, από τα κάτω, κατακτώντας στρατηγικές θέσεις μέσα στην 
οικογένεια αλλά και μέσα στο Κράτος, τη σημερινή κατάσταση, η οποία είναι 
προϊόν μιας παλαιότερης τάξης πραγμάτων και εξαρτά την επιβίωσή της από την 
ηγεμονία των πατριαρχικών θρησκευτικών ελίτ. Στο μεταξύ, οι γυναίκες οικοδομούν 
έναν καινούργιο δημόσιο χώρο13, όπου συζητούνται τα προβλήματα του κοινωνικού 
φύλου. Όχι μόνο για να πείσουν τους άνδρες για τη νομιμότητα των διεκδικήσεών 
τους αλλά και για να ενθαρρύνουν τις υπόλοιπες γυναίκες να συμμετάσχουν στον 
αγώνα τους.

13. Τα διακυβεύματα που προκύπτουν, στις ισλαμικές χώρες, από το άνοιγμα του δημοσίου χώ-
ρου στις γυναίκες είναι τεράστια. Βλ. N. Gölee, L. Amman (υπό τη διεύθυνση των), Islam in Sicht. 
Der Auftritt von Muslimen in öffentlichen Raum [Το Ισλάμ εν όψει. Η εμφάνιση των μουσουλμάνων 
στο δημόσιο χώρο], Μπίλεφελντ, 2004.
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Ντέιβιντ Στάινμπεργκ

Πώς μπορεί η αμφισημία μιας λέξης να 
προκαλεί τόση παρεξήγηση;*1

μετάφραση Μάνος Χ., Νίκος Μάλλιαρης

Για να είμαι δίκαιος, χρειάζεται να απαλύνω τον Leyne από το βάρος αυτού 
του ζητήματος. Χρειάζεται, αντιθέτως, να το εναποθέσω στις πλάτες των φιλενάδων 
μου των φεμινιστριών, όπου και ανήκει. Αν οι φεμινίστριες, που πρώτες έθεσαν το 
ζήτημα της σεξουαλικής αντικειμενοποίησης [sexual objectification], δε μπορούν να 
είναι σαφείς ως προς αυτό που εννοούν, πώς μπορεί τότε να είναι σαφής οποιοσ-
δήποτε άλλος, και ειδικά αυτά τα περίεργα όντα που έχουν έναν πούτσο ανάμεσα 
στα μπούτια τους;

Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, όταν ο φεμινισμός ήταν ακόμη νέος, καινο-
τομικός και σχεδόν αφόρητα ευφυής, η σεξουαλική αντικειμενοποίηση των γυναι-
κών σήμαινε πολύ απλά την απουσία της γυναικείας υποκειμενικότητας στο σεξ. 
Οι γυναίκες ήταν σεξουαλικά αντικείμενα, όταν το σεξ καθοριζόταν αποκλειστικά 
με ανδρικούς όρους: όταν δηλαδή επικεντρωνόταν τόσο πολύ στην ανδρική ικα-
νοποίηση και ενέργεια ώστε οι επιθυμίες των γυναικών, τα θέλω και οι ανάγκες 
τους να θεωρούνται υποδεέστερα. Η αντικειμενοποίηση των γυναικών σήμαινε τον 

*  Πρόκειται για μετάφραση τμήματος του γνωστού newsletter του φεμινιστή David Stein-
berg, με τίτλο “How Can So Much Misunderstanding Derive from a Simple Double Enten-
dre?” (http://www.nearbycafe.com/loveandlust/steinberg/erotic/cn/cn5.html). Όπως αναφέρει 
κι ο ίδιος, από καιρό ήθελε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα και βρήκε την αφορμή 
διαβάζοντας ένα άρθρο του γνωστού του, Layne. Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν μετα-
φραστεί τα σημεία του κειμένου όπου γίνεται αναφορά σχετική με το θέμα όπως επίσης 
και το ότι δεν υφίσταται απαραιτήτως πλήρης ταύτιση απόψεων με τον συγγραφέα, αλλά 
συμφωνία με το γενικό του προβληματισμό.
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υποβιβασμό τους σε μη ερωτικά όντα, σε υποδοχείς της ανδρικής σεξουαλικότητας, 
των ανδρικών μελών ή υγρών.

Ίσως αυτό ακούγεται κάπως ανόητο και να φαντάζει ως καρικατούρα της 
άποψής μας για τη σεξουαλική πραγματικότητα, αλλά τολμώ να πω ότι ακόμη και 
τώρα, μετά από 25 χρόνια νέου φεμινισμού2 και της επονομαζόμενης σεξουαλικής 
επανάστασης, δεν είναι παρά μια ελαφρώς απλοποιημένη περιγραφή της σημασίας 
του σεξουαλικού ζητήματος. Ο άντρας θέλει; Η γυναίκα δίνει στον άντρα αυτό 
που θέλει. Πάρα πολλοί άντρες αγνοούν σε γελοίο βαθμό το τι αρέσει ή θέλουν οι 
γυναίκες στο σεξ, το τι τις ερεθίζει, το τι τους δίνει ευχαρίστηση, σωματικά ή πνευ-
ματικά. Ίσως οι άντρες δεν έχουν διαβάσει όλες τις πληροφορίες που οι γυναίκες 
έχουν παράγει τα τελευταία 25 χρόνια. Ίσως απλά να μην θέλουν να μοιραστούν το 
κέντρο της σεξουαλικής σκηνής με κανέναν άλλο. Η ανδρο-κεντρική συμπεριφορά 
όμως είναι ακόμα αρκετά διαδεδομένη, ενώ δε χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι 
είναι ενοχλητική για κάθε γυναίκα που γνωρίζει τη σεξουαλικότητά της και δεν 
είναι πρόθυμη να παραιτηθεί στο όνομα του βολέματος. 

Αυτό το είδος της σεξουαλικής έκπτωσης όμως χρειάζεται να διαχωριστεί 
από κάτι άλλο που επίσης αποκαλείται σεξουαλική αντικειμενοποίηση: τη μετα-
τροπή των γυναικών σε αντικείμενα της αρσενικής σεξουαλικής επιθυμίας. Το να 
είσαι το αντικείμενο της επιθυμίας (ανδρικής ή γυναικείας) –είτε χάρις στα όμορφα 
βυζιά, τα όμορφα μαλλιά, ένα ωραίο σύστημα ιδεών, μια καλή συμπεριφορά, μια 
ακριβή Μερσεντές, ένα ερεθιστικό παίξιμο των βλεφαρίδων, μια γλώσσα κοφτερή 
σαν ξυράφι, ή μια καλή στολή με ένα μαστίγιο– δεν έχει σχέση με την σεξουαλική 
αντικειμενοποίηση υπό την αρχική της έννοια. Μερικές φορές αυτά τα δύο πάνε 
μαζί, ενώ μερικές όχι. Το θέμα δεν έχει να κάνει με το αν είναι θεμιτό να σε ερεθίζει 
το ένα ή το άλλο χαρακτηριστικό πάνω σε μια γυναίκα ή στο σώμα της, αλλά με 
το εάν οι γυναίκες σταματούν να είναι καθορισμένες σε ένα τελείως υποτακτικό 
status μέσα στην σεξουαλική σχέση. Μιλάμε με δύο ανθρώπους εδώ ή με έναν άντρα 
κι ένα πράγμα; Η ροή της ενέργειας έχει διπλή κατεύθυνση ή κατευθύνεται μόνο 

2.  Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται στο λεγόμενο δεύτερο κύμα του 
φεμινισμού (second wave feminism) που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη κατά τις 
δεκαετίες του ’60 και του ’70. Βασική διαφορά αυτού του ρεύματος από το πρώτο κύμα του 
φεμινισμού ήταν ότι δεν περιορίστηκε σε διεκδικήσεις πολιτικού ή νομικού τύπου (όπως π.χ. οι 
σουφραζέτες που διεκδίκησαν το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες), αλλά επεξέτεινε τη φεμινι-
στική κριτική στους τομείς της κουλτούρας, της καθημερινής ζωής, της σεξουαλικότητας.
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από τον άνδρα προς τη γυναίκα;
Δυστυχώς, με την προοδευτική σύγχυση που άρχισε να χαρακτηρίζει τη φεμι-

νιστική σκέψη και ρητορική, αυτή η αμφισημία της λέξης «αντικείμενο» κατεύθυνε 
όλο τον θυμό που ένιωθαν οι γυναίκες, όταν τις απέρριπταν ως σεξουαλικά υπο-
κείμενα, ακριβώς προς την ιδέα των εαυτών τους ως αντικειμένων της αρσενικής 
σεξουαλικής επιθυμίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι άντρες όπως ο Layne, στην προ-
σπάθειά τους να προστατέψουν το δικαίωμά τους στην ίδια τους την επιθυμία, και 
με σκοπό να συμπεριλάβουν τα γυναικεία σώματα ως απολαυστική όψη αυτής της 
επιθυμίας, απορρίπτουν τη συζήτηση για τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση ως μια 
βλακώδη ή βαρετή ενασχόληση ορισμένων μίζερων, ανετιερωτικών υποστηρικτών 
του πολιτικού αυταρχισμού.

Η εμπειρία του να είσαι σεξουαλικά αντικειμενοποιημένος (με την αρχική, 
έννοια του όρου, που οδηγεί στην απανθρωποποίηση του υποκειμένου) είναι τόσο 
ξένη προς του άνδρες, έτσι ώστε τους είναι αρκετά δύσκολο να την κατανοήσουν. 
Θυμάμαι μια διαφήμιση στην τηλεόραση  πριν από λίγα χρόνια –μου φαίνεται ήταν 
για κάποια πουκάμισα. Έδειχνε έναν νέο τύπο, διοικητικό στέλεχος σε εταιρία 
(φορούσε κουστούμι, γραβάτα και το πουκάμισο), ο οποίος έδινε συνέντευξη σε 
ένα «σμήνος» γυναικών δημοσιογράφων, το οποίο τον γλυκοκοίταζε και τον θαύ-
μαζε. Η κάμερα τον παίρνει από κάτω προς τα πάνω, περίπου από το ύψος των 
γονάτων του, και από πάνω προς τα κάτω, πάνω από τα κεφάλια του γυναικείου 
κοινού του. Ο τύπος ακτινοβολούσε από την κολακεία και την προσοχή: χαμογε-
λούσε, «άνοιγε» τους ώμους του και κορδωνόταν. Τέλος μια από τις ρεπόρτερ τον 
ρωτάει πώς νιώθει κάποιος όντας σεξουαλικά αντικειμενοποιημένος. «Απίστευτα» 
απαντάει το διοικητικό στέλεχος, με προφανή σκοπό να μας στείλει να αγοράσουμε 
όλοι τα συγκεκριμένα πουκάμισα, έτσι ώστε να βιώσουμε κι εμείς τη χαρά της 
αντικειμενοποίησης.

Αυτού του είδους η αντικειμενοποίηση -το να αποτελείς το αντικείμενο της 
επιθυμίας– είναι πραγματικά κάτι το οποίο οι περισσότεροι άντρες θα ήθελαν να 
υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό στην ζωή τους. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους 
για τους οποίους μας φαίνεται τόσο ελκυστική η πορνογραφία –γιατί μας επιτρέπει 
να φανταζόμαστε πως είμαστε επιθυμητοί από τα είδη γυναικών που περισσότερο 
επιθυμούμε για τους εαυτούς μας.

Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του να είσαι σεξουαλικά αντικειμενοποιη-



152 ΝΤΕιΒΙΝΤ ΣΤΑιΝΜΠΕΡΓΚ

μένος κατά την αυθεντική, φεμινιστική έννοια του όρου, δεν έχει καμία σχέση με 
την αγοραστικού τύπου (ή σεξουαλική) ελκυστικότητα. Πόσοι άντρες θα ήθελαν 
να είναι με παρτενέρ οι οποίες θα χρησιμοποιούσαν μόνο το πουλί τους για να 
γνωριστούν και να συνάψουν ερωτικές σχέσεις, όχι μόνο περιστασιακά αλλά σε 
μόνιμη βάση; Πόσοι άντρες θα ήθελαν ερωτικές παρτενέρ οι οποίες σπάνια θα 
σκέφτονταν ή θα νοιάζονταν για το τι θα ήθελαν αυτοί; Είναι πολλοί οι άντρες 
που θα παραδέχονταν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι η 
ευχαρίστηση της παρτενέρ τους; «Τέλειωσα; Όχι. Αλλά μόνο και μόνο που γνωρίζω 
ότι σε ερεθίζω, νιώθω τόσο όμορφα που δεν με ενδιαφέρει αν τελειώνω ή όχι». Ή: 
«μόνο και μόνο το να σε βλέπω σε τέτοια διέγερση με συνεπαίρνει τόσο πολύ που 
είναι σαν να τελειώνω, είτε μου έδωσες σημασία είτε όχι». Αυτά τα σενάρια δεν 
είναι ιδιαίτερα αληθοφανή.

Εάν μια γυναίκα τώρα απολαμβάνει να δίνει ευχαρίστηση στον παρτενέρ 
της με το να είναι πνευματικά ή σωματικά κυριαρχημένη, υποτακτική, παθητική,  
ντροπαλή, χαδιάρα ή να φοράει κόκκινο κραγιόν και πεντάιντσα τακούνια –και 
αν ο ερωτικός της σύντροφος επίσης την «βρίσκει» με αυτήν την σκηνή–, τότε 
όλοι είναι ευχαριστημένοι και δεν έχει σημασία εάν η  Andrea Dworkin3 ή ο John 
Stoltenberg4 ή ο Layne ή εγώ συμμεριζόμαστε ή μοιραζόμαστε τις διαθέσεις τους. 
Τα σώματα μας, οι εαυτοί μας σωστά; Πρόκειται για το δικαίωμα μιας γυναίκας 
να επιλέγει. Δεν προσπαθώ να πω ότι η μια μορφή διέγερσης είναι καλή ενώ η άλλη 
όχι. Οι φεμινίστριες παρέκκλιναν από την πορεία τους, όταν από την υπεράσπιση 
του δικαιώματος των γυναικών στις ίδιες τους τις επιθυμίες, τις ικανοποιήσεις και 
τις απολαύσεις στράφηκαν προς την υπαγόρευση του τι είναι σωστό και τι λάθος 
για τις γυναίκες στο σεξ. Η καρδιά του φεμινισμού –ο δικός μου φεμινισμός, ο 
πρώιμος φεμινισμός, προτού ο φεμινισμός συγχυστεί με τον αδαή θυμό εναντίον 

3. Σ.τ.μ.: Μια από τις κύριες εκπροσώπους του λεγόμενου «ριζοσπαστικού φεμινισμού» στις 
ΗΠΑ. Πέθανε το 2005. Έγινε ευρύτερα γνωστή για την απέχθειά της προς την πορνογραφία αλλά 
και για τη θεωρία της σύμφωνα με την οποία υπό συνθήκες πατριαρχίας κάθε ετεροφυλόφιλη 
σεξουαλική επαφή συνιστά εκ των πραγμάτων μορφή υποδούλωσης των γυναικών. Μπορούμε να 
βρούμε μια ελληνική μετάφραση του κειμένου της «Γιατί η πορνογραφία ενδιαφέρει τις φεμινί-
στριες» στη σελίδα της ομάδας Terminal 119 : http://www.terminal119.gr/show.php?id=336.
4. Σ.τ.μ.: Αμερικανός φεμινιστής, σύζυγος της Dworkin, παρ’ όλο που ο ίδιος ήταν gay και εκεί-
νη λεσβία. Η ανάλυση του Στάινμπεργκ περί αντικειμενοποίησης συνιστά κριτική ακριβώς στις 
απόψεις του Stoltenberg επί του θέματος.
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των αντρών– έχει να κάνει με τις γυναίκες που θέλουν να πάρουν στα χέρια τους 
τις ζωές τους και να έχουν επιλογές και όχι με τις γυναίκες που θέλουν να αντικα-
ταστήσουν το υπάρχον σύστημα σεξουαλικής ορθοδοξίας με κάποιο άλλο.

 Αλλά, Layne, το ερώτημα περί του «αν μετατρέπεις τις γυναίκες σε αντικεί-
μενα, όταν εστιάζεις στα μέλη του σώματος ενώ αφήνεις ολοκληρωτικά εκτός τις 
προσωπικότητές, την εξυπνάδα και τα ατομικά τους συναισθήματα» θίγει ένα άλλο 
ζήτημα και δε μπορούμε να το απορρίψουμε τόσο εύκολα ως «βαρετό». Εάν έχει 
«κολλήσει η βελόνα» πάνω σε αυτό, είναι επειδή έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα 
όλα αυτά τα χρόνια.

Ωραία βυζιά; Σίγουρα. Σε όλους μας αρέσουν τα ωραία βυζιά. Ίσως έχουμε 
κάποια ιδιαιτερότητα στο τι σκεφτόμαστε ως «ωραία βυζιά». Αλλά το να σε ευχα-
ριστούν τα βυζιά κάποιας γυναίκας, από τη μια μεριά, και το να τα υποβιβάζεις στο 
«ωραία βυζιά πάνω σε πόδια», από την άλλη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.  

Ας γυρίσουμε το θέμα από την ανάποδη, σε ό,τι αφορά στα δύο φύλα. Πολλοί 
άνθρωποι μου λένε (ελπίζω να το πω αυτό χωρίς να ακουστεί παράξενο) ότι έχω 
ωραίο κώλο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, κάθε άλλο μάλιστα. Αλλά εάν 
το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ή να κοιτάει ενώ μιλάει σε μένα ήταν 
ο κώλος μου, τότε αυτός ο τελευταίος μάλλον θα γερνούσε πριν την ώρα του.

Και δεν είναι μόνο μια ερώτηση σχετικά με το αν ένας τύπος είναι τόσο αδαής 
ώστε να σαλιαρίζει πάνω από τα βυζιά κάποιας γυναίκας ή αν έχει την εξυπνάδα 
να το κρατήσει για τον εαυτό του. Το να τα σκατώνει κάποιος κατά την ερωτική 
προσέγγιση, εάν θέλετε να το λέτε έτσι, δεν είναι ένα ζήτημα στρατηγικής, αλλά 
συμπεριφοράς προς τον άνθρωπο που βρίσκεις σεξουαλικά ελκυστικό. Όλοι μας 
χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς να είμαστε ελκυστικοί σε 
κάποιους/ες και να τους/τις διατηρήσουμε παρόντες και παρούσες ως σεξουαλικά 
υποκείμενα, ως σεξουαλικά ανεξάρτητα όντα. Άλλο είναι το να μας φαίνεται ελκυ-
στικό ένα άτομο με όμορφα βυζιά και άλλο είναι το να μας φαίνονται ελκυστικά 
μόνο τα βυζιά. Και τολμώ να πω ότι αυτός που παριστάνει ότι συνεχίζει μια συ-
ζήτηση με ένα άτομο, την ώρα που το μυαλό του σκέφτεται «βυζιά, βυζιά, βυζιά», 
δεν πρόκειται να φανεί ενδιαφέρων ή ελκυστικός στην γυναίκα πίσω από τα βυζιά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο στάδιο στην αντικειμενοποίηση, περισσότερο 
λεπτό και δυσκολότερα προσπελάσιμο. Ας συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα 
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πρόβλημα αν οι γυναίκες καθίστανται αντικείμενα ερωτικής επιθυμίας και αν η 
εμφάνιση τους αποτελεί ένα τμήμα του «μαγνητισμού» τους. Αλλά εάν ο σκοπός 
των γυναικών είναι απλώς το να λειτουργούν ως αντικείμενα της (ανδρικής) επιθυ-
μίας ή εάν κάτι τέτοιο αποτελεί τον μόνο τρόπο για να προσελκύσουν ενδιαφέρον, 
θετική ενέργεια, εκτίμηση, ή δύναμη τότε αυτό εγείρει άλλα ερωτήματα. Θα ήμουν 
ο τελευταίος που θα συμφωνούσε με την νέο-φεμινιστική, απλοϊκή συλλογιστική 
που συνοψίζεται στο συμπέρασμα: η υπερβολική έμφαση των γυναικών στην εμ-
φάνισή τους και στην ιδιότητα τους να γίνονται ερωτικά ποθητές περιστέλλει όλη 
την από-αρσενικό-προς-θηλυκό σεξουαλική έλξη σε πατριαρχικό υποβιβασμό των 
γυναικών. Αλλά η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών μέσω της προσπάθειας να 
ανταποκρίνονται στις ανδρικές εικόνες για το τι είναι ένα ποθητό ερωτικό αντι-
κείμενο αποτελεί δίκοπο μαχαίρι.

Αυτή είναι η αληθινή βάση για μια σκεπτόμενη φεμινιστική κριτική της Μα-
ντόνα για παράδειγμα. Ναι, η Μαντόνα είναι επαναστατική με το να κινείται στην 
αρένα των ανδρικά-καθοδηγούμενων ερωτικών επιθυμιών με τους δικούς της όρους, 
αλλά την ίδια στιγμή επιβεβαιώνει την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι γυναίκες πρέ-
πει να εκμεταλλευτούν (και να χειριστούν) την σεξουαλικότητα τους με σκοπό να 
αποκτήσουν αυτό που θέλουν από τους άντρες. Συνήθως λέω ότι είναι καλύτερο 
να είσαι έστω και λίγο επαναστατημένος από ό,τι καθόλου, ωστόσο συμφωνώ με 
όσους θα ήθελαν να δουν την Μαντόνα να θίγει θέματα του σεξουαλικού κατεστη-
μένου που φαίνεται πως της αρέσει να αφήνει ανέπαφα.

Έχεις δίκιο, Layne: δεδομένου του ποίοι είμαστε, δεν υπάρχει τρόπος να μην 
προσέξουμε τα όμορφα βυζιά (για να μην αναφέρω τα όμορφα αιδοία, τους όμορφους 
κώλους, τα όμορφα πόδια, στόματα, μάτια, μαλλιά, πλάτες, κοιλιές και πρόσωπα). 
Ας είμαστε ειλικρινείς σχετικά με αυτό και ας μη βάζουμε αυτά τα συναισθήματα 
κάτω από το χαλί κάποιας πολιτικής ορθότητας, ευγένειας ή ευπρέπειας. Ούτε που 
θα τολμούσα ποτέ να ονειρευτώ την εξάλειψη οποιασδήποτε φαντασίωσης.
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Κωστής Σπηλιώτης

Κωστή, θέλεις να κατεβείς υποψήφιος 
βουλευτής με το Ε.ΛΕ.Ο.Σ.;

(ή οι απίθανες περιπέτειες ενός bi αυτόνομου στο LGBT κίνημα της Αθήνας)*1

Ήταν το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου κι ενώ περιπολικά έτρεχαν γύρω 
από το Γκάζι αλλά και σε όλη την Αθήνα (πριν λίγες ώρες έξι αστυνομικοί είχαν 
γαζωθεί από ένα νέο/παμπάλαιο αντάρτικο), εγώ γυρνοβολούσα αμέριμνος στη 
gay friendly γειτονιά της πόλης, καταναλώνοντας πρώτα ρακές στην “Κανέλλα”, 
μετά δύο τζιν τόνικ στο “Big”, μιλώντας εκεί με έναν τύπο που μου άρεσε, για να 
μου εξηγήσει τελικά ότι προτιμά τους σαραντάρηδες παχουλούς και φαλακρούς 
(να εκνευριστείς άραγε από το ότι δε σου κάθεται ο γκόμενος ή να παρηγορη-
θείς από το ότι δεν είσαι ακόμα σαραντάρης, παχουλός και φαλακρός;), στο 
τέλος αποφασίζοντας να κλείσω το βράδυ μου στο “Kazarma”, όπου συνάντησα 
ένα φίλο από την ΟΛΚΕ, τον Αντρέα. Χοροπηδήσαμε για ώρα με Βανδή και 
Madonna,  καταλήξαμε σε ένα γυράδικο γιατί ο Αντρέας πεινούσε και εκεί μου 
πρότεινε να κατεβώ ως υποψήφιος με το λεσβιακό και γκέι κόμμα που ετοιμάζει, 
την “Ελληνική Λεσβιακή Ομοφυλόφιλη Σύμπραξη”. “Μας λείπει ένας αριστερός 
από τα ψηφοδέλτια. Κωστή, πρέπει να μας βοηθήσεις!” Επέλεξα να μην ανοίξω 
με τον Αντρέα την κουβέντα για αυτονομίες, αυτοθεσμίσεις, αμεσοδημοκρατίες, 
τις διαφορές όλων αυτών από την Αριστερά και δε συμμαζεύεται, αλλά να του 
επισημάνω απλώς ότι η δική μου θέση στο lgbt κίνημα είναι να κινητοποιώ δια-

 * Ο Κωστής Σπηλιώτης είναι μέλος της ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλά-
δας) και του Φεμινιστικού Εργαστηρίου αλλά σε αυτό το κείμενο εκφράζει προσωπικές απόψεις 
και μόνο. Ένα μικρό μέρος του κειμένου έχει δημοσιευτεί σε κάπως διαφορετική μορφή στο 
περιοδικό Σπάρτακος.
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δικασίες από τα κάτω, και όχι να εκπροσωπώ. “Μα κανείς δεν ενδιαφέρεται”, 
επέμενε ο Αντρέας, “οπότε εμείς οι λίγοι κάτι πρέπει να κάνουμε, δε μπορώ να 
περιμένω είκοσι χρόνια πότε θα ξυπνήσουν οι συνειδήσεις!” Μετά από κανένα 
τέταρτο σταμάτησα να επιχειρηματολογώ, καθώς την είχα ακούσει πια με την 
Kaiser που προστέθηκε στα τζιν τόνικ, του ευχήθηκα καλή τύχη και μπήκα σε 
ένα ταξί για τον παραδοσιακά αριστερό, ετεροκανονικό Βύρωνα, όπου μένω. 

Ας διευκρινίσω στην πιθανώς τρομοκρατημένη αναγνώστρια2 του Μάγματος 
ότι προτιμώ να μιλώ με παραδείγματα και ότι ο Αντρέας αποτελεί πολύ καλό μέσα 
στην υπερβολή του. Σε αυτό το κείμενο θα συζητηθούν στο μέτρο του δυνατού οι 
διεκδικήσεις του ελληνικού ΛΟΑΤ (λεσβιακού ομοφυλόφιλου αμφιφυλόφιλου τρανς) 
κινήματος, αλλά και οι όποιοι περιορισμοί του, μέσα στο χωροχρονικό πλαίσιο του 
σωτήριου έτους 2009 στην Αθήνα. Καλό είναι η αναγνώστρια να κρατήσει στο μυαλό 
της ότι μιλάμε για ένα κίνημα δικαιωμάτων ολιγάριθμο, με ηρωικές μονάδες, που 
οι περισσότερες δεν εγγράφονται συνειδητά σε κάποια μεγάλη πολιτική παράδοση 
(του φιλελευθερισμού, της αυτονομίας, της αριστεράς ή της αναρχίας). Στο βαθμό 
επομένως που η παρουσίαση αυτή θέλει να είναι όσο πιο διυποκειμενικά ακριβής 
γίνεται, περισσότερο θα αφηγηθεί δράσεις, παρά θα υποστηρίξει ιδέες.

Την 7η Ιουνίου του 2008 είχα βρεθεί να συνδυάζω τα ασυνδύαστα (ή ίσως 
και να γίνομαι διαλεκτικός με τις αντιφάσεις μου): το απόγευμα είχα κατεβεί στο 
Athens Pride για να καμαρώσω την πολύχρωμη ορατότητά μας, να σφυρίξω και 
να χορέψω, ενώ το βράδυ είχα κατευθυνθεί στο φεστιβάλ της νεολαίας Κομου-
νιστική Απελευθέρωση, για να βρεθώ με φίλες, να ακούσω ρεμπέτικα, να φάω 
σουβλάκια και να καμωθώ το ριζοσπάστη. Μετά τα μεσάνυχτα πλέον, πρηγμένος 
από την τσίκνα και τα αντάρτικα, ρωτούσα τον στρέιτ κομουνιστή φίλο μου 
Παύλο: “Μα τι σχιζοφρένεια είναι αυτή που ζω, δε μπορούμε να είμαστε πιο 
πολιτικοί, δε μπορείτε να είστε πιο χαρούμενοι;” και αυτός κουνούσε το κεφάλι 
του συμφωνώντας, κριτικός εδώ και χρόνια απέναντι στο θλιμμένο lifestyle της 

2. Το κείμενο κρατά μια επιπλέον απόσταση από το σύνηθες πολιτικό ύφος του Μάγματος, χρη-
σιμοποιώντας προσωπικές εμπειρίες και πρώτο ενικό πρόσωπο (για να επισημάνει τη διαπλοκή 
υποκειμενικού – διυποκειμενικού – «αντικειμενικού») αλλά και θηλυκό γραμματικό γένος για 
τις γενικευτικές, απρόσωπες αναφορές.
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Αριστεράς. Αυτό το ερώτημα με έστειλε λίγους μήνες μετά στην ΟΛΚΕ και στο 
Φεμινιστικό Εργαστήρι, παλεύοντας πλέον να γίνω διαλεκτικός όχι μόνο με τις 
δικές μου αντιφάσεις, αλλά και του κινήματος στο οποίο συμμετέχω.

Σαράντα ένα χρόνια πριν, στις 28 Ιουνίου 1969, στο γκέι μπαρ Stonewall Inn 
της Νέας Υόρκης έγινε εισβολή από οπλισμένους αστυνομικούς, με πρόφαση την 
παράνομη πώληση οινοπνεύματος, η παρενόχληση όμως των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ ήταν η γενικότερη ρουτίνα. Οι συλλήψεις και η βία 
εξαγρίωσαν τον κόσμο που βρισκόταν έξω από το μπαρ με αποτέλεσμα να επιτεθούν 
στα αστυνομικά οχήματα με πέτρες, μπουκάλια, ακόμη και φτιάχνοντας οδοφράγματα 
με πυρπολημένους κάδους απορριμμάτων. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο 
πλήθος για να διαμαρτυρηθεί, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την αστυνομία να 
συνεχιστούν για τις επόμενες μέρες και νύχτες. Είναι σημαντικό να επισημάνω πως 
το Stonewall Inn ήταν ένα λαϊκό γκέι μπαρ που το διαχειριζόταν ένας μαφιόζος, οπότε 
οι άνθρωποι που συγκρούστηκαν με την αστυνομία δεν έμοιαζαν καθόλου με τις 
κατοπινές clean cut ακτιβίστριες: ήταν τραβεστί και αρσενικές πόρνες, θηλυπρεπείς 
αδελφές που είχαν βαρεθεί να τις συλλαμβάνουν, ενώ την πρώτη μπουνιά σε αστυ-
νομικό μάλλον την έριξε μια «νταλίκα», ανδροπρεπέστατη λεσβία. 

Τον επόμενο μήνα ακτιβίστριες κυκλοφόρησαν φυλλάδια, απαιτώντας μια 
μαζική «συγκέντρωση για την γκέι απελευθέρωση». Η συμμαχία που σχηματίστηκε 
από τη συνεδρίαση υιοθέτησε την ονομασία «Απελευθερωτικό Μέτωπο των Γκέι» 
(Gay Liberation Front): ανάμεσα στις διεκδικήσεις της ήταν να σταματήσει η παρε-
νόχληση από την αστυνομία, η προστασία στον εργασιακό χώρο, η ανάκληση των 
νόμων περί σοδομισμού και η θέσπιση νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Ακολού-
θησαν και άλλα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας και δημιουργήθηκαν οργανώσεις για 
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ σε όλες τις ΗΠΑ. Τον επόμενο χρόνο πραγματοποιήθη-
κε η «πορεία για στο Stonewall» σε ανάμνηση του γεγονότος και συγχρόνως ως 
διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά των διακρίσεων και της βίας που ασκούνταν στις 
ΛΟΑΤ της Νέας Υόρκης. Με τα χρόνια, η επέτειος απλώθηκε αρχικά και σε άλλες 
αμερικανικές πόλεις και στη συνέχεια σε πολλές άλλες χώρες, κυρίως του δυτικού 
κόσμου, ενώ καθιερώθηκε η 28η Ιουνίου ως η Ημέρα Ομοφυλόφιλης Περηφάνιας 
-Gay Pride Day (για το λόγο αυτό τα περισσότερα Pride ανά τον κόσμο διοργανώ-
νονται συνήθως τον Ιούνιο). 
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Δυστυχώς ή ευτυχώς, μέσα στην πάροδο του χρόνου τα Pride μείωσαν το 
αρχικό τους ριζοσπαστικό περιεχόμενο, προβάλλοντας όλο και περισσότερο το ζή-
τημα της ορατότητας και της περηφάνιας για τη ΛΟΑΤ ταυτότητα και παίρνοντας 
το χαρακτήρα γιορτής και παρέλασης, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές ριζοσπά-
στριες να τα θεωρούν πλέον ανώδυνα lifestyle πανηγυράκια, αφομοιωμένα πλήρως 
από την εμπορευματική κουλτούρα της διασκέδασης. (Το Pride της Αθήνας ξεκίνησε 
πολύ αργά για να αντιμετωπίσει αυτό το δίλημμα, το 2005, οπότε από τη γένεσή 
του ήταν μια γιορτή για την ορατότητα και τα ίσα δικαιώματα, ακούγοντας τα εξ 
αμάξης -της ριζοσπαστικής, ήδη από την αρχή).

Τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να τεθούν και αλλιώς. Υπάρχει μια πολύ 
βασική διαφορά του σεξουαλικού προσανατολισμού από άλλες ετερότητες και «πα-
ρεκκλίσεις», το ότι ο πρώτος μπορεί (και συχνότατα απαιτείται) να κρυφτεί. Σε ένα 
ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο φαινομενικής ανεκτικότητας, όπου το ΛΟΑΤ άτομο στην 
επαρχία έχει ως μόνο χώρο να κινηθεί το Ίντερνετ και τα πάρκα, ενώ σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη διαχωρίζει στην καλύτερη περίπτωση την καθημερινότητά του ανάμεσα 
σε μια φανερή νύχτα με ΛΟΑΤ παρέες στο Γκάζι και μια κρυφή ημέρα σε όλη την 
υπόλοιπη πόλη, όπου ο πολιτικός γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης απευθύνονται 
μόνο σε ετεροφυλόφιλες, όπου οι ΛΟΑΤ-φοβικές επιθέσεις και ξυλοδαρμοί πληθαίνουν 
συνεχώς, θέλει τόλμη η ορατότητα και αποτελεί σοβαρό πολιτικό διακύβευμα. Θα 
μπορούσε βέβαια η γιορτή να είναι πιο οργισμένη, αντλώντας περισσότερο από το 
διονυσιασμό της εξέγερσης και λιγότερο από την ευθυμία του πάρτι. Θα μπορούσε 
επίσης να μην παίρνει ως δεδομένες τις ταυτότητες που κληρονομήσαμε και το κα-
ταναλωτικό lifestyle που μας αφομοιώνει, να αντεπιτίθεται ως ορατά αλλόκοτη, να 
γίνεται queer. Πόσο όμως σαφές περιεχόμενο μπορεί να έχει μια εκδήλωση που θέλει 
να χωράει όλες τις περηφάνιες, ακόμη και τις πιο απολίτικες; 

Θα υποστήριζα τελικά ότι το Pride είναι χαμένο ως ριζοσπαστικό στοίχημα, 
καθώς δεν είναι αυτή η δουλειά του. Μπορεί να μπολιαστεί με περισσότερα αντι-
συστημικά στοιχεία, μπορεί να γίνει λίγο πιο δυσκολοχώνευτο για την κυρίαρχη 
κουλτούρα, αλλά οφείλει να παραμείνει μια γιορτή για την ορατότητα και την ισό-
τητα, ένα πρώτο βήμα για την «κρυφή» αδελφή ή λεσβία ώστε να φανερώσει τον 
εαυτό της, ένα τρίψιμο στη μούρη της ετεροκανονικότητας ότι «ξέρετε υπάρχουμε 
κι εμείς». Και φυσικά η συγκεκριμένη μέρα οφείλει να συμπληρώνεται με πολιτική 
δουλειά όλο το χρόνο.
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Είχα πάει από το σπίτι μιας οικολόγου συντρόφισσας, της Χαρούλας για 
να της ευχηθώ και να της δώσω το δώρο της, ένα μενταγιόν με ένα γερμένο 
σπίτι, που μου είχε θυμίσει το Εργαστήρι του δόκτορος Καλιγκάρι, αγαπημένη 
ταινία από το γερμανικό εξπρεσιονισμό. Η Χαρούλα περισσότερο το σκέφτηκε 
σαν γκρεμισμένο σπίτι, και άρχισε για άλλη μια φορά να μιλάει για το χωρι-
σμό της με τον Κώστα, για το πόσο δίκιο είχαν τα διδάγματα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι η λαγνεία έξω από το γάμο 
είναι σίγουρο ότι θα φέρει πόνο και απογοήτευση στο τέλος. Από τα δικά της 
περάσαμε στα δικά μου και αφού της αφηγήθηκα για έναν ακόμη γκόμενο που 
είχα γνωρίσει από το Ίντερνετ, συμπαθέστατη φάτσα αλλά και απίθανο να 
εξελιχθεί σε σοβαρή σχέση, η Χαρούλα σχολίασε: “Βρε συ Κώστα, ξέρεις ότι 
δεν έχω κανένα πρόβλημα και ότι πέρυσι ειδικά που είχες τη σχέση με το Νίκο 
ήμουν πολύ χαρούμενη για εσάς και όλα αυτά. Καμιά φορά όμως σκέφτομαι 
ότι θα ήταν πολύ πιο απλά και τακτοποιημένα τα πράγματα, αν δεν υπήρχε η 
ομοφυλοφιλία, αν η οικογένεια και ο γάμος παρέμεναν όπως τα μάθαμε από 
τους γονείς μας. Μπορεί και να με επηρεάζουν τα δικά μου, δεν ξέρω πια...”

Κάτι που ξεχνάμε τις περισσότερες φορές, όταν συζητάμε για τις θεσμικές 
διεκδικήσεις του ΛΟΑΤ κινήματος, είναι ο κρυφός, λανθάνων ριζοσπαστισμός τους 
και ότι αν/όταν όλα επιτευχθούν, θα ζούμε μάλλον σε έναν πολύ διαφορετικό, και 
για κάποιες ανησυχητικό, κόσμο. Ας δούμε όμως πρώτα ποια είναι αυτά τα αιτή-
ματα και προχωράμε μετά στο πώς πιθανόν συνδέεται ο θεσμικός ακτιβισμός με 
τις ήπιες επιθέσεις στην ετεροκανονικότητα.

Υπάρχουν καταρχήν οι διεκδικήσεις για αλλαγή κάποιων ΛΟΑΤ-φοβικών 
νόμων ή την επέκταση ορισμένων άλλων, που θα μπορούσαν να προστατεύουν 
καλύτερα τις ΛΟΑΤ. Ο αντιρατσιστικός νόμος 927/1979 που απαγορεύει τη δημό-
σια προτροπή σε πράξεις διάκρισης, βίας ή μίσους, την άρνηση παροχής αγαθών ή 
υπηρεσιών και τη δημόσια προσβολή με βάση τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, δεν 
καλύπτει τα Άτομα Με Αναπηρία και τις ΛΟΑΤ, αν και επεκτάθηκε με το νόμο 
1419/1984 και στις θρησκευτικές μειονότητες. Αντίθετα ένας νόμος που μπορεί να 
κριθεί ικανοποιητικός όσον αφορά την προστασία των ΛΟΑΤ είναι ο 3304/2005 
που επιχειρεί να καταπολεμήσει τη διάκριση, παρενόχληση ή προσβολή λόγω φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
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ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας 
και της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Και αυτός όμως μένει πρακτικά ανεφάρμο-
στος, καθώς πολύ λίγες εργαζόμενες γνωρίζουν την ύπαρξή του ή και παίρνουν το 
θάρρος να προχωρήσουν σε σχετική καταγγελία, όταν αδικηθούν. Τέλος υπάρχει 
το πάγιο αίτημα ΛΟΑΤ, φεμινιστικών και άλλων ομάδων για την εισαγωγή του 
μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία με ισότιμη αντιμετώπιση 
της ομοφυλοφιλίας, λεσβιασμού, αμφιφυλοφιλίας, αλλά και τη θέσμιση μέτρων για 
την αποτροπή του εκφοβισμού (bullying) και της σχολικής βίας απέναντι σε ΛΟΑΤ 
εφήβους. 

Περνώντας σε μια σύντομη επιχειρηματολογία για τα παραπάνω είναι νομί-
ζω σαφές πως αν το ελληνικό κράτος ενδιαφέρεται όντως οι έφηβες να παίρνουν 
ώριμες αποφάσεις για τη σεξουαλική τους ζωή, αυτό θα επιτευχθεί πολύ καλύτερα 
με την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, απροκατάληπτης 
και ανοιχτόμυαλης, παρά με την ποινικοποίηση ή απαγόρευση της σεξουαλικής 
επαφής σε αυτήν ή την άλλη ηλικία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει πολλές έφηβες 
ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή νωρίτερα από τα 15, πόσο μάλλον τα 17. Ο εκ-
φοβισμός και η σχολική βία απέναντι σε μαθήτριες που δε συμμορφώνονται με τα 
στερεότυπα για το κοινωνικό τους φύλο (θηλυπρεπή αγόρια, ανδροπρεπή κορίτσια, 
τρανς έφηβες) είναι ένα σχετικό με τα παραπάνω θέμα, αλλά πολύ πιο δύσκολο 
στην αντιμετώπισή του. Ένα πρώτο μέτρο θα ήταν η συστηματική αντιρατσιστική 
εκπαίδευση των μαθητών/τριών, πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτού του είδους η βία 
δε μπορεί να θεραπευθεί χωρίς την άρση των ανισοτήτων που είναι δομικές στην 
εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Όσον αφορά τις νομοθετικές 
αλλαγές που προτείνονται, φαντάζομαι πως είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείς να 
έχεις αντιρατσιστικούς νόμους που να προστατεύουν ένα μόνο μέρος των ευπαθών 
ομάδων από τις διακρίσεις. Στο κοινό του συγκεκριμένου περιοδικού νομίζω πως 
δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για το αν τα ΛΟΑΤ άτομα αντιμετωπίζουν ή 
όχι κοινωνικό ρατσισμό, θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι το πιο ευπαθές κομμάτι 
της κοινότητάς μας αποτελούν οι τρανς, καθώς είναι οι πιο «ενοχλητικές» απέναντι 
στα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου, έχουν συνήθως πολύ χαμηλή υποστήριξη 
από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρό τους, οπότε συχνότατα καταλή-
γουν κοινωνικά αποκλεισμένες, με μόνη επαγγελματική διέξοδο την πορνεία και 
τα drag show. 
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Μια ακόμη διεκδίκηση του θεσμικού ΛΟΑΤ κινήματος είναι από τη μια μεριά 
η προβολή θετικών εικόνων για τις ΛΟΑΤ με κρατικές εκστρατείες ενημέρωσης και 
από την άλλη η τιμωρία της προβολής αρνητικών στερεοτύπων από τα ΜΜΕ και 
η ποινικοποίηση των κηρυγμάτων ΛΟΑΤ-φοβικού μίσους. Πολύ καλό παράδειγμα 
για το δεύτερο αποτελούν οι δηλώσεις του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ ότι οι 
γκέι είναι ηθικά απονευρωμένοι, με ψυχοπαθολογικές εκτροπές και ψυχασθένειες, 
με μανία ικανοποιήσεως της ψυχοπαθολογικής τους εκτροπής, που έκαναν αξία 
ζωής το σωλήνα αποβολής περιττωμάτων και ότι ο Νίκος Σεργιανόπουλος είναι 
ο ίδιος υπαίτιος για τη δολοφονία του, επειδή φέρεται να πίεσε το δολοφόνο να 
κάνουν σεξ κι εκείνος ταράχτηκε επειδή δεν είναι «τέτοιος» (και από τη μεγάλη 
ταραχή του μαχαίρωσε τον ηθοποιό περισσότερες από 20 φορές για να αμυνθεί, 
να συμπληρώσουμε). Τα συντηρητικά (σεξιστικά και ΛΟΑΤ-φοβικά) κοινωνικά 
στερεότυπα είναι σίγουρα ένα ακόμη πεδίο παραγωγής διακρίσεων και προσβολών 
για τα ΛΟΑΤ άτομα. Καλό είναι βέβαια να έχουμε στο νου μας ότι δεν αρκούν οι 
απαγορεύσεις σε αρνητικές αναφορές και αναπαραστάσεις ή οι εκστρατείες ενημέ-
ρωσης. Με κίνδυνο να φανώ ελαφρύς στο κοινό του περιοδικού θα υποστήριζα ότι 
είναι ακόμη σημαντικότερη η προβολή θετικών εικόνων, έστω και «αφομοιωμένων» 
από την κυρίαρχη κουλτούρα: τα «κανονικά» ζευγάρια λεσβιών ή γκέι στις σειρές 
του Παπακαλιάτη ή στην Πολυκατοικία, οι επώνυμες που να δηλώνουν ανοιχτά το 
διαφορετικό σεξουαλικό τους προσανατολισμό, η γενικότερη ορατότητα των ΛΟΑΤ 
στη δημόσια σφαίρα μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αν και δεν 
πρόκειται φυσικά να φέρουν την επανάσταση.

Άφησα το πιο περίπλοκο για το τέλος. Η διεύρυνση του συμφώνου συμβί-
ωσης και η εισαγωγή του πολιτικού γάμου και της τεκνοθεσίας ως δυνατότητας 
για τα ΛΟΑΤ ζευγάρια, φαντάζουν από τη μια μεριά προκλητικά ακόμη και σε 
ορισμένα μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας και από την άλλη μεριά θεωρούνται συχνά 
συντηρητικά από τα μέλη επαναστατικών οργανώσεων και τις θαμώνες των καφε-
νείων γύρω από την πλατεία Εξαρχείων. Η πρώτη αντίρρηση απαντιέται εύκολα: 
είναι βασικό δικαίωμα κάθε πολίτισσας να μπορεί να κληροδοτήσει την περιουσία 
της σε όποια θέλει, να έχει τους πραγματικά κοντινούς της ανθρώπους δίπλα της 
όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, να ελαφρύνεται από φορολογικά βάρη 
με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να το κάνουν οι ετεροφυλόφιλες συμπολίτισσές 
της. Θα επισήμαινα όμως όσον αφορά το δεύτερο σκέλος αντιρρήσεων ότι η διεύ-
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ρυνση και εισαγωγή τέτοιων θεσμών στην ουσία ανοίγουν συνολικά τη συζήτηση 
για την οικογένεια, το γάμο και τη συντροφικότητα, επιχειρώντας να τους δώσουν 
νέα και πολύ πιο σύνθετα χαρακτηριστικά. Από αυτήν την άποψη θεωρώ ότι οι 
αντισυστημικές ή ριζοσπάστριες από εμάς καλό είναι να πηγαίνουμε πέρα από 
το σύνθημα «100% ισότητα στα δικαιώματα για όλες» και να συνειδητοποιούμε 
ότι με αυτά τα αιτήματα ζητάμε από την κοινωνία να ξεμπερδέψει με ένα ικανό 
μέρος της πατριαρχίας, του φαλλοκρατισμού και της ετεροκανονικότητάς της. Και 
βέβαια ο γάμος είναι ένας θεσμός που παραδοσιακά αναπαράγει τις κυρίαρχες 
και ανισότιμες έμφυλες σχέσεις, φυσικά μπορούμε να ονειρευόμαστε μια κοινοτική 
ανατροφή των παιδιών με αυτονομία και χωρίς το αίσθημα της ιδιοκτησίας από τις 
γονείς τους, αλλά μην ξεχνάμε πόσο διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις μπορούν να 
αναπτυχθούν μέσα από αυτούς τους νέους θεσμούς, πιθανότατα αντιφατικές και 
αντιθετικές με τις έμφυλες σχέσεις όπως τις γνωρίσαμε ως τώρα.

Για να επιστρέψω στην αρχική μου τοποθέτηση, μου είναι σαφές ότι τέτοια 
επιμέρους αιτήματα, χωρίς να συνοδεύονται από τη συνολικότερη κοινωνική αλ-
λαγή (προς την αμεσοδημοκρατική, αυτόνομη και αυτοθεσμιζόμενη κατεύθυνση 
που υποστηρίζει το περιοδικό και εγώ μαζί του), δε μπορούν παρά να βρουν την 
ετερόνομη θέση τους, να αφομοιωθούν και να ακολουθήσουν στην πορεία της μια 
ναι μεν lgbt friendly, ιεραρχική δε κοινωνία. Το ζήτημα είναι λοιπόν να τοποθετηθούν 
στο ευρύτερο πλαίσιο ενός προτάγματος συνολικής αλλαγής, που θα αναγνωρίζει τον 
δυνάμει ριζοσπαστισμό τους και τον πιθανό κλονισμό της ετεροκανονικότητας που 
μπορούν να επιφέρουν. Είναι η παμπάλαια συζήτηση για το δέντρο και το δάσος, 
με το ΛΟΑΤ ουράνιο τόξο να φέγγει πάνω από τις συστάδες των δέντρων.

Η πρώτη αφορμή για να απομακρυνθώ από τη Μαύρη Γάτα (κατάληψη 
– πρόδρομο της Φάμπρικας Υφανέτ) ήταν η απόπειρα της Εύας, του μεγάλου 
μου έρωτα στη Θεσσαλονίκη, να συμμετάσχει σε μία συνέλευση της κατάληψης, 
όπως ενθουσιασμένος την είχα προτρέψει, όντας ήδη ο ίδιος μέλος. Αποστασι-
οποιημένη ένα χρόνο πριν από το ΝΑΡ, επηρεασμένη εκείνη την περίοδο από 
τον Καστοριάδη και τις αυτόνομες φεμινίστριες, μίλησε μέσα από την πορεία 
της αυτή, έγινε κατευθείαν αντιπαθής από κάποια μέλη της συνέλευσης και 
αποφάσισε το ίδιο βράδυ ότι δεν έχει νόημα να πρήζει τα συκώτια της, για να 
μπορέσει να συμμετάσχει σε μια κατάληψη αυτόνομων αναρχικών. Το ότι ένα 
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άτομο που εκτιμούσα και αγαπούσα τόσο, αντιμετωπίστηκε ως ανεπιθύμητο, 
με έκανε να αναρωτηθώ πόσο ανοιχτές ήμασταν στη γειτονιά που υποστηρί-
ζαμε ότι αποτελούμε κοινωνικό κέντρο της, πόση πραγματική όρεξη είχαμε να 
πάμε πέρα από τις δοκιμασμένες συνταγές του χώρου μας. Απογοητευμένος 
από τις απαντήσεις που έδωσα, γύρισα σπίτι μου, άραξα στον ριζοσπαστικό 
μου καναπέ (σφιχταγκαλιασμένος με τη χειραφετημένη μου Εύα) και έμεινα 
απαθής κι ανενεργός για την επόμενη εξαετία, μέχρι να ξαναβρώ το σώμα, την 
εντοπιότητα και το θάρρος της γνώμης μου στο Βύρωνα και στο κέντρο της 
Αθήνας. Η Εύα κατέληξε στο ΣΕΚ, δε μιλάμε πια αλλά καμιά φορά πετυχαίνω 
το όνομά της σε αφίσες, να συναινεί εκ νέου πως ο μαρξισμός παραμένει πιο 
επίκαιρος από ποτέ.

Μια ιδιαιτερότητα του κουήρ (queer) κινήματος στην Ελλάδα είναι ότι θα 
περιγραφόταν ακριβέστερα ως «αναρχοκουήρ». Με αυτήν την έννοια οι απόψεις 
που θα παρουσιαστούν εδώ ως «κουήρ» αντικατοπτρίζουν περισσότερο την αθη-
ναϊκή πραγματικότητα και λιγότερο ένα πολύμορφο και παγκόσμιο κίνημα, τόσο 
θεωρητικό των σπουδών κοινωνικού φύλου (με ηγερίες την Eva Sedgwick και τη 
Judith Butler μεταξύ άλλων), όσο και κινηματικό για το κοινωνικό φύλο και τη 
σεξουαλικότητα.

Θα ξεκινήσω με τα ενοποιητικά στοιχεία των κουήρ ομάδων, στην Ελλάδα και 
τον υπόλοιπο κόσμο, για να προχωρήσω στη συνέχεια στα καθ’ ημάς. Μέχρι τώρα 
στο «πολιτικό» μέρος του κειμένου έγινε λόγος για ΛΟΑΤ άτομα και παρόλο που 
δεν το υποστήριξα ξεκάθαρα, φαίνεται να έχω πάρει ως δεδομένο ότι υπάρχουν 
τέσσερις διακριτές ταυτότητες, οι ομοφυλόφιλοι, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλοι και οι 
τρανς, οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονο κοινωνικό ρατσισμό και για αυτό διεκδικούν 
τα δικαιώματά τους. Το «προσωπικό» μέρος του κειμένου, έδειξε να αναπαράγει 
αυτή τη διάκριση παρουσιάζοντας με ως ένα άτομο με μπάι–αμφιφυλόφιλη ταυτό-
τητα, αν και κάπως εκκεντρικό με όλα αυτά τα ασυνάρτητα που αφηγούμαι, και 
μάλιστα σε ένα περιοδικό όπως το Μάγμα.

Μία κουήρ θεωρητικός ή ακτιβίστρια όμως θα με εγκαλούσε ότι παρά τις 
υφολογικές ακροβασίες παρουσίασα πολύ τακτοποιημένα τα πράγματα, εγκλωβι-
ζόμενος στην ταυτότητα του αμφιφυλόφιλου και βαυκαλιζόμενος με αυτήν (ενώ θα 
απαντούσε μάλλον στη Χαρούλα «βιώνεις ως αποτυχία και πένθος την ανεπάρκειά 
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σου να χωρέσεις στις μεγάλες αφηγήσεις της ετεροκανονικότητας, αυτός ο αγώνας 
όμως είναι από την αρχή του χαμένος»). Για την κουήρ οπτική το φύλο είναι εγγενώς 
ρευστό και από τη γένεσή του κοινωνικό, με τα βιολογικά δεδομένα να αποτελούν 
την πρώτη ύλη για μια ποικιλία από κατασκευές σχετικά με τη σεξουαλικότητα και 
το φύλο. Δεν υπάρχει επομένως κάτι εγγενώς και αληθινά «ανδρικό», «γυναικείο», 
«ομοφυλόφιλο», «τρανς» κ.τ.λ. απλώς αλλεπάλληλες επιτελέσεις του φύλου και της 
σεξουαλικότητας που μπορούν να οριστούν μόνο ως παροντική συμπεριφορά και 
παρελθοντική επανάληψη, ικανές όμως να αναμορφωθούν σε κάθε περίπτωση που 
η κοινωνία δίνει στο άτομο την ελευθερία να αυτοπραγματωθεί. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο ο κουήρ ακτιβισμός περισσότερο επιμένει στις καταπιεστικές νόρμες της 
κοινωνίας για το φύλο και τη σεξουαλικότητα (τις οποίες ονομάζει ετεροκανονικό-
τητα – heteronormativity) και επιχειρεί να τις κλονίσει ή και να τις ανατρέψει, παρά 
εστιάζει στη διεκδίκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων (με ποικίλες θέσεις των κουήρ 
ακτιβιστριών για το ζήτημα, από την άποψη ότι η κριτική στην ετεροκανονικότητα 
πρέπει να συμπορεύεται με τις θεσμικές διεκδικήσεις, μέχρι την πλήρη απόρριψη 
του ακτιβισμού των δικαιωμάτων). Ο κουήρ ακτιβισμός μάλιστα έχει κάνει ισχυρή 
κριτική και στις πρακτικές του θεσμικού ΛΟΑΤ κινήματος, θεωρώντας ότι η διεκδί-
κηση δικαιωμάτων χωρίς να καταγγέλλεται η ετεροκανονική δομή της κοινωνίας μας, 
στην ουσία επιχειρεί να αφομοιώσει τις ΛΟΑΤ με τον ίδιο τρόπο που αφομοιώθηκαν 
οι γυναίκες, αφού κέρδισαν την πολιτική και εργασιακή ισοτιμία, ενώ επικρίνει τα 
Pride ως θεσμούς που αναπαράγουν με ευτελή τρόπο όλα τα χαρακτηριστικά της 
εμπορευματικής, καταναλωτικής και θεαματικής κουλτούρας μας.

Ερχόμενες στην αθηναϊκή πραγματικότητα, τα παραπάνω εμπλουτίζονται από 
τις εκλεκτικές συγγένειες των ελληνίδων κουήρ με τις ιδέες του αναρχισμού και της 
αυτονομίας (ιταλικού όμως και όχι καστοριαδικού ή άλλου τύπου). Απαξίωση της 
εκπροσώπησης από ΛΟΑΤ σωματεία, εχθρικότητα προς τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη 
και αυτά της ΛΟΑΤ κοινότητας, επιμονή αυστηρά σε συνελευσιακές διαδικασίες 
και σε έντυπα χαμηλού τιράζ χωρίς αντίτιμο και διαφημίσεις είναι κάποιες από τις 
βασικές ιδιότητες που διαφοροποιούν τις αθηναϊκές κουήρ ομάδες από τις ΛΟΑΤ 
αντίστοιχές τους, αλλά και που νομίζω ότι φέρνουν εύκολα στο μυαλό αντίστοιχες 
πρακτικές αυτόνομων και αναρχικών συνελεύσεων.

Αν αποδεχόμουν άκριτα την ταμπέλα του αμφιφυλόφιλου θεσμικού ακτιβι-
στή, θα μπορούσα πολύ εύκολα να ξεμπερδέψω με τις παραπάνω κριτικές (όπως 
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κάνουν πολλές άλλες ακτιβίστριες της ΟΛΚΕ και του Pride, με τις οποίες μπορώ 
να θεωρηθώ πολιτικά σύντροφος). Σε αυτή τη βάση θα αντέτεινα ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός των ΛΟΑΤ ατόμων είναι πολύ φλέγον και άμεσο ζήτημα για να δι-
υλίζουμε τον ετεροκανονικό κώνωπα, ότι η κουήρ θεωρία είναι τελείως δυσνόητη 
για το μέσο ΛΟΑΤ άτομο και ότι οι πρακτικές αναρχικού τύπου έχουν δείξει εδώ 
και δεκαετίες πόσο αναποτελεσματικές είναι.

Η προσωπική θέση μου είναι δυστυχώς ή ευτυχώς ενδιάμεση, (και οφείλω 
να παραπονεθώ αρκετά μοναχική), εκκρεμής ανάμεσα στο θεσμικό ακτιβισμό και 
την κουήρ θεωρία/πρακτική. Βρίσκω την κριτική στην ετεροκανονικότητα και τις 
συμπαγείς ταυτότητες εξαιρετικά χρήσιμη, θα ευχόμουν μάλιστα κάθε θεσμική 
ακτιβίστρια να την έχει ως βασικό θεωρητικό εργαλείο, όταν διεκδικεί ακόμα και 
το θεσμικότερο από το αιτήματα. Επιπλέον η γενικότερη πολιτική μου τοποθέτηση 
δε μπορεί παρά να είναι υποστηρικτική προς τις αμεσοδημοκρατικές και συνε-
λευσιακές διαδικασίες, ελπίζοντας μάλιστα τα θεσμικά σωματεία της κοινότητας 
μας να αποκτήσουν κάποια στιγμή μαζικές και ζωντανές συνελεύσεις. Η οριζόντια 
οργάνωση και η ορθολογική, δημοκρατική συζήτηση μεταξύ ίσων είναι πολύ σημα-
ντικά αγαθά για να τα παραχωρήσουμε στις κουήρ.

Από την άλλη είμαι μέλος μιας κοινότητας με χαμηλή συνειδητοποίηση και 
θάρρος, εγκλωβισμένης στην καλύτερη περίπτωση στους τέσσερις τοίχους ενός 
μπαρ στο Γκάζι, δαρμένης κάποιες φορές στο Πεδίο του Άρεως όταν ψωνίζεται, 
κραγμένης στο σχολείο της και απολυμένης από τη δουλειά της. Δε μπορώ να 
περιμένω τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες να ωριμάσουν τις συνειδήσεις, αλλά 
οφείλω να δράσω άμεσα για να διορθωθεί έστω και ένα από τα προβλήματα που 
πιέζουν, αναγνωρίζοντας πως περισσότερο ανακουφίζω και παρηγορώ παρά επι-
λύω. Στο βάθος όμως της μακριάς πορείας μέσα από τους θεσμούς, που θα ‘λεγε 
και ο Μαρκούζε, αισθάνομαι να στοχεύω στα ίδια με τις κουήρ συναγωνίστριές 
μου και θα έλπιζα να συζητούσαμε περισσότερο, εις πείσμα των ταμπελών που 
χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας.

Με είχε προειδοποιήσει ότι ήταν οροθετικός, αλλά δεν με ένοιαζε, η εμπλο-
κή μου με το ΛΟΑΤ ακτιβισμό με είχε ενημερώσει αρκετά για τους μηδενικούς 
κινδύνους, αν πάρεις τις κατάλληλες προφυλάξεις. Μου ανέφερε επίσης ότι ήταν 
σε σχέση, αλλά έχει να τον δει τρεις μήνες και μάλλον θα χωρίσουν, ούτε αυτό 
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με ένοιαζε, πρακτικά ήταν ελεύθερος. Περπατήσαμε στο ήπιο απόγευμα του 
φετινού Οκτωβρίου από τη Σταδίου πάνω στη Μπενάκη και μέχρι την πλατεία 
Εξαρχείων, αγκαλιασμένοι να φιλιόμαστε και να χαμογελάμε σχεδόν ευτυχισμένοι, 
ανάμεσα σε παραξενεμένες περαστικές και έναν παππού που σταυροκοπιόταν. 
Στο “Gingerale” καθίσαμε σαν ζευγάρι, όσο άνετα ήμουν κατά καιρούς με τις 
κοπέλες μου, την Εύη, την Άννη, την Εύα, χαϊδεύοντας το χέρι και τον λαιμό 
του, ανταλλάσσοντας πονηρά βλέμματα και πεταχτά φιλιά. Πρώτη φορά τα 
έκανα όλα αυτά με τόση άνεση δημόσια, στα 32 μου, ο θεσμικός ακτιβιστής, 
ο δειλός διανοούμενος που εύκολα μιλάει και δύσκολα κάνει, όλα αυτά πρώτη 
φορά σας λέω. Στο σπίτι του υπέροχος έρωτας και οργασμοί λαμπεροί, κεραυ-
νοί μέσα στην κόρη του ματιού, ήχοι που δεν ήξερες ότι μπορείς να αρθρώσεις, 
η ευτυχισμένη στιγμή ως αυτοκράτειρα του κορμιού σου. Την τρίτη φορά που 
βρεθήκαμε μου είπε ότι δε μπορώ να κοιμηθώ σπίτι του, θα περνούσε το πρωί 
ο γκόμενός του για να του φέρει κάτι πράγματα, ετοιμάζονταν για διήμερο το 
σουκού στην Αράχωβα. Έχω να τον δω από τότε, αλλά τον ευγνωμονώ βαθιά, 
είναι από τους λίγους ανθρώπους που με έκανε τόσο να σκεφτώ, προκαλώντας 
μου χαρά και μόνο.

Αντί για επίλογο: μιλάω εκ του παραδείγματος, γιατί δεν ξεχνάω ότι το 
προσωπικό είναι πολιτικό και ότι αν δεν πάρουμε την ευθύνη της μικρής μας ασή-
μαντης ύπαρξης, τίποτα σημαντικό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η ορατότητα του 
Pride, η διεκδίκηση των θεσμικών δικαιωμάτων, η υποψιασμένη κριτική του κουήρ 
δεν είναι μόνο θέμα κεντρικής πολιτικής, αλλά και δημόσιας σφαίρας, του «εδώ και 
τώρα» της θέσης από όπου μιλάμε και πράττουμε. Μέχρι λοιπόν να αλλάξουμε τον 
κόσμο, ας δοκιμάσουμε σαν το Σίσυφο να φανταστούμε τον εαυτό μας ελεύθερο 
και ευτυχισμένο3.

3. Θα ενθάρρυνα θερμά την αναγνώστρια του Μάγματος να μη βασιστεί μόνο στα λεγόμενά 
μου για να βγάλει όλα της τα συμπεράσματα για το αθηναϊκό ΛΟΑΤ και κουήρ κίνημα, αλλά να 
επισκεφτεί και τους ιστότοπους: Θεσμικός Ακτιβισμός : http://www.athenspride.eu (Athens Pride), 
http://www.ibility.eu (Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας)· «Αυτονομία» : http://
www.loa.gr, http://clubs.pathfinder.gr/lesviakiomadaathinas (Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας)· Κουήρ : 
http://www.qvzine.net (Queericulum Vitae), http://stinpriza.blogspot.com (Στην Πρίζα)· Περιοδικά: 
http://www.10percent.gr (10%), http://screwmagazine.blogspot.com (Screw), http://cityuncovered.
blogspot.com (City Uncovered).
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Σπύρος Απέργης

Ο Τσάβες και η ελληνική Αριστερά

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν πεδίο επιλεκτικής πολιτικής εκ μέρους 
αφενός των καπιταλιστικών χωρών και αφετέρου των χωρών του λεγόμενου υπαρ-
κτού σοσιαλισμού. Το γεγονός και μόνο ότι διαμορφώθηκαν δύο μεγάλες ομάδες 
δικαιωμάτων, τα αστικά και πολιτικά αφενός και τα κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτισμικά αφετέρου, οι οποίες έλαβαν τη μορφή σχετικών διεθνών συμβάσεων 
που υιοθετήθηκαν η πρώτη κυρίως από τις καπιταλιστικές χώρες και η δεύτερη 
από τις χώρες του λεγόμενου «υπαρκτού» σοσιαλισμού δείχνει την επιλεκτικότητα 
και την υστεροβουλία των δύο μπλοκ του Ψυχρού Πολέμου. Στην ουσία, οι μεν 
υποστήριζαν τα δικαιώματα που εκτιμούσαν ότι παραβίαζαν οι δε.

Η ανάδειξη αριστερόστροφων κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, οι οποίες, 
συνήθως, βασίζονται σε ποικίλα τοπικά κινήματα, έχει δημιουργήσει μια θετική 
ανταπόκριση σε μεγάλο μέρος της ελληνικής Αριστεράς. Η ανταπόκριση αυτή 
έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένα από αυτά τα καθεστώτα, όπως του Τσάβες στη 
Βενεζουέλα (στην κυβέρνηση από το 1998) του Μοράλες στη Βολιβία (από το 2006) 
και του Ραφαέλ Κορέα (επίσης, από το 2006) ακολουθούν σοσιαλίζουσες πολιτικές 
και ευρέα προγράμματα δαπανών σε υγεία και παιδεία, ενώ εφαρμόζουν ή σκοπεύ-
ουν να εφαρμόσουν κρατικοποιήσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ειδικότερα, οι σχέσεις της ελληνικής Αριστεράς με 
το καθεστώς Τσάβες είναι αγαστές και ανταλλάσσονται συχνά επισκέψεις μεταξύ 
αντιπροσωπιών των κομμάτων της Αριστεράς και της πρεσβείας της Βενεζουέλας 
ενώ οι δηλώσεις ιδεολογικο-πολιτικής αλληλοϋποστήριξης δίνουν και παίρνουν. 
Έτσι, όμως, η Αριστερά υποπίπτει για μια ακόμα φορά σε μια επιλεκτικότητα 
ως προς την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα αναγνωρίζουν 
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και τα εφαρμόζουν οι συγκεκριμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανάγοντας 
με την ευνοϊκή στάση της έναντι των κυβερνήσεων των χωρών αυτών, συνειδητά ή 
ασυνείδητα τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα σε θέση υπεροχής σε σχέση 
με τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και αναπαράγοντας τον διαχωρισμό που 
έχει καλλιεργήσει ο Ψυχρός Πόλεμος και τα δυο πολιτικο-κοινωνικά μπλοκ της 
εποχής εκείνης.

Ειδικότερα στη Βενεζουέλα, παρά τις αναμφισβήτητες επιτυχίες του καθε-
στώτος στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των βενεζουελάνων ως προς τα 
κοινωνικά και τα οικονομικά τους δικαιώματα, η κατάσταση των αστικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει έντονα προβληματική με σοβαρές 
παραβιάσεις τους να καταγγέλλονται από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και άλλες αξιόπιστες πηγές. Ας κάνουμε μια σύντομη περιοδολόγηση για να θεμε-
λιώσουμε του λόγου μας το αληθές.

Ο Ραούλ Μπαντουέλ ήταν ο άνθρωπος που τον Απρίλιο του 2002 έσωσε τον 
Ούγκο Τσάβες. Ο στρατός είχε κάνει πραξικόπημα, η Ουάσιγκτον αναγνώρισε άμε-
σα την δικτατορική κυβέρνηση του Πέδρο Καρμόνα, αλλά ο στρατηγός Μπαντουέλ 
κινητοποίησε κρίσιμες δυνάμεις του στρατού, απελευθέρωσε τον Τσάβες κι έτσι 
συνέβαλε στην επιστροφή του στην εξουσία. Για να τον ανταμείψει, ο τελευταίος τον 
έχρισε υπουργό Άμυνας. Αργότερα όμως, ο Μπαντουέλ άρχισε να απομακρύνεται 
από τον πρόεδρο, για να διακόψει τελικά τους δεσμούς μαζί του και να περάσει 
στην αντιπολίτευση. Και τον Απρίλιο του 2009 συνελήφθη για διαφθορά. «Κάθε 
μέρα η καταπίεση μεγαλώνει και οι μάσκες πέφτουν», είπε στον δημοσιογράφο 
της Γκάρντιαν από το κελί του στις στρατιωτικές φυλακές Λος Τέκες, έξω από 
το Καράκας. «Το μόνο που ενδιαφέρει τον Τσάβες είναι να παραμείνει ισοβίως 
πρόεδρος. Όσο για την κατηγορία εναντίον μου, είναι αστεία». 

Ένα άλλο στοιχείο των τάσεων του καθεστώτος Τσάβες είναι οι στρατηγικής 
σημασίας σχέσεις που έχει δημιουργήσει με ανελεύθερα και τυραννικά καθεστώτα. 
Ο Τσάβες συναγελάζεται με το σταλινογενή ηγέτη της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ 
Λουκασένκο, και ζητά να ενωθούν οι χώρες τους προκειμένου να δημιουργήσουν 
μια «νέα δημοκρατία», σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε με αφορμή πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Λευκορωσία! Ο Λουκασένκο είναι ένας από τους ελάχιστους 
αξιωματούχους του Κομουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος εξακο-
λουθεί να παραμένει στην ηγεσία πρώην σοβιετικής «δημοκρατίας» (ο άλλος που 
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επιβιώνει ακόμα είναι ο πρόεδρος του Καζακστάν, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, 
πρώην «τοπάρχης» του ΚΚΣΕ στην περιοχή), έχοντας καταφέρει να διατηρήσει 
έναν ολοκληρωτικό, σταλινικό εφιάλτη από πλευράς δικαιωμάτων και ελευθεριών 
σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία είναι και η μοναδική στην ευρωπαϊκή ήπειρο που 
εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Παράλληλα, ο Τσάβες σε επίσκεψή του το 2006 στο 
Ιράν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και «έδω-
σαν υπόσχεση συνεργασίας, μίλησαν για ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων και 
μελλοντικές συνεργασίες», σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Ο Τσάβες 
δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «θα παραμείνει στο πλευρό του Ιράν υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες». Από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε: «Αισθάνομαι ότι στο 
πρόσωπο του Ούγκο Τσάβες συνάντησα έναν αδελφό, ένα συναγωνιστή»!

 Οι επιδόσεις του καθεστώτος Τσάβες στην τήρηση και εφαρμογή ορισμέ-
νων ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι καθόλου καλές. Σύμφωνα με εκθέσεις της 
διεθνούς και αμερόληπτης μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, Διεθνούς Αμνηστίας, το 1999 σκοτώθηκαν 100 άτομα από κρατικές δυνάμεις 
καταστολής (αστυνομία και στρατό). Περίπου 50 από τα θύματα σκοτώθηκαν υπό 
περιστάσεις που έδειχναν ότι επρόκειτο για εξωδικαστικές εκτελέσεις. Την ίδια 
χρονιά, τουλάχιστον 100 αιτούντες άσυλο από την Κολομβία επαναπροωθήθηκαν 
βίαια στην Κολομβία από την οποία είχαν φύγει λόγω των επιχειρήσεων της κο-
λομβιανής κυβέρνησης κατά των αντάρτικων της Κολομβίας. Η βίαιη επαναπρο-
ώθηση αιτούντων άσυλο στη χώρα καταγωγής τους, όπου κινδυνεύει η σωματική 
τους ακεραιότητα, η ελευθερία ακόμα και η ζωή τους είναι μείζων παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και έγκλημα ολκής.

Το κλείσιμο ενός τηλεοπτικού καναλιού τον Μάιο του 2007, το οποίο είχε 
πρωτοστατήσει κατά του Τσάβες στην απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του το 
2002, οδήγησε σε διεθνή καταδίκη του από το ευρωκοινοβούλιο, διεθνείς μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, όπως οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα, η Human Rights Watch 
καθώς και λατινοαμερικάνικες επαγγελματικές οργανώσεις. Παρά τις παράνομες 
πράξεις του σταθμού κατά την περίοδο της απόπειρας πραξικοπήματος, πρόκει-
ται για έμμεση μεν, έμπρακτη δε, λογοκρισία μη αρεστού στη κυβέρνηση Τσάβες 
σταθμού. Η προσπάθεια του Τσάβες να «βαφτίσει» «απειλή για τα παιδιά λόγω 
των συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά της δημόσιας ηθικής» ή «απελπισμένη μάχη της 
ολιγαρχίας» μια σαφή προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης είναι, το λιγότερο, 
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ατυχής και αδικαιολόγητη. Παράλληλα, 32 ραδιοφωνικοί σταθμοί το τελευταίο 
διάστημα έκλεισαν λόγω μη ανανέωσης της άδειάς τους από το καθεστώς, επιφέρο-
ντας ένα ακόμα πλήγμα στις ελευθερίες του τύπου και, γενικότερα, της έκφρασης. 
      Εξάλλου, οι  πλαστικές σφαίρες και τα δακρυγόνα  της αστυνομίας  που 
υποδέχονται συχνά, κατά καιρούς, τους διαμαρτυρόμενους διαδηλωτές, η στρατι-
ωτικοποίηση του καθεστώτος, που είναι ξεκάθαρη, με την αυξανόμενη παρουσία 
στρατιωτικών στη κυβέρνηση και με το μιλιταριστικό μέτρο της, κατά βούληση, 
ανάπτυξης του στρατού στο Καράκας για την αντιμετώπιση «σχεδίου αποσταθερο-
ποίησης», η μονοπρόσωπη διακυβέρνηση της χώρας, για κάποια διαστήματα μέσω 
διαταγμάτων, χωρίς τη συμμετοχή και τον έλεγχο της Βουλής, και με αδύναμους 
θεσμούς–δικλείδες στις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης, καθώς και η βάρβαρη αστυνο-
μική βία που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς πολίτες σίγουρα δεν εντάσσονται 
στην υποτιθέμενη πορεία προς το σοσιαλισμό που επαγγέλλεται ο Τσάβες.

 Ένα άλλο στοιχείο αυταρχικής αντίληψης του καθεστώτος Τσάβες, ως προς 
την ελευθερία της έκφρασης, είναι η υποχρεωτική μετάδοση των λόγων του από 
όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας. Μεταξύ 1999 
και 2006 τα μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν να διακόψουν το πρόγραμμά τους 
1339 φορές (!) για να μεταδώσουν στο σύνολό τους (άνω των τριών ωρών, συνήθως) 
τους λόγους του Τσάβες.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, χιλιάδες πολίτες της χώρας 
έχουν φονευθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις σε διαδηλώσεις ή σε άλλα περιστατικά. 
Περιπτώσεις σκλάβων, παιδικής πορνείας και παιδικής εργασίας διαπιστώνονται, 
το δικαστικό σύστημα είναι σοβαρά διεφθαρμένο και οι υπερασπιστές των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων θεωρούνται από τον Τσάβες απειλή για πολιτική αναταραχή. 
Παράλληλα, ο τύπος αντιμετωπίζει απειλές και εκφοβισμούς από την κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, το όργιο αστυνομικής αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας από 
την αστυνομία είναι παραπάνω από προφανές. Περισσότεροι από 6.100 άνθρωποι 
(!) δολοφονήθηκαν από αστυνομικούς μεταξύ του 2000 και του πρώτου εξαμήνου 
του 2005 σε 5.500 περιστατικά! Μάρτυρες, που έχουν καταγγείλει περιστατικά 
αστυνομικής βαρβαρότητας, έχουν απειληθεί ή δεχτεί επιθέσεις. Από τους περίπου 
6.000 αστυνομικούς που έχουν εμπλακεί στα περιστατικά των φόνων μόνο 517 
είχαν διωχθεί δικαστικά και λιγότεροι από 250 είχαν συλληφθεί μέχρι το 2007, αν 
και φαίνεται να έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η πάταξη της ατιμωρησίας 
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και της αυθαιρεσίας των αστυνομικών. Δηλαδή, στη Βενεζουέλα σκοτώνονταν κατά 
την περίοδο 2000-2005 κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις πολίτες από την αστυνομία. 
Μιλάμε, δηλαδή, αναμφισβήτητα για αστυνομική βαρβαρότητα.

 Το 2002 ήταν επίμονες οι αναφορές για βασανιστήρια σε διάφορες περι-
οχές της χώρας και για συνθήκες φυλακών που ισοδυναμούν με απάνθρωπη και 
ταπεινωτική μεταχείριση. Το 2003 μάρτυρες καταγγελιών για αστυνομική βαρβα-
ρότητα συχνά απειλήθηκαν ή δέχθηκαν επιθέσεις. Συχνή είναι η παρενόχληση και 
οι απειλές σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η αντίδραση 
των αρχών σε τέτοιες πρακτικές είναι ανεπαρκής. Ο ίδιος ο Τσάβες δήλωσε στις 
αρχές του 2004 ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σκοπεύουν να 
πυροδοτήσουν πολιτική αναταραχή! Αυτές οι δηλώσεις εξέθεσαν επανειλημμένα τους 
υπερασπιστές των δικαιωμάτων σε απειλές και εκφοβισμό, ενώ οι αρχές απέτυχαν 
να διεξαγάγουν αποτελεσματικές έρευνες για τις απειλές  αυτές.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξαφάνιση των Φυλετικών Διακρίσεων εξέφρασε 
ανησυχίες για ορισμένες, ιδιαίτερα απεχθείς,  μορφές παραβιάσεων των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, όπως περιπτώσεις παιδικής εργασίας, παιδικής πορνείας και 
ύπαρξης σκλάβων σε παράνομα ορυχεία χρυσού στη περιοχή του Άνω Ορινόκου και 
αλλού. Επιπλέον 14 νεκροί και τουλάχιστον 200 τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα 
αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2004. Αρκετοί 
από τους διαδηλωτές κρατήθηκαν και δέχτηκαν κακομεταχείριση ή βασανιστήρια 
στους τόπους κράτησής τους. Η χρήση βασανιστηρίων θεωρείται συνήθης πρακτική 
σε πολλές αστυνομικές δυνάμεις. Οι έρευνες που ξεκίνησαν για τα περιστατικά 
αυτά ήταν αργές και ακατάλληλες, λόγω της μεροληψίας των αστυνομικών και των 
δικαστών σε βάρος των θυμάτων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.

    Λόγω της πολιτικής πόλωσης που υπάρχει, το δικαστικό σύστημα στερείται 
αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Ειδικότερα είναι σαφής η αποτυχία του δικαστι-
κού συστήματος να εξασφαλίσει αμερόληπτη και αποτελεσματική αντίδραση στις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω ενδεικτικό στοιχείο για τις αντιλήψεις του καθεστώτος Τσάβες, 
είναι η δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Μαρί 
Πίλι Χερνάντεζ, το 2006 σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, ότι «όλα τα δικαιώματα είναι σημαντικά αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό 
να τρέφεται κάποιος από το να είναι μέλος πολιτικού κόμματος, να έχει μια αξι-



172 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

οπρεπή δουλειά από το να ζει σε δημοκρατικό σύστημα, να γνωρίζει να διαβάζει 
και να γράφει από το να έχει ελευθερία έκφρασης... Τα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα θα πρέπει να παίζουν κυριαρχικό ρόλο πάνω στα αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα». Ο αυθαίρετος και ηθικά και πολιτικά ανερμάτιστος διαχωρισμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση Τσάβες έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση 
με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα θεωρούν όλα 
αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και παγκόσμια, αντίληψη που θεμελιώνεται πρώτιστα 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948. Εκτός αυ-
τού, τον Μάρτιο του 2006 με 170 ψήφους υπέρ έναντι 4 κατά και τριών αποχών, η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε για την ίδρυση νέου Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΟΙ ΗΠΑ ήταν μια από τις χώρες που ψηφίσαν κατά μαζί 
με το Ισραήλ τις νήσους Μάρσαλ και το Παλάου. Η Βενεζουέλα, η Λευκορωσία και 
το Ιράν απείχαν της ψηφοφορίας. Το νέο Συμβούλιο που θα απαρτίζεται από 47 μέλη 
έχει αντικαταστήσει την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είχε χάσει την 
αξιοπιστία της και είχε δεχτεί δίκαιες επικρίσεις, επειδή επέτρεπε σε χώρες που 
παραβιάζουν επί χρόνια τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν μέλη. Στόχος του νέου 
συμβουλίου είναι ο εντοπισμός των χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και η παροχή βοηθείας σε χώρες στη κατάρτιση ανάλογης νομοθεσίας. 

Πρόσφατα ο Τσάβες φάνηκε διατεθειμένος να δεχτεί κρατούμενους του κέ-
ντρου κράτησης Γκουαντάναμο κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου κορυφής 
των Λατινοαμερικανικών και Αραβικών Κρατών στο Κατάρ στις αρχές Απριλίου 
2009. Ο κυβέρνηση Ομπάμα που έχει ξεκινήσει πρόγραμμα παράδοσης των κρατου-
μένων σε διάφορες χώρες, τους οποίους δεν θέλει να απελευθερώσει «για λόγους 
ασφάλειας», οφείλει είτε να τους ασκήσει διώξεις και να τους προσάγει σε δίκαιες 
δίκες είτε να τους αφήσει απολύτως ελεύθερους να πάνε μόνοι τους (αφού τους 
δώσει τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τα χαρτιά τους, όπως έχει υποχρέωση από 
το διεθνές δίκαιο) όπου αυτοί νομίζουν. Οποιαδήποτε  παράδοση κρατουμένων σε 
τρίτες χώρες είτε προς κράτηση είτε προς «φιλοξενία» εκ μέρους των ΗΠΑ χωρίς 
οι ίδιοι να επιθυμούν κάτι τέτοιο και χωρίς να εμπίπτει η παράδοση στο διεθνές 
δίκαιο περί έκδοσης ή άλλης νόμιμης ποινικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες 
θα είναι μια παράνομη πράξη και έγκλημα σε βάρος τους. Με την έννοια αυτή η 
κυβέρνηση Τσάβες είναι υπόλογη για ευθεία παραβίαση των διεθνών συμβάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η χώρα της έχει υπογράψει και επικυρώσει.
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Για λόγους δικαιοσύνης απέναντι στο καθεστώς Τσάβες, θα πρέπει να ανα-
φέρουμε και ορισμένες βασικές επιτυχίες του ως προς τα δικαιώματα στην εκπαί-
δευση και στην υγεία. Μια απλή σύγκριση με το ποσοστό φτώχειας πριν την εκλογή 
Τσάβες είναι καταλυτική. Το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από 
το όριο φτώχειας κυμαινόταν μεταξύ 55.6% και 43.9% στα χρόνια 1997-98, ενώ 
των ατόμων ήταν ακόμα μεγαλύτερο (60.9% - 50.4%), σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία 1998-2006 του υπουργείου Οικονομικών της Βενεζουέλας. Ταυτόχρονα, 
έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους φτωχούς ανθρώπους να έχουν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στα λεγόμενα «Μπολιβαριανά σχολεία» πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, όπου οι μαθητές αυξήθηκαν από περίπου 270 χιλιάδες  το 1999, σε πάνω 
από 1 εκατομμύριο το 2005. Το 1998 υπήρχαν μόλις 1.628 γιατροί πρώτης ανάγκης 
σε ένα πληθυσμό 23.4 εκατ. κατοίκων, ενώ σήμερα ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 
19.571 για πληθυσμό 27 εκατ. κατοίκων, δηλαδή υπερδεκαπλασιάστηκε. Βέβαια, οι 
παροχές και τα μέτρα για στους φτωχούς προέρχονται από τα κέρδη που αποφέρει 
στο κράτος ο έλεγχος των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, με τις 
τιμές τους τώρα να έχουν βρεθεί σε πρωτοφανή, ιστορικά ύψη τα τελευταία χρόνια. 
Όμως δεν είναι οι επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις που πήραν στα χέρια τους τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις επιχειρήσεις, αλλά η κομματική νομεκλατούρα 
της κυβέρνησης Τσάβες.

  Η πάλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ενότητα των κοινωνικών 
οικονομικών, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, για την καθολικότητά τους 
χωρίς εξαιρέσεις δεν είναι απλά ένα στοιχειώδες πολιτικό καθήκον στο πλαίσιο 
του Διαφωτισμού και της νεωτερικότητας. Επιβάλλεται να είναι ο πυρήνας της 
αντίληψης κάθε αριστερής, αντικαπιταλιστικής και αντιολοκληρωτικής συλλογικό-
τητας που διεκδικεί την ανατροπή του καπιταλισμού καθώς και την ατομική και 
συλλογική αυτονομία. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι και ένα από τα θεμέλια στο 
σχέδιο μετάβασης προς οποιοδήποτε απελευθερωτικό, αντικαπιταλιστικό πρόταγ-
μα αυτονομίας, πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Οι επιλογές της ελληνικής 
Αριστεράς για την, άνευ όρων και άνευ κριτικής, στήριξη καθεστώτων υπεύθυνων 
για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν της περιποιούν τιμή. Η 
ελληνική Αριστερά οφείλει να κάνει την αυτοκριτική της. Αμφιβάλλω, όμως, εάν, 
έστω, συνειδητοποιεί το ολίσθημα στο οποίο υποπίπτει. 
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Κωστής Τριανταφύλλου

Τι ζητάμε από την τέχνη, 
τι ζητάμε απ’ τη ζωή μας;*1  

 Η μεγαλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης είναι η μητέρα μου, μπήκε στην σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, είχε καταπληκτικό κλασσικό σχέδιο και σταμάτησε να 
ασχολείται, όταν επρόκειτο να με γεννήσει. Αυτό κι αν είναι Τέχνη. Γεννήθηκα με 
δίπλωμα/πιστοποιητικό γνήσιου έργου τέχνης! Όχι, γεννήθηκα κληρονομικώ δικαι-
ώματι καλλιτέχνης! Γιατί: Αυτό - Είναι. Είναι η μεγαλύτερη γυναίκα της ζωής μου. 
Ναι, θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη καλλιτέχνης. Λίγες γυναίκες μπήκαν τότε 
στην σχολή, αλλά ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού, συνέχισαν. Άρα 
εδώ ήδη μιλάμε για ανδρική παρουσία στην τέχνη. Αργότερα, υπήρξε μια άνοδος 
της γυναικείας ευαισθησίας. Εδώ και κάποιες δεκαετίες αυτό που υπάρχει είναι 
επαγγελματισμός κακώς εννοούμενος, για μια συγκρότηση βιογραφικού, οι ρόλοι 
αντικαθρεφτίζονται μέσα από σχέσεις εξειδικευμένες και τα ονόματα έρχονται και 
παρέρχονται όπως οι λιακάδες σ’ ένα δελτίο καιρού.

Εάν αντιληφθούμε την ζωή σαν ένα κομμάτι της τέχνης -σε ποιόν κάνουμε 
κακό; Ποιόν βλάπτει το να γίνει «η καθημερινή ζωή τέχνη»; Το αντίστροφο, εάν 
ένα κομμάτι καθημερινότητας μπει μέσα σε ένα μουσείο, γίνεται αυτόματα τέχνη; 
Γιατί στη μια περίπτωση αποτελεί ρητορικό σχήμα –ενώ στην άλλη γεγονός; Το 

* Ο Κ. Τ. είναι εικαστικός καλλιτέχνης και ποιητής. Τα έργα του από την δεκαετία του ’80 έχουν 
χαρακτηριστεί από τον κεραυνό που βάζει μέσα στην τέχνη, σαν ιδέα αλλά και σαν φυσική πα-
ρουσία έκρηξης και ήχου. Αυτό το κείμενο είναι η  εισήγησή του στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα 
το βιβλίο της Cynthia Freeland, Μα είναι αυτό τέχνη; (Αθήνα, Πλέθρον, 2007), στο Σύλλογο 
Ελλήνων Αρχαιολόγων, το 2009, υπό την αιγίδα του Athens Fringe Festival.
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πραγματοποιήσιμο και το μη δυνάμενο να πραγματωθεί; Μήπως η ζωή του καλ-
λιτέχνη γίνεται τέχνη; Έστω, ανάγοντας φαντασιακά την πραγματικότητα σε ένα 
φανταστικό μουσείο ή εργαστήριο; Τα έργα του γίνονται σε σχέση με την ζωή του 
ή σε σχέση με άλλα έργα τέχνης ή σε σχέση με την ιστορία της τέχνης ή σε σχέση 
με τον τρόπο ανάγνωσης της σύγχρονης προβληματικής ή σε σχέση με την αγορά, 
την μόδα, τον έμπορο, τον επιμελητή; Η ζωή των έργων είναι δεδομένο πως δεν 
ανήκει στον καλλιτέχνη –πόσοι επιμελητές δεν προσπαθούν να εκθέτουν μόνο πε-
θαμένους καλλιτέχνες, οπότε τα έργα τους να είναι στην ανεξέλεγκτη διακριτική 
τους ευχέρεια να παρουσιαστούν με οποιοδήποτε τρόπο!

Ποιητές προσδιόρισαν κινήματα τέχνης -σήμερα που δεν υπάρχουν πια κι-
νήματα, χρηματιστές, συλλέκτες, επιμελητές πιάνουν τον σφυγμό της επιτυχημένης 
συναλλαγής; Υπάρχουν περίοδοι όπου το ζητούμενο είναι ο επαναπροσδιορισμός 
της τέχνης, ιδιαίτερα στην αρχή του 20ού αιώνα έως και την δεκαετία του ‘60, 
υπάρχουν όμως και μεταβατικές περίοδοι όπου η χρηματική συναλλαγή κυριαρχεί 
και υποκαθιστά τις αξίες που ενυπάρχουν σε μια κοινωνία -έτσι και σε ένα έργο 
τέχνης.

Το ερώτημα τι είναι τέχνη έρχεται να το απαντήσει ο καλλιτέχνης, ο οποίος 
σήμερα βρίσκεται να έχει μικρότερη σημασία από τον επιμελητή, το διευθυντή ενός 
μουσείου και φυσικά το συλλέκτη. Ο καλλιτέχνης το απαντάει με το έργο του, το 
οποίο αν δεν το βάλει σε εκθέσεις ο επιμελητής, αν δεν το κρεμάσει ο διευθυντής 
του μουσείου, αν δεν υποστηριχθεί από το συλλέκτη, αν δεν σπρωχτεί από ενδιάμε-
σους ανεξάρτητους φορείς στα εξώφυλλα των μοδάτων περιοδικών, αν δεν γυρίσει 
στις απανταχού μπιενάλε –θα μείνει στο εργαστήριο του καλλιτέχνη για την πιθανή 
ανακάλυψη από κάποιον ερευνητή. Ποιός είναι αυτός που απαντάει σε αυτό το 
ερώτημα. Ο θεατής, ο καλλιτέχνης, ο διευθυντής Μουσείου, ο επιμελητής;

Ο ετερόνομος τρόπος ζωής μας έφερε σε τέλος δημιουργικής διαδρομής, δι-
αλόγου κι επικοινωνίας και πλέον το αφασιακό, το αδιάφορο και το ατομικιστικό 
κυριαρχεί. Ο ετερόνομος τρόπος παραγωγής τέχνης φέρνει τέλος στην φαντασία 
και στην δημιουργική σχέση με την πραγματικότητα. Παρ’ όλη την αύξηση παρα-
γωγής τέχνης και θεάματος αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από την παραγωγή 
που εγγράφεται σε μια ετερόνομη συμπεριφορά. Όσο για την έκφραση Αυτό μου 
αρέσει ή δεν μου αρέσει ή και γιατί έτσι μου αρέσει είναι καθήλωση στην βρεφική 
ηλικία ή επαναφορά αυτής της ηλικίας στον δημόσιο σχολιασμό. Φυσικά δεν είναι 
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τίποτα άλλο πέραν της καταναλωτικής αγωγής.
Και γιατί εγώ νοιάζομαι όχι γι’ Αυτό αλλά για την τέχνη και θέλω να προ-

σπαθήσω να της δώσω νόημα; Θέλω να θυμίσω πως έχω πει πολλές φορές όχι στο 
να συμμετάσχω σε ομαδικές αλλά και σε ατομικές σε αίθουσες τέχνης, όταν οι 
προϋποθέσεις για το έργο μου δεν είναι οι κατάλληλες. Έχω δε εκθέσει/παρουσιάσει 
έργα μου που φέρουν και αυτά τους ηλεκτρονικούς μου κεραυνούς σε εξωτερικό 
χώρο, και σε μη οριοθετημένους/προσδιορισμένους χώρους σαν ειδικούς χώρους  
τέχνης και υπήρξε επικοινωνία με τον θεατή. Το ηχητικό ξάφνιασμα έφερνε και 
την πρόσκληση να το δουν. Γιατί ζήτησα στον εαυτό μου κεραυνούς; Γιατί άρχισα 
να μιλάω με τους κεραυνούς, γιατί τους παρουσίασα; Γιατί ταυτίζομαι με αυτά τα 
έργα και χάνομαι μέσα τους, όταν τα κοιτάω ώρες ολόκληρες μαγεμένος; Γιατί μου 
αρέσει να βλέπω περαστικούς να σταματάνε και να τα χαζεύουν αρκετές στιγμές 
της ζωής τους; Σε κάποια παράθυρα που τα είχα βάλει, ήταν ενδιαφέρον πόσο ο 
ένας τα έδειχνε και τα σχολίαζε στον άλλον. Γιατί;

Θα σας διαβάσω ένα κείμενο για τους κεραυνούς μου που μπορεί να απα-
ντάει σε περισσότερα ερωτήματα. Έτσι, λοιπόν: 

Ο άγνωστος Χ σε αόρατη αποστολή.
 
Ζούμε σ’ έναν κόσμο που θεωρούμε πως εκμοντερνίζεται, αν αυτό είναι η 

αναμενόμενη συνέχεια της Αναγέννησης, πως εξελίσσεται η τεχνολογία, η τέχνη, η 
γνώση, η ανθρώπινη ελευθερία και πως οδηγεί σε μια κοινωνία χειραφετημένη από 
την άγνοια, τη φτώχεια, τη μονοκρατορία ιδεολογιών και μακριά από φανατισμούς. 
Όμως αυτό πού βλέπουμε γύρω μας δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να έχει πραγ-
ματοποιηθεί και τελικά δεν είναι πρόοδος του ανθρώπου, αλλά επί μέρους εξελί-
ξεις υποταγμένες στην κοινωνική δεοντολογία διαχείρισης της παραγωγής. Μικρό 
παράδειγμα η γενετική εξέλιξη με τα σημαντικά ευρήματα και η χρησιμοποίησή 
της για μεταλλαγμένα τρόφιμα, για να μπορεί ο δείκτης τιμών να ικανοποιεί τις 
πληθωριστικές κρίσεις της σύγχρονης οικονομίας. Κι όπως λέει ο Lyotard, σήμερα 
δεν αισθάνεται κανείς ένοχος για το ότι είναι απαίδευτος και ζει μέσα στην 
άγνοια. Και ποιο ήταν το επιχείρημα της πλειοψηφίας του γερμανικού λαού για 
τα στρατόπεδα εξολόθρευσης και το Άουσβιτς; Δήλωσαν άγνοια.

Σήμερα λοιπόν που αυτό το μοντέρνο θέλει να χρησιμοποιεί έννοιες πα-
γκοσμιότητας (διάβαζε απόλυτη και μονοκρατορική άποψη), όπου έχουμε τίτλους 
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εκθέσεων όπως  Global Vision -παγκόσμια οπτική δηλαδή, την οποία εκ φύσεως 
έχουν παγκόσμια μόνον οι τυφλοί- το να ψάξουμε τον ρόλο της τέχνης σημαίνει 
πως ψάχνουμε έναντι της σκόπιμα παγκοσμιοποιημένης ιδεολογίας (διάβαζε ταυ-
τολογικής και ισοπεδωτικής ιδεολογίας). Δηλαδή ψάχνουμε με τον δικό μας τρόπο 
αντίληψης και πέρα από συντηρητικές συντεταγμένες ανάγνωσης της αναγκαιότητας 
ύπαρξης της τέχνης.

Ο άνθρωπος που αποκτάει φτερά, που κλέβει από τους θεούς τη φωτιά, 
γινόταν κατά περιόδους πρότυπο ζωής, ήταν όμως πάντα πρόκληση! Ο Δαίδαλος 
είναι ο τύπος του καλλιτέχνη που φέρει ικανότητες όσο αρχιτεκτονικής τόσο και 
γλυπτικής, ακόμη κι εφευρέτης μηχανικών μέσων! Στο δε Μένωνα του Πλάτωνα 
τα γλυπτά του χαρακτηρίζονται ως έμψυχα. Από τον πανεπιστήμονα Αριστοτέλη 
στους εγκυκλοπαιδιστές έως την σημερινή μορφή ειδίκευσης κι ανάλυσης που έχει 
πάρει η επιστήμη, ο άνθρωπος ζητάει λύσεις ανάλογες του εκάστοτε κοινωνικού 
γίγνεσθαι. Έτσι από τον Δαίδαλο στον Λεονάρντο έως τους σημερινούς καλλιτέχνες, 
βλέπουμε περιόδους αναλαμπών, όπου τα όρια διαπλατύνονται κι απελευθερώνεται 
η δημιουργική δράση. Ο άγνωστος Χ ελλοχεύει ως φορέας δημιουργικής έφεσης. 
Διασχίζοντας τις διαδρομές της τέχνης στις χαρτογραφημένες περιοχές, περνάμε 
από όλες τις μορφές τέχνης και συναντάμε τόσο τις εμπορικές περιοχές όπου οι 
έμποροι  πουλάνε την  έξυπνη  πραμάτεια τους, όσο και εκείνες του ονείρου και 
της έρευνας όπου δεν παράγονται εικόνες και ποιήματα -αλλά ασκείται η ποιητική 
αίσθηση και το δημιουργικό φαντασιακό πραγματώνεται, χρησιμοποιώντας όσο την 
γραφή τόσο την εικόνα ή την αναπνοή ή τον ηλεκτρισμό ή την έννοια Χ.

Ο παράγων άγνωστος Χ εξάσκησε τη σκέψη και βοήθησε στην αντίληψη κι 
ανάγνωση του εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος του ανθρώπου. Το ζητού-
μενο άγνωστο τροφοδότησε τη δημιουργική έκφραση και ανάπτυξε μορφές που 
βοήθησαν στην κατάκτηση δεδομένων. Τα δεδομένα μπολιάστηκαν με τον παρά-
γοντα Χ και για τα άγνωστα αυτά δεδομένα της σκέψης χρειάστηκε η έρευνα. Η 
έρευνα κι ο επαναπροσδιορισμός της από την ανακάλυψη, είναι μια πορεία που 
δίνει λόγο ύπαρξης ερευνητικής. 

Μέσα από τις ιδεολογίες και τις θεολογικές τους προεκτάσεις όλα βρίσκουν 
μια έμπιστη λύση. Μέσα στο άγνωστο ταξίδι Χ η τέχνη πάντα επαναπροσδιορί-
ζεται φαντασιακά. Όταν ο Χ εισβάλει στην τέχνη τότε γίνεται Χ+. Είναι παράγων 
ανατροπής και ανανέωσης. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύσει, όταν αυτός ο άγνω-
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στος δεν υποδύεται έναν γνωστό, που ανήκει στον υπερθετικό βαθμό του λόγου 
και προτάσσει τελεολογικές λύσεις για ανάπτυξη θεολογικών πρωτοβουλιών κι 
όταν αυτός ο άγνωστος δεν εξοστρακίζεται εν όψει ενός «τέλειου» πολιτειακού 
συστήματος κι όταν αυτός ο άγνωστος δεν γίνεται ιδεολογικό κατασκεύασμα για 
παραπλάνηση των ανθρώπινων διαφορών σε γένος, φυλή, σκέψη, ιδιοσυγκρασία 
-αλλά φορέας ενός συνολικού προτάγματος του ανθρώπινου γένους. Ο άγνωστος 
Χ αναγνωρίζεται στην διαφορά και στον άλλον που, αν δεν επικοινωνήσουμε μαζί 
του, δεν θα γνωρίζουμε το άγνωστο που φέρει την ζωή και διεκπεραιώνει τα όριά 
της. Ο άγνωστος Χ κατασκευάζει λαβυρίνθους για να γίνει το άγνωστο γνωστό 
-να βρει τις διαδρομές. 

   Κάθε ξεπέρασμα των ορίων εμπεριέχει κίνδυνο. Παίρνοντας όμως αυτό 
το ρίσκο εμπλουτίζουμε τον διάλογο. Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων θέτει τα 
καινούρια ενδιαφέροντα και τα ερωτήματα που γεννιούνται προ των πυλών του 
κοινωνικού διαλόγου. Ο δημόσιος διάλογος, όταν γίνεται, αντικαθρεφτίζει όχι μόνον 
το που μπορεί να πραγματοποιηθεί, τη χρονική στιγμή που αυτός ξεκίνησε αλλά 
φυσικά και τις κοινωνικές δυνάμεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν. Έτσι είναι εύκολο 
να πούμε πως η σχέση τέχνης-ηθικής είναι ένας διάλογος που έχει περιλάβει και 
καταγράψει σκέψεις, ερωτήματα και απαντήσεις. Όμως η γενετική επιστήμη και η 
ηθική δεοντολογία, σε ό,τι αφορά στην ανθρώπινη γενετική παρέμβασή της, είναι 
μια ανοιχτή συζήτηση. Για να καθορίσουμε τον διάλογο πρέπει να προσδιορίσουμε 
τα όριά του και να τον αφήσουμε σε μια δημιουργική ανάπτυξη, να τα ξεπεράσει 
και να τα επανατοποθετήσει όσες φορές το θεωρεί αναγκαίο γενεσιουργό αίτιο. 
Όντας ο διάλογος μέρος της επικοινωνιακής περιπέτειας του ανθρώπου, προσπαθεί 
να χαράξει δρόμους ενδιαφέροντος παράλληλους ή επάλληλους που μπορεί να μην 
συναντηθούν ποτέ -αλλά αν αυτό συμβεί, τότε ο διάλογος θα είναι εδραιωμένος 
σε ουσιαστικές προτάσεις, απελευθερωτικές του ανθρώπινου δυναμικού. Για ν’ 
ανακαλύψουμε πρέπει να θέλουμε να χαράξουμε περιοχές έρευνας και να τις 
διασχίσουμε πολλές φορές για να επισημανθεί το πρώτο μονοπάτι στο απάτητο 
φρέσκο έδαφος. Ο πολιτισμός εμπεριέχει όλες τις μορφές γνώσης και τρόπους 
απόκτησης, επιστημονικής και λαϊκής, επαγγελματικής κι εμπειρικής από όλες τις 
γεωγραφικές περιοχές της γης. Έτσι, αν αυτοί που προσδιορίζουν την πολιτιστική 
φυσιογνωμία αλλά και την επιστημολογική ηγεμονία του σημερινού λεγόμενου 
προηγμένου κόσμου δεν δεχτούν αυτή την διάχυση και ρευστότητα, αλλά κλειστούν 
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στα στενά δικά τους σύνορα, θα είναι υπό αμφισβήτηση.

   Ο ψηφιακός κόσμος της ηλεκτρονικής εποχής  περιέχει τόσους μύθους  όσο 
κι οι παλιότερες κοινωνίες. Από αιώνα σε αιώνα οι μυθολογικές βαλίτσες ταξίδεψαν 
σαν ένα μυστικό επιβίωσης, που έρχεται σε μας σήμερα, παρ’ όλη την πληροφορική 
εξέλιξη και τις νέες τεχνολογίες, με το ίδιο περιεχόμενο. Μύθοι επιβίωσης λοιπόν 
και νέες τεχνολογίες συνθέτουν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και ζωής; Αλλάζουν το 
συνολικό αίτημα ζωής του απελευθερωμένου και συνειδητοποιημένου άνθρωπου; 
Η ηλεκτρονική τεχνολογία αναπτύσσεται, η ψηφιοποίηση της πληροφορίας έφερε 
ακόμα και την έρευνα της εικόνας σε πρακτική εφαρμογή με μεγάλες δυνατότη-
τες συνδυασμών πληροφορίας με δημιουργικές προεκτάσεις -τα αποτελέσματα 
που γεννιούνται είναι μιας άλλης πραγματικότητας! Όλα τα διάμεσα μπορούν να 
αναπτύξουν την δημιουργική ανθρώπινη κατάθεση, αν γίνουν απελευθερωτικοί 
φορείς της συλλογικής συνείδησης και πάρουν θέση ιστορικής παρέμβασης. Όταν 
η συλλογική πνευματικότητα της κοινότητας είναι ποιότητας, αυτή η ανθρώπινη 
ομάδα μπορεί να γράψει την δημιουργική ιστορία της ανθρωπότητας. Μήπως ο 
άνθρωπος που ζητάει την ομορφιά και τον πολιτισμό είναι μια φράση που ανήκει 
σε έναν ασθενή που χρειάζεται θεραπεία; 

   Μήπως έχουμε ξεχάσει πως, αν δεχόμαστε ένα σύστημα, αυτό της πληρο-
φορικής για παράδειγμα, είναι για να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην παραγωγή 
και όχι ο ανθρώπινος εγκέφαλος να συρρικνωθεί στο ψηφιακό ιδεώδες ενός λογι-
σμικού προγράμματος! Εάν κάτι γίνεται αποδεκτό και δεν ζητιέται η ανατροπή του 
είναι γιατί είναι αποτελεσματικό. Έτσι, για παράδειγμα, η ελεύθερη αγορά και η 
διεθνής λογική της έχει επιτρέψει στους 80 πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη 
να διαθέτουν περισσότερα χρήματα από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κίνας. 
Αυτό βέβαια δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει, αν οι Κινέζοι τελικά δεν 
οδηγηθούν σε ευημερία ή έστω σε δίκαιη κι ισορροπημένη ευημερία κι ανάπτυξη ή 
σε κάποιο ανάλογο θετικό αποτέλεσμα. Επειδή υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη κι 
επιστημονική εξέλιξη κι υστερία μαζί, αυτό δεν σημαίνει πως περνάμε μια περίοδο 
συνολικής ανθρώπινης προόδου. Δεν σημαίνει πως με την ανακάλυψη της τυπογρα-
φίας δημιουργήθηκαν μεγάλοι συγγραφείς, ούτε πως η ανυπαρξία της εμπόδισε 
τον Αριστοτέλη να γράψει τόσα βιβλία σε μια τέτοια ευρεία γκάμα πραγμάτευσης 
από τα μετεωρολογικά έως την ποιητική. Εξ άλλου αυτός ο οργανωμένος ψηφιακός 
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νοητός χώρος, μήπως δεν είναι απόρροια της οργάνωσης ενός ειδικού τμήματος 
μόνον της ανθρώπινης φαντασίας; Ο ηλεκτρονικός πολιτισμός μας για την ώρα έκανε 
έξυπνες τις μηχανές. Πόσο ταιριάζει αυτή η λέξη για να χαρακτηρίσουμε τον αιώνα 
που τέλειωσε, δηλαδή έξυπνος αιώνας και κατά προέκταση έξυπνος άνθρωπος; Η 
φωτονική φωτιά που καίει μέσα στις οθόνες στο σπίτι μας συνεχίζει την αρχέτυπη 
λογική της φωτιάς στο σπίτι προσφέροντας επιπλέον την ζεστασιά της λάμψης της 
τεχνητής ευφυΐας των υπολογιστών; Είναι το ίδιο πρωτόγονο ένα χτεσινό γκρά-
φιτι, ένας σχεδιασμός στα προϊστορικά σπήλαια και μια ανάλογη χειρονομία ή 
επεξεργασία μ’ ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα στην νέα μας σπηλιά, τον υπολογιστή 
του σπιτιού μας; Όσο κερδισμένη βγαίνει η τέχνη από τα τεχνολογικά υλικά τόσο 
και αυτά τα ίδια γίνονται πιο έξυπνα και δημιουργικά στα χέρια καλλιτεχνών. Η 
ανάγνωση του κόσμου σαν ολότητα, που δίνει δικαίωμα στον λόγο της τέχνης να 
υπάρξει, θέλει να κάνει έναν κόσμο τέχνης την πολύμορφη πραγματικότητα. Η 
τέχνη πραγματεύεται το άγνωστο, αναδεικνύοντας κρυφές πλευρές και δυσεύρετες 
αλήθειες, για ν’ αναδείξει το ουσιώδες ανεξήγητο ή το τυχαίο ωραίο.
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Στέφανος Τακτικός

Από την άλλη μεριά

Τεστ πατρότητας. Η ταυτοποίηση 
του DNA απεκάλυψε τη στενή συγγέ-
νεια· το βουντού και τη σύγχρονη γε-
νετική χώριζε και ένωνε μια τρίχα. Η 
αποκρυπτογράφηση του γονιδιώματος 
έκανε τις τελετές μαύρης μαγείας να 
ωχριούν· όσα ανασύρονταν βιαίως στο 
φώς –χλωμό φως, φως χειρουργείου–, 
κατεδείκνυαν πως οι βελόνες των σκο-
τεινών, απόκρυφων πρακτικών δεν θα 
κατόρθωναν ουδέποτε να διεισδύσουν 

εξίσου βαθιά με το μικροσκόπιο στο ομοίωμα, στην αυτοσχέδια κούκλα, όπου μια 
τρίχα από τα μαλλιά του θύματος θα είχε προσαρτηθεί. Το ίδιο το «πρωτότυπο» 
πλέον βρισκόταν στην απόλυτη διάθεση της επιστήμης, είχε περιέλθει στην κατοχή 
της· εμφανιζόμενο ως ολοκληρωτικά κυριευμένο, αντικείμενο μιας εξαντλητικής 
γνώσης· έρμαιο στις ορέξεις της σε σημείο όπου η βαλλόμενη από τη θριαμβεύουσα 
«ορθολογικότητα» δεισιδαιμονία ούτε καν φανταζόταν. Ενόσω  λοιπόν οι σπει-
ροειδείς αλυσίδες του DNA εκδιπλώνονται, ουδείς δύναται να αποδράσει από τα 
πλοκάμια της καθοριστικότητας που απλώνονται παράλληλα, ταυτόχρονα με αυτές. 
Η λήψη του γενετικού υλικού –σιέλου, αίματος, κεράτινης ουσίας– κρίνεται ικανή 
να υπηρετήσει τη βλέψη της απόλυτης σύλληψης της υπόστασης του υποκειμένου 
καθεαυτής, της βαθύτερης ουσίας του. Το υποκείμενο είναι το γονιδίωμα· οι κλώνοι 
διαιρούνται και ενώνονται, γινόμενοι τα μπερδεμένα νήματα στων οποίων την κίνηση 
φέρεται να υπακούει, υποβιβαζόμενο σε μαριονέτα. Στον τόπο τέλεσης, στην σκηνή 
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του εγκλήματος, ανεβρέθησαν τρίχες. Ένας κόμπος –κόμπος στο στομάχι; ίλιγγος 
από τη συνεχιζόμενη αιώρηση;–  σχηματίζεται, καθώς η τρίχα γίνεται τριχιά· και 
ύστερα  η θηλιά περνιέται στο λαιμό.

 Σήμερα χάρη στα επιτεύγματα της στατιστικής μπορούμε και γνωρίζουμε 
ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες ο νεαρός που εμφανίζεται στο ρεπορτάζ της 
τηλεόρασης του Alpha –απαντά αρνητικά, ερωτώμενος κατά πόσο μπορεί να φα-
νταστεί τη ζωή του δίχως κινητό· όταν του ζητούν να πει το γιατί, αποκρίνεται: 
«δεν μπορώ να επικοινωνήσω» (sic)–, όπου πληροφορούμεθα πως –βάσει, πάντοτε, 
αδιάψευστων σχετικών μετρήσεων– σε κάθε κάτοικο της Ελλάδος αναλογούν 2 (δύο) 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, να κρατά τη δική του συσκευή, όπως διαπιστώθηκε 
για τη συντριπτική πλειονότητα όσων έλαβαν μέρος σε σχετική επιστημονική έρευνα, 
στο αριστερό αυτί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Μαθαίνουμε 
ακόμα πως, όταν σηκώνονται το πρωί από το κρεβάτι, δύο στους τρεις ανθρώπους 
φορούν πρώτα την αριστερή τους κάλτσα – άγνωστο δε παραμένει το τι απέγινε 
με τους ερευνητές που, προβληματιζόμενοι για τη λύση αυτού του αινίγματος, 
σίγουρα θα έχασαν τον ύπνο τους, πότε και πώς φόρεσαν την κάλτσα τους. Όσο 
για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, για τον οποίο ορισμένοι εικάζουν ότι έπασχε από μια 
σπάνια μορφή αυτισμού, αυτός δεν φορούσε ποτέ κάλτσες· κατόπιν συστηματικής 
επιστημονικής παρατήρησης κατέληξε στο ακλόνητο συμπέρασμα ότι το μεγάλο 
δάχτυλο του ποδιού πάντοτε τείνει να τις τρυπάει.

Μια τρύπα στο πρόσωπο του φεγ-
γαριού. Ένας μη επανδρωμένος πύραυλος 
προορισμένος, προσκρούοντας στην επι-
φάνεια της Σελήνης, δημιουργώντας έναν 
κρατήρα βάθους 40 μέτρων, να εξυπηρε-
τήσει τη συλλογή στοιχείων, αναφορικά 
με την ύπαρξη νερού στο δορυφόρο της 
γης· νερό σε μορφή πάγου. Μια απο-
στολή όπου ο πύραυλος μίας χρήσεως θα 
καταστραφεί ολοσχερώς, συντριβόμενος στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, την 
πάντοτε αόρατη, απαγορευμένη για κάθε βλέμμα, απρόσιτη από το φως του Ηλίου, 
σε μια χειρονομία ανείπωτης, αλόγιστης  σπατάλης. Η επιδεικτική αυτή αδιαφορία, 
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η διαφημιζόμενη, διαλαλούμενη αψήφιση του κόστους, η θεαματική καταστροφή 
του αντικειμένου κατά την επιδίωξη ενός αμφισβητήσιμης, το λιγότερο, βαρύτητας 
σκοπού, συνάδει με την έκδηλη αλαζονεία εκείνου που διατρανώνει την πεποίθηση 
ότι το κατέχει. Κραυγάζει την πίστη ότι κάθε πράγμα έχει κυριαρχηθεί, έχει για 
αυτό η απόφαση του αφανισμού του καταστεί αποκλειστικό προνόμιο του κυρίου 
του· ανεξαρτήτως –ή, πιο σωστά, ακριβώς εξαιτίας- του αστρονομικού του κόστους. 
«Το σώμα μου εκτείνεται ως τα άστρα»· το απόφθεγμα του Μπερξόν απηχεί, 
αντικατοπτρίζει τον πόθο της ψυχής να είναι τα πάντα, την αιώνια ακαταμάχητη 
τάση της να διαστέλλεται ως τα όρια του σύμπαντος, διατηρώντας πάντοτε για τον 
εαυτό της τη θέση του κέντρου του. Το σύμπαν που διαστέλλεται. Το κατά πόσο 
ο Αϊνστάιν έπασχε από μια σπάνια μορφή αυτισμού παραμένει άγνωστο –άλλοι 
θα προέκριναν ίσως την εξής διατύπωση: μένει να απαντηθεί. Αυτό που μοιάζει 
βέβαιο είναι πως υπήρξε θύμα μιας σαφώς πιο συνήθους μορφής αυτισμού που 
στις μέρες μας τείνει να λάβει τον χαρακτήρα πανδημίας.

«Your gaze hits the side of my face». Η 
Barbara Kruger, εξέχουσα εκπρόσωπος του 
«κριτικού» μεταμοντερνισμού, θιασώτιδα της 
εκπροσώπησης, κρατάει μούτρα έναντι όποιου 
επιδίδεται στην αναζήτηση της πρωτοτυπίας. 
Τίποτε το πραγματικά καινούργιο δεν μπορεί 
να αναδυθεί· ποτέ δεν μπορούσε να ευοδωθεί 
αυτός ο ανορθολογικός πόθος. Το κάθε τι δεν 
είναι παρά μια σούμα, ένα άθροισμά σημείων. 
Σημείων που απλά αναδιατάσσονται, περιφέ-
ρονται, μένοντας τα ίδια, αναλλοίωτα, ες αεί. 
Συστήματα σημείων· «δομές» σημαινόντων 
και σημαινομένων με αμφιμονοσήμαντη, πα-
γιωμένη, μεταξύ τους σχέση. «Ζεύγη αντιτι-
θέμενων σημείων»· «άσπρο-μαύρο», «αρσενι-
κό-θηλυκό». Το έργο εξηγείται· «Το ανδρικό 

βλέμμα στο έργο τέχνης». Το βλέμμα προσκρούει στην μία πλευρά του προσώπου. 
Η άλλη μένει γι’ αυτό απροσπέλαστη. Λοιπόν, τι θα γίνει; Θα προσφέρουμε στο 
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ράπισμα και την άλλη παρειά;
Υπάρχει κάτι που διαφεύγει. Ένας κρατήρας αβυθομέτρητος· ένα ηφαίστειο 

από όπου ξεχύνεται ένας  ακατάπαυστος, διαρκής παραστασιακός/ αισθηματικός/ 
προθεσιακός  ρους· ένας ρους απερίσταλτος, μη αναγώγιμος, πηγή δημιουργιών 
ολοκληρωτικά νέων, πηγή της ριζικής ετερότητας. Μπροστά στην αμηχανία όπου 
σήμερα ο παροπλισμός των εργαλείων της γρηγορούσας λογικής απέναντι σε αυ-
τήν την terra incognita, που για πρώτη φορά φαντάζει τόσο απομακρυσμένη, πιο 
μυστηριώδης από κάθε σκοτεινό σημείο του σύμπαντος, προξενεί, η επιχειρούμενη 
υπεραναπλήρωση, είναι βέβαιο, προορίζεται να αποτύχει. Η ξηρασία που η προ-
κλητική παραγνώριση, η συγκάλυψη του ρόλου του ορμητικού ποταμού που είναι 
η ριζική φαντασία, η αποτροπή της εξωτερίκευσης της, προκαλεί δεν πρόκειται να 
θεραπευθεί από την ανεύρεση νερού στη Σελήνη. Το στοιχείο της ζωής εκλείπει και 
μόνη η «πρόοδος» της τεχνοεπιστήμης απομένει, κινούμενη σε μια τροχιά αδράνειας, 
όπως τα διαστημικά σκουπίδια, τα πολυκαιρισμένα υπολείμματα των παροπλι-
σμένων ψυχροπολεμικών κατασκοπευτικών δορυφόρων, περιφέρονται, επιπλέουν 
για πάντα στο σκοτάδι του διαστήματος, το πέπλο του οποίου, καλύπτοντας τα, 
μοιάζει να σαρκάζει ως κάποια διαγαλαξιακή φάρσα την απόρρητη «μυστικότητα» 
που άλλοτε τα περιέβαλλε. Σημεία των καιρών… 

Έτσι, καθώς ο μονήρης πόλος της ψυχής αναλαμβάνει τα ηνία, κρατά το 
πηδάλιο, βραχυκυκλώνοντας τα πάντα, ποθώντας να κλείσει το κάθε τι μέσα στον 
κλοιό της εξαντλητικής γνώσης, καθώς η libido ενδοστρέφεται, όπως σε όλες τις 
ναρκισσιστικές νευρώσεις, η καταστροφή των πραγμάτων οφείλει να ιδωθεί ως ένα 
διπλό μήνυμα· ως έχουσα μια επιπλέον  σημασία. Ο πύραυλος αφανίζεται, όπως 
τα υπάρχοντα τους, τα πράγματα –δικά τους– τα τοποθετημένα στο επίκεντρο, 
μεθοδικά, σαν στα πλαίσια μιας κάποιας ιεροτελεστίας, καταστρέφονται από την 
οικογένεια των επίδοξων αυτοχείρων, πατέρα, μητέρα και κόρη, στην 7η ήπειρο 
του Μίκαελ Χάνεκε. Πρόκειται για μια εκδήλωση της απελπισίας απέναντι στην 
αδυνατότητα της επανόδου στην πρωταρχική «κατάσταση» της απόλυτης συνταύ-
τισης, όπου ο εαυτός και το σύμπαν δεν υπάρχουν ως τέτοια, αλλά είναι ένα και 
το αυτό· μια πράξη εκδίκησης απέναντι στο αντικείμενο που μαζί με τον άλλο 
επέφερε το σχίσμα, τη ρήξη της μονάδας· την απώλεια της πρώτης παράστασης 
του εαυτού-παντός, χαμένης πια για πάντα.

Χρειαζόμαστε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις του λέγειν προκειμένου να 
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ορίσουμε, κάνοντας χρήση του τελεστικού σχήματος του χωρισμού, λαμβάνοντας 
υπόψιν το διακύβευμα, τις αντιτιθέμενες πλευρές· ούτως ώστε να λάβουμε θέση. 
Which side are you on? Sleep on it –επωφεληθείτε των ευεργεσιών του ονείρου, όπου 
αυτό που ονομάστηκε συμπύκνωση, κάνοντας, φερ’ ειπείν, ένα πρόσωπο, όχι να 
συμβολίζει, να αντιπροσωπεύει ένα άλλο, αλλά να είναι αυτό και το άλλο πρόσωπο 
ταυτόχρονα, καταδεικνύει τον τρόπο του είναι του ασυνειδήτου, που είναι αυτός 
του μάγματος–· αλλά μην αλλάξετε απλά πλευρό…
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Βιβλιοπαρουσιάσεις

Γιώργος Ν. Οικονόμου
Από την κρίση του κοινοβουλευτισμού στη 
δημοκρατία

εκδ. Παπαζήση, 2009.

Ο Γιώργος Οικονόμου ανατέμνει τα αντιπροσωπευτικά πολιτικά  συστήμα-
τα των δυτικών κοινωνιών για να αποδείξει πως δεν πρόκειται για δημοκρατικά, 
αλλά για ολιγαρχικά πολιτεύματα που παρ’ όλο το φιλελεύθερο χαρακτήρα τους, 
αποκλείουν τους πολίτες από τη λήψη των αποφάσεων. Θεωρεί την κομματοκρα-
τία ως βάση της ολιγαρχίας καθώς εκεί εντοπίζει τις ρίζες πολλών από τα δεινά 
των σημερινών δυτικών κοινωνιών τα οποία εμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση 
και στην ελληνική περίπτωση: μετατροπή της πολιτικής σε θέαμα, αναξιοκρατία, 
πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή, διαφθορά, σύγχυση των εξουσιών, πολιτική ανισό-
τητα. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα όχι μόνο δεν είναι δημοκρατικό, αλλά απέχει 
και από το να είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικό αφού οι πολιτικές αποφάσεις 
λαμβάνονται από ανεξέλεγκτους υπερεθνικούς οργανισμούς, από διαπλεκόμενα 
συμφέροντα και λόμπι. 

Στον αντίποδα της αντιδημοκρατικής επιχειρηματολογίας, που θέλει τους 
«πολλούς» ανίκανους να αποφασίζουν για τα «πολύπλοκα» πολιτικά προβλήματα, 
η δημοκρατική παράδοση δείχνει εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του συνόλου των 
πολιτών να φωτίζει από όλες τις μεριές τα ζητήματα και να αποφασίζει ορθολο-
γικά, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να ελέγχει πιο αποτελεσματικά τους 
εντολοδόχους των αποφάσεών του περιορίζοντας σημαντικά το ανέλεγκτο που 
βρίσκεται στη βάση της πολιτικής διαφθοράς. Η σημερινή βαθιά κρίση, της οποίας 
η χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί απλά την κορυφή του παγόβουνου, οφείλεται 
στη ευρεία διάδοση της ολιγαρχικής νοοτροπίας που εγκαταλείπει την ευθύνη της 
πολιτικής στα χέρια των λίγων για να καταφύγει στην ιδιώτευση, την τηλεοπτική 
αποχαύνωση και τον καταναλωτισμό.
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Οι αναφορές του συγγραφέα σε ιστορικά παραδείγματα (αμεσο)δημοκρα-
τικών πολιτευμάτων περιλαμβάνουν κυρίως την αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά και 
(λιγότερο) τις επαναστάσεις του 20ού αιώνα. Παρότι όμως η αθηναϊκή δημοκρατία 
είναι το πιο χαρακτηριστικό δημοκρατικό παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υποτι-
μάται το ουσιαστικό περιεχόμενο της δημοκρατικής κουλτούρας, που πέρα από 
το «φορμαλιστικό» μέρος του αμεσοδημοκρατικού τρόπου λήψης των αποφάσεων, 
περιλαμβάνει και αξίες που γεννήθηκαν στη Δύση από την εποχή της Αναγέννησης 
ως σήμερα· ο Γιώργος Οικονόμου δεν παραλείπει να αναφερθεί –αποσπασματικά 
καθώς το αντικείμενο του πονήματός του είναι άλλο- σε ελευθερίες και δικαιώματα 
που συνθέτουν το «περιεχομενικό» μέρος του προτάγματος της αυτονομίας και 
συμπληρώνουν απαραιτήτως το «φορμαλιστικό» μέρος. 

Η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού κινήματος, αλλά και θεσμών συμμετοχής 
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων είναι σήμερα αναγκαία και δυνατή, υποστηρίζει 
ο συγγραφέας, μέσω της διάδοσης των δημοκρατικών αξιών και της διεκδίκησης 
αιτημάτων όπως η διενέργεια δημοψηφισμάτων, η κλήρωση αρχικώς ορισμένων 
βουλευτών του κοινοβουλίου, ο περιορισμός των βουλευτικών θητειών, ο χωρισμός 
κράτους και εκκλησίας, η ουσιαστική διάκριση των εξουσιών κ.ά. 

Θ. Π.

Δημήτρης Μαργαρίτης 
Κορνήλιος Καστοριάδης και το τέλος του 
κλασικού εργατικού κινήματος
εκδ. Τροπή, 2009.

 Το βιβλίο του Δημήτρη Μαργαρίτη αποτελεί μια συνεκτική παρουσίαση της 
σχέσης του Καστοριάδη με το εργατικό κίνημα που εξετάζεται σε δύο διαπλεκό-
μενα επίπεδα: σε εκείνο της πρακτικής εμπλοκής του στο κίνημα και σε εκείνο 
της θεωρητικής του συμβολής σε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο αυτά επί-
πεδα παρουσιάζονται παράλληλα σε μια προσπάθεια να φωτίσει το ένα το άλλο, 
να αναδειχθεί η διασύνδεσή τους και ο τρόπος με τον οποίο η εμπειρία μέσα στο 
κίνημα τροφοδοτεί τη θεωρητική σκέψη και αντιστρόφως. Μέσα δε από την πορεία 
του Καστοριάδη (που ξεκινάει από τα εφηβικά του χρόνια οπότε και εντάσσεται 
στο εργατικό κίνημα –ΟΚΝΕ, ομάδα Στίνα- και φτάνει μέχρι την κριτική υπέρ-
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βαση του Μαρξ και τη διατύπωση του προτάγματος της αυτονομίας), έχουμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ουσιώδεις στιγμές της ανάπτυξης του εργατικού 
κινήματος. Κομβικό στοιχείο της σχέσης του Καστοριάδη με το εργατικό κίνημα 
αποτελεί η σχέση του με τη σκέψη του Μαρξ, η αποδόμηση της οποίας ξεκινώντας 
από την κριτική επιμέρους ζητημάτων ολοκληρώνεται σταδιακά με την κριτική της 
μαρξικής οντολογίας. Ο συγγραφέας, με συνεχείς αναφορές στο έργο του Κώστα 
Παπαϊωάννου, της Χάννα Άρεντ, του Μάρεϊ Μπούκτσιν κ.ά., μολονότι ένθερμος 
θαυμαστής του έργου του Καστοριάδη, δε διστάζει να του ασκήσει κριτική ιδιαι-
τέρως για την οικονομίστικη εμμονή των αναλύσεών του της δεκαετίας του ’50 και 
την καθυστερημένη απεμπλοκή του από το μαρξιστικό δόγμα. 

Στο επίμετρο παρουσιάζεται μια κριτική αποτίμηση ολόκληρης της οικονομικής 
επιστήμης με ιδιαίτερες αναφορές στις θεωρίες περί διακυμάνσεων και κρίσεων 
που φτάνουν μέχρι τη διάψευση του μαρξισμού, τις ρίζες της σημερινής κρίσης της 
οικονομίας-καζίνο (κατά την έκφραση του Καστοριάδη) και ολοκληρώνονται με 
μια συντριπτική κριτική του οικονομισμού εν γένει που στοχεύει στην «κατάργηση 
της οικονομίας», την εκθρόνιση δηλαδή της οικονομίας από τη θέση της κεντρικής 
φαντασιακής σημασίας της κοινωνίας.

Θ. Π.
 

Ναντίμ Ασλάμ
Σβησμένες ψυχές
μτφρ. Α. Τσιρούνη, εκδ. Τόπος, 2008.

Συνήθως από τις στήλες των βιβλιοπαρουσιάσεων του Μάγματος 
δεν αναφερόμαστε σε λογοτεχνικά βιβλία. Ως πολιτικό περιοδικό, υπό μια έννοια, 
δε δικαιούμαστε να παρουσιάζουμε λογοτεχνικά βιβλία, καθώς η αισθητική για 
εμάς είναι ανεξάρτητη από την πολιτική και, ως εκ τούτου, δεν έχει θέση σε ένα 
περιοδικό που εκφέρει πολιτικό λόγο. Πόσο μάλλον όταν οι πολιτικές αρχές που μας 
εμπνέουν είναι αλλεργικές σε οποιαδήποτε μορφή, άμεση ή έμμεση, στρατευμένης 
τέχνης (από το σταλινισμό του Ζντάνοφ μέχρι τα σύγχρονα ήθη των «στρατευμένων» 
υποκουλτούρων, σύμφωνα με τα οποία το punk το ακούνε οι αναρχικοί, το black metal 
οι νεοναζί κ.λπ.). Υπάρχουν όμως ορισμένα λογοτεχνικά βιβλία –όπως επίσης και 
πολλές ταινίες ή άλλα έργα τέχνης- τα οποία έχουν μεγάλη κοινωνιολογική αλλά 
και πολιτική σημασία. Σε ό,τι αφορά στα έργα αυτής της κατηγορίας, νομίζουμε 
ότι μπορούμε να εκφέρουμε λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι εξετάζουμε το έργο από 
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κοινωνιολογική και όχι από καλλιτεχνική σκοπιά (το γεγονός ότι ο διακηρυγμένα, 
πολλές φορές, πολιτικός χαρακτήρας ενός έργου μπορεί να αποτελεί βασικό στοιχείο 
της αισθητικής του αξίας, δε μπορεί να μας απασχολήσει εδώ). 

Οι Σβησμένες ψυχές του Ναντίμ Ασλάμ, όσο κι αν είναι πράγματι γραμμένες 
με τρόπο όμορφο και δουλεμένο, εδώ μας ενδιαφέρουν από την κοινωνιολογική και 
πολιτική σκοπιά. Όπως έχει πει εξάλλου ο συγγραφέας σε μια πρόσφατη συνέντευξή 
του, «πάντοτε λέω ότι ψηφίζω, κάθε φορά που γράφω. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική 
ως ένα αίσθημα μιας υπευθυνότητας απέναντι στον κόσμο μέσα στον οποίο ζω. 
Σύμφωνα με την οπτική μου, κάθε γράψιμο είναι πολιτικό, ακόμα και το μη πολιτικό 
γράψιμο είναι πολιτικό […] Τίποτε βέβαια από όλα αυτά δε σημαίνει ότι τα έργα 
μου αποτελούνται από συνθήματα. Είμαι πάνω από όλα ένας μυθιστορηματογρά-
φος. Είμαι ευτυχής, όταν γράφω κάτι που με ικανοποιεί αισθητικά αλλά το οποίο 
ξεπληρώνει και σε ένα βαθμό το χρέος που αισθάνομαι ότι οφείλω στον κόσμο».

Το βιβλίο πραγματεύεται τις ιστορίες έξι προσώπων που, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, συνδέονται με το Αφγανιστάν: ενός Άγγλου, μόνιμου κατοίκου της 
περιοχής, του οποίου οι Ταλιμπάν έκοψαν το χέρι και σκότωσαν τη γυναίκα· μιας 
νεαρής ρωσίδας που αναζητά τα ίχνη του αδερφού της, ο οποίος αγνοείται από την 
εποχή της εισβολής των σοβιετικών· ενός νεαρού, ορφανού Αφγανού, εκπαιδευμένου 
σε μεντρεσέ, με σκοπό να γίνει μάρτυρας του Αλλάχ· δύο αμερικανών, ενός βετεράνου 
της CIA και του γιου του, στελέχους των ειδικών δυνάμεων· μιας νεαρής Αφγανής 
δασκάλας, που επιμένει να διδάσκει, παρά τις απειλές των Ταλιμπάν. Μέσα από 
τη διήγηση των ιστοριών του καθενός, ο συγγραφέας περιγράφει την κατάσταση 
αυτής της χώρας που γνώρισε και συνεχίζει να γνωρίζει τρεις διαφορετικές μορφές 
βαρβαρότητας: τη σοβιετική βαρβαρότητα, κατά την εισβολή του Κόκκινου Στρατού 
στη χώρα, κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’80, τη δίχως όρια φονταμενταλιστική 
βαρβαρότητα των Ταλιμπάν, που ενισχύθηκαν με κάθε τρόπο από τις ΗΠΑ προκει-
μένου να πολεμήσουν τους Ρώσους, και, τέλος, τη βαρβαρότητα του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού, ο οποίος προσπαθεί τώρα να επιβάλει μια τάξη στο χάος που ο ίδιος 
δημιούργησε, είτε κάνοντας οικονομικές συμφωνίες με τους ίδιους τους Ταλιμπάν, 
είτε συμμαχώντας με τους τοπικούς πολέμαρχους. Η αξία του συγγραφέα έγκειται 
στο ότι δεν παίρνει το μέρος κανενός από αυτά τα στρατόπεδα, παρουσιάζοντάς 
τα, αμφότερα, ως μορφές βαρβαρότητας που στρέφονται ενάντια στο λαό αυτής 
της χώρας. Όπως σημειώνει κάπου, «ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ψυχρός μόνο για τις 
πλούσιες και τις προνομιούχες χώρες του πλανήτη». 

Στο φόντο του σπιτιού του Μάρκους, του άγγλου μονόχειρα, οι πρωταγω-
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νιστές του μυθιστορήματος αρχίζουν με ανεπαίσθητο τρόπο να αμφιβάλλουν για 
τις βεβαιότητές τους, είτε αυτές έχουν να κάνουν με το νόημα του ιερού πολέμου 
εναντίον «των δυτικών», είτε έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα των απεχθών 
μέσων που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά την πάλη τους ενάντια «στον κομουνι-
σμό» αλλά, και τώρα, ενάντια στους Ταλιμπάν (βομβαρδισμοί μη νόμιμων στόχων 
κ.λπ.). Στο σπίτι του Μάρκους τα ταβάνια είναι καλυμμένα με βιβλία, καθώς η 
Κατρίνα, η γυναίκα του, προτού την εκτελέσουν, είχε την ιδέα να καρφώσει τα 
βιβλία στο ταβάνι, προκειμένου να μην τα βρουν οι Ταλιμπάν. Αυτό το σπίτι, όπου 
κάθε τόσο ένα βιβλίο ξεκαρφώνεται και πέφτει στο πάτωμα και όπου οι τοιχογρα-
φίες έχουν καλυφθεί με ασβέστη για να διασωθούν από τη λύσσα των φανατικών, 
μετατρέπεται, κατά την πορεία του βιβλίου, σε ένα πνευματικό καταφύγιο, που 
η περιρρέουσα βαρβαρότητα δε μπορεί να παραβιάσει. Η συνάντηση και η συμ-
βίωση τόσων διαφορετικών πολιτισμών κάτω από την ίδια στέγη φωτίζει, διά της 
αντιθέσεως, το χάος και την καταστροφή στην οποία οδηγεί ο φονταμενταλισμός, 
είτε είναι ισλαμικός είτε αμερικανικός. Ακόμα και ο νεαρός Καζά δυσκολεύεται, 
από ένα σημείο κι έπειτα, να συγκεντρωθεί στις προσευχές του, ζώντας κάτω από 
την ίδια στέγη με την όμορφη Ντούνια, για την οποία νιώθει μια ακατανόητη –και 
ανεπίτρεπτη!-, για ένα μαχητή του Ισλάμ, έλξη.

Ακόμα όμως κι αν αφήσουμε κατά μέρος το βαθιά ανθρώπινο πνεύμα του 
βιβλίου –το οποίο φυσικά σε καμία περίπτωση δεν περιστέλλεται στη συμβολικού 
τύπου καρικατούρα που μόλις στήσαμε-, αξίζει κανείς να το διαβάσει μόνο και 
μόνο για να πάρει μια γεύση του τι πραγματικά συμβαίνει σε εκείνες τις ξεχασμέ-
νες περιοχές, σε «τούτη τη χώρα που λες και την κομμάτιασε το μίσος του Θεού». 
Τώρα που η αμερικανική πολιτική έχει στραφεί προς το Αφγανιστάν, είναι πολύ 
διδακτικό να διαβάζει κανείς τις περιγραφές του Ασλάμ, είτε αναφέρονται στους 
βρετανούς αποικιοκράτες και τις δολοφονίες αμάχων κατά τη δεκαετία του ‘30, 
είτε στους σοβιετικούς, που έριχναν από τα αεροπλάνα νάρκες σε σχήμα παιδικών 
παιχνιδιών, είτε στους Ταλιμπάν, που βάζουν μικρόφωνα μπροστά στο στόμα των 
γυναικών που λιθοβολούν μέχρι θανάτου, προκειμένου οι κραυγές τους να ακού-
γονται σε ολόκληρο το χωριό, είτε, τέλος, αφορούν στις πολλαπλές συναλλαγές των 
Αμερικανών με αιμοδιψείς φύλαρχους που λυμαίνονται την περιοχή, με Ταλιμπάν 
και διεφθαρμένους αξιωματούχους της χούντας του Πακιστάν, με πρώην μέλη της 
CIA που έχουν οργανώσει ιδιωτικές φυλακές κ.λπ. Σε τελική ανάλυση, όπως έλεγε 
και ο Αλμπέρ Καμί, «όλοι οι δήμιοι είναι από την ίδια φάρα».

Ν. Μ.
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Μάγμα – προηγούμενα τεύχη

Τεύχος #1 (Δεκέμβριος ’07):
Νίκος Ν. Μάλλιαρης: Σημειώσεις για τη σύγχρονη κατάσταση 

* Θανάσης Πολλάτος: Πολιτική και φιλοσοφία * Ντέηβιντ Κέρτις: Η 
διάζευξη «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» στο έργο του Κορνήλιου 
Καστοριάδη * Νίκος Ηλιόπουλος: Θεσμισμένη πολιτική και απάθεια 
στη σύγχρονη Ελλάδα * Αυτονομία ή Βαρβαρότητα (διακήρυξη της 
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΗ ΤΟΥ ‘68: Σέργιος Τάκος: Η κληρονομιά του Μάη 

* Νίκος Ν. Μάλλιαρης: Ο Μάης του ‘68 κι η σημασία του για μας 
σήμερα* Όψεις της ανόδου της ασημαντότητας * Για την οικολογική 
κρίση * Θανάσης Πολλάτος: Για τον έρωτα και το θάνατο * Θανάσης 
Τριαρίδης: Τους ζυγούς λύσατε - τα κορίτσια φιλήσατε * Γιώργος Ν. 
Οικονόμου: Κοινωνία και ιστορία στην κληρονομημένη σκέψη και τον 

Κ. Καστοριάδη * Νίκος Ν. Μάλλιαρης: Για το χιούμορ * Πρωτοβουλία Αυτόνομων 
Κέρκυρας: Η πολιτική υπό την απειλή της βαρβαρότητας * Ελευθεριακή Παρέμβαση 
Φιλοσοφικής: Για το συντονισμό των ελευθεριακών ομάδων μέσα στο πανεπιστή-
μιο * Γιάννης Γκλαρνέτατζης: Αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα - μια σύντομη 
επισκόπηση * Κάτι σαν γλωσσάρι
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Κορνήλιος Καστοριάδης: Η ανθρωπολογική κρίση του κα-

πιταλισμού * Αυτονομία ή Βαρβαρότητα: Η «κρίση του πολιτι-
κού συστήματος» κι η κρίση των φιλελεύθερων ολιγαρχιών * Νί-
κος Ν. Μάλλιαρης: Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηματο-
πιστωτική κρίση * Σερζ Λατούς: Εγκαταλείποντας την οικονομία 
* Γκι Ρουστάνγκ: Τα αδιέξοδα της ανάπτυξης κι η απο-ανάπτυξη 
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* Φιλίπ Γκοτρό: Socialisme ou Barbarie 1962-63: από τις ρωγμές στο σχίσμα * 
Θανάσης Πολλάτος: Μερικές σκέψεις για τη βία και την πολιτική * Σπύρος Απέρ-
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Ραλφ Φικς: Μπορείς αν θες, αρκεί να το κάνεις οικολογικά!* Νίκος 
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