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Editorial

Κάτι το ηφαιστειακό μάγμα που κάλυψε με τέφρα την Ευρώπη, 
κάτι το υπό άφιξη μάγμα των οικονομικών μέτρων -το δεύτερο ακόμα 
πιο ανθυγιεινό από το πρώτο- και το 6ο τεύχος νιώθει αναγκασμένο να 
κινηθεί σε κλίμα άκρως εκρηκτικό και ανταγωνιστικό. Για το σκοπό αυτό 
αντλούμε δυνάμεις από την αξιοσημείωτη και ίσως πρωτοφανή αύξηση και 
εξάπλωση (παρά την περίοδο κρίσης που διανύουμε) της συντακτικής μας 
ομάδας. Αντιμετωπίζοντας τις όποιες συγκρούσεις λόγω της πληθυσμιακής 
μας έκρηξης με καρτερική υπομονή και έχοντας συναίσθηση του υπαρκτού 
δημογραφικού προβλήματος που πιθανόν να προκύψει, θα προσπαθήσουμε 
να μην το παρακάνουμε ούτε αυτή τη φορά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με 
το ύφος και το περιεχόμενο των προηγούμενων τευχών θα μπορεί να 
στοιχειοθετήσει ένα κατηγορητήριο εις βάρος μας με αντικείμενο την 
τεχνικοποίηση και την κλωνοποίηση των όποιων αυτόνομων στιγμών μας. 

Το οικονομικό μέγεθος μετράει (;)

Η κρίση που εδώ και δύο χρόνια ταλανίζει τις περισσότερες 
οικονομίες ανά την υφήλιο δείχνει να παρουσιάζει κάποια μικρά σημάδια 
«κόπωσης» και εξισορρόπησης. Ωστόσο κάθε πρόβλεψη για το άμεσο 
μέλλον μόνο ως ριψοκίνδυνη μπορεί να χαρακτηριστεί, πόσο μάλλον όταν η 
κρίση, από καθαρά χρηματοπιστωτική που ήταν στην αρχή, έχει εξαπλωθεί 
σταδιακά σε κάθε τομέα της οικονομίας. Έτσι, το να μιλήσει κάποιος για 
ξεπέρασμα της κρίσης εν μέσω συνεχιζόμενης ύφεσης, έλλειψης ρευστότητας 
και γιγάντωσης της ανεργίας σε πολλές χώρες, θα ηχήσει παρόμοια με τον 
ανεύθυνο λόγο των «ιθυνόντων» και των κυβερνώντων. 

 Αυτό που δίχως αμφιβολία παρατηρείται είναι η συνεχιζόμενη 
περιστροφή σχεδόν κάθε συζήτησης και προβληματισμού γύρω από τα 
οικονομικά μεγέθη, τους χρηματιστηριακούς δείκτες, και κάθε λογής 
μετρήσιμη ποσότητα. Η επιμονή και η εξάρτηση από την αριθμολαγνεία, 
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από τη μία υποβιβάζει το ζήτημα σε ένα επιστημονικό-μαθηματικό 
πρόβλημα, ενώ από την άλλη θάβει τις υπόλοιπες και βαθύτερες πτυχές 
της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τις κοινωνικές, τις ηθικές, τις 
ανθρωπολογικές, τις -με τη γενικότερη σημασία του όρου- πολιτισμικές1. 
Σύμφωνα με τις πολιτικές των ιθυνόντων, που συμβαδίζουν -και αυτό 
είναι το χειρότερο- με τη συναίνεση και την επιθυμία των ίδιων των 
πολιτών, η σωτηρία βρίσκεται στην κατεύθυνση της επιστροφής στην προ 
διετίας κατάσταση, δηλαδή στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών και των 
τραπεζών. Αυτό για μας, μάλλον αδιέξοδο αποτελεί παρά λύση, και αυτό 
για λόγους που θα εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω. 

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τα δομικά χαρακτηριστικά των 
οικονομιών του πλανήτη, τα οποία ουδόλως εγγυώνται την προστασία από 
μια νέα κατάρρευση. Οι οικονομολόγοι μιλούν σήμερα για το πέρασμα 
της κρίσης σε μια νέα φάση: από την κρίση του ιδιωτικού χρέους περνάμε 
στην κρίση του δημόσιου χρέους. Αν το 2008 η αμερικανική οικονομία 
-και μέσω αυτής η παγκόσμια- έφτασε κοντά στην κατάρρευση, επειδή 
ξεπεράστηκαν τα όρια υπερχρέωσης των νοικοκυριών, των τραπεζών και 
των επιχειρήσεων, σήμερα είναι τα κράτη που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν. 
Οι πρωτοβουλίες που πήραν για τη στήριξη των τραπεζών και, γενικότερα, 
της εσωτερικής ζήτησης των εθνικών οικονομιών τους -η οποία χτυπήθηκε 
σημαντικά από την κρίση του ιδιωτικού δανεισμού-, οδήγησε σε μια 
επικίνδυνη διόγκωση του δημόσιου χρέους σε πολλές χώρες. Αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι το σύστημα συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένο στη βασική 
του οικονομική αντίφαση: ενώ η σταθερότητα και η ανάπτυξή του βασίζεται 
στην εσωτερική κατανάλωση, αυτή η εσωτερική κατανάλωση δε βασίζεται 
σε μια ουσιαστική αγοραστική δύναμη των μεσαίων στρωμάτων (τα οποία 
βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση), αλλά σε διαδοχικές μορφές διόγκωσης του 
δανεισμού, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι άνθρωποι δείχνουν να αρκούνται 
στον υπάρχοντα τρόπο θέσμισης της οικονομίας και να ικανοποιούνται 
με την καταναλωτική τους δύναμη ή το κυνήγι της. Ασφαλώς και δεν 
συμπεριλαμβάνουμε στα παραπάνω τις πραγματικές οικονομικές 
δυσχέρειες που έχουν ξεσπάσει και τα προβλήματα ανεργίας που όλο 

1 Βλ. Ν. Μάλλιαρης, «Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση», 
Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2008, σελ. 38-40, καθώς και το editorial του ίδιου τεύχους, σελ. 
6-7. 

και διογκώνονται για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό που 
επιθυμούμε και προπαγανδίζουμε είναι το άνοιγμα μιας συζήτησης γύρω 
από την ίδια την οργάνωση της οικονομίας και τη θέση της στις κοινωνίες 
και στην καθημερινότητά μας. 

Ας μην κρυβόμαστε. Πιστεύουμε ότι η λύση από το αδιέξοδο 
δεν μπορεί να δοθεί από την επιστροφή στην οικονομία της ανάπτυξης 
και της κατανάλωσης. Χρειάζεται να στραφούμε προς μια πιο βαθιά 
αλλαγή˙ να οραματιστούμε μια άλλου είδους οικονομία μέσω μιας 
επαναδιαπραγμάτευσης των «Πώς», των «Γιατί», των «Για ποιο σκοπό». 
Την κατεύθυνση αυτή προσπαθεί να σκιαγραφήσει και το κείμενο της ομάδας 
μας «Προς μια άλλη οικονομία...», που ακολουθεί, μετά το editorial. 

Ο σχιζοφρενής οΔοΝΤίατρος

Ερχόμενοι τώρα στην ελληνική ιδιαιτερότητα, μπορούμε να πούμε 
ότι η κατάσταση είναι αρκετά ζοφερή. Η οικονομική δυσπραγία, η πτώση 
του βιοτικού επιπέδου, η ανεργία και η συνταξιοδοτική ανασφάλεια θα 
αγκαλιάσουν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και ειδικά των 
νέων, εντείνοντας τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά και, γενικότερα, ψυχικά 
και πολιτιστικά τους προβλήματα. Τα μέτρα που λαμβάνονται -εντελώς 
απονομιμοποιημένα στα μάτια της πλειοψηφίας των πολιτών και πολύ 
μακριά από κάθε προεκλογική υπόσχεση- είναι αφενός άδικα για πολλούς 
και αφετέρου κινούνται στην κοντόφθαλμη κατεύθυνση της προστασίας 
κάποιων δεικτών και μόνο, χωρίς να μεριμνούν για την καθημερινότητα 
των πολιτών. Ακόμα κι αν θεωρούμε ότι είμαστε η χώρα των ανίκανων 
διαχειριστών της εξουσίας, των δημόσιων υπάλλήλων της ρεμούλας και της 
ανευθυνότητας, της φοροδιαφυγής και της γενικευμένης διαφθοράς, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι το ίδιο συνένοχοι στο δημοσιονομικό 
μας αδιέξοδο. Οι μεγάλες και απότομες μισθολογικές περικοπές στους 
πολίτες που ήδη έχουν ένα χαμηλό εισόδημα μπορούν να πλήξουν και να 
ανατρέψουν το σχεδιασμό της καθημερινότητάς τους ή την κάλυψη ακόμα 
και κάποιων ζωτικών τους αναγκών. Παράλληλα η αφαίρεση σημαντικών 
εργασιακών δικαιωμάτων (προστασία από απολύσεις, αποζημιώσεις 
απολύσεων και υπερωριών) και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό προς την 
κατεύθυνση της άυξησης των ορίων συνταξιοδότησης γεννούν μία διάχυτη 
ανασφάλεια στην κοινωνία, γεγονός που επιτείνεται και από την αναμενόμενη 
υποχώρηση του κράτους πρόνοιας (για παράδειγμα λόγω της υποβάθμισης 
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των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης). Οι προτεινόμενες 
λύσεις για την έξοδο από την κρίση, που έρχονται, υποτίθεται, ως αναγκαίο 
κακό -για τις πιο μετριοπαθείς φιλελεύθερες προσεγγίσεις- αδιαφορούν 
για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την εργασιακή προοπτική 
του πληθυσμού και είναι λύσεις των οποίων η λογική αποδίδεται γλαφυρά 
με το γνωστό ρητό του οΔοΝΤιάτρου: «πονάει δόντι, κόβει κεφάλι»!

Επιπλέον, σε μακροοικονομικό επίπεδο, ακόμα κι αν η ύφεση 
ξεπεραστεί, ακόμα κι αν οι διαφαινόμενες περικοπές των μισθών και των 
επιδομάτων δε βυθίσουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της πτώσης της 
ζήτησης και του αποπληθωρισμού, τα μέτρα θα είναι ανούσια εφόσον 
βασίζονται σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που έχει αποδειχθεί και οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ελάχιστα βιώσιμο. Η κρίση θα ήταν μια ευκαιρία 
για μια αμφισβήτηση του κυρίαρχου οικονομικού παραδείγματος προς 
την κατεύθυνση της ανατροπής του σημερινού μοντέλου παραγωγής 
και κατανάλωσης προς ένα άλλο, προσανατολισμένο σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και συνδεδεμένο με τους οικολογικούς προσανατολισμούς 
που επιτάσσει η περιβαλλοντική κρίση. Μια τέτοια διαπραγμάτευση του 
ζητήματος φαίνεται πως έχει οριστικά λησμονηθεί μέσα στο φαύλο κύκλο 
της εργαλειοποιημένης σκέψης στην οποία εξαντλείται ο πραγματισμός 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτικών, των γραφειοκρατών και των 
δημοσιογράφων.

Περί ιθαγένειας και ξενοφοβίας

 Το περασμένο εξάμηνο κατατέθηκε και εν συνεχεία συζητήθηκε 
το νομοσχέδιο που προβλέπει την απόδοση ιθαγένειας σε ορισμένες 
κατηγορίες μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι και η πρώτη 
προσπάθεια από μέρους της ελληνικής πολιτείας να διευθετήσει το ζήτημα 
των πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών που μένουν, εργάζονται, 
καταναλώνουν, πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, αλλά δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στα δημόσια πράγματα.

 Για εμάς η απόδοση ιθαγένειας δε συνδέεται με κάποια προσπάθεια 
αφομοίωσης των μεταναστών με κριτήρια εθνικά ή θρησκευτικά, αλλά για 
μια νομική πράξη με την οποία ένα κράτος αναγνωρίζει με γεωγραφικά 
κριτήρια ποιοι είναι οι πολίτες του. Εδώ υπάρχει μια διάρρηξη της 
παραδοσιακής αντίληψης περί έθνους-κράτους, σύμφωνα με την οποία οι 

πολίτες/υπήκοοι μπορούν να είναι ίσοι εφόσον ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 
εθνότητα. Αντιθέτως, σε ένα κράτος που διατείνεται πως σέβεται τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα, εξ’ ορισμού όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν το 
δικαίωμα του ανήκειν στο κράτος, δηλαδή της απόκτησης ιθαγένειας και το 
δικαίωμα στην πολιτική ζωή μετά την ενηλικίωσή τους. Πιστεύουμε πως το 
δίκαιο του εδάφους, κατά το οποίο πολίτες θεωρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι 
μιας κοινότητας, πόλης ή κράτους, πρέπει να υπερισχύει του δικαίου του 
αίματος κατά το οποίο πολίτες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεκριμένη 
εθνοτική καταγωγή, δηλαδή «κοινό αίμα»2· αυτό το τελευταίο για εμάς 
δε συνιστά παρά ένα υπερβατικό ιδεολόγημα μεταφυσικής τάξεως. Με το 
σκεπτικό αυτό κρίνουμε θετικό εκ πρώτης όψεως το νομοσχέδιο για την 
ιθαγένεια, αλλά θεωρούμε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι θα αξιολογούνται 
οι μετανάστες που θέλουν να την αποκτήσουν με ελληνοχριστιανικά 
κριτήρια -τα οποία υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος 
η εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία. Αν υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση 
πλην αυτής του μόνιμου κατοίκου, δεν είναι παρά η επαρκής γνώση της 
γλώσσας. Και αυτό γιατί εγείρονται πρακτικοί λόγοι, αφού η επαρκής 
γνώση της γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη δημόσια ζωή, 
διευκολύνει την προσφυγή στις αρχές και αποτελεί ανασχετικό παράγοντα 
για φαινόμενα εκμετάλλευσης των μεταναστών.

 Να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο δεν εκχωρεί την ιθαγένεια, παρά 
σε ένα μικρό ποσοστό μεταναστών και ομογενών, θέτοντας μάλιστα αρκετές 
ανασταλτικές προϋποθέσεις. Επίσης, πλην της ιθαγένειας, δεν παραχωρεί 
παρά περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα συμμετοχής σε δημοτικές εκλογές 
με το εκλέγεσθαι να αναγνωρίζεται κι αυτό μερικώς. Ως εκ τούτου είναι 
ελλιπές και δεν αίρει την καταπάτηση δικαιωμάτων μερικών ανθρώπων 
που ζουν στη χώρα μας. Απαιτείται επομένως επέκταση και διεύρυνσή 
του, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσο το δυνατόν, περισσότερους 
μετανάστες καθώς και πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Πρέπει να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος να περιοριστεί στο παρόν πλαίσιο και να παραμείνουν έτσι 
άλυτα τα προβλήματα της ιθαγένειας, της νομιμοποίησης και των πολιτικών 
δικαιωμάτων χιλιάδων μεταναστών.

 Αυτή η τελευταία επισήμανση είναι πολύ σημαντική, αν κρίνουμε 

2. Πρβλ. και το κείμενο της ομάδας μας, «Για την ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαι-
ώματα των μεταναστών», στην ιστοσελίδα http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/
search?updated-max=2010-02-02T22%3A29%3A00%2B02%3A00&max-results=10.
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από την τάση υπαναχώρησης της κυβέρνησης κατά το διάστημα που 
ακολούθησε την κατάθεση του νομοσχεδίου που είχε ως αποτέλεσμα να 
γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την απόδοση ιθαγένειας. Άλλωστε 
ο πρωθυπουργός δε θέλησε με κάποιο διάγγελμά του να υποστηρίξει 
το νομοσχέδιο, ενώ κάτι ανάλογο δε σταματά να κάνει με τα διάφορα 
οικονομικά μέτρα, που συνέχεια μας τονίζει πως είναι απαραίτητα για να 
σωθεί η χώρα παρουσιάζοντας τα ως «εθνική υπόθεση» και εντείνοντας, 
με γελοίες εθνικιστικές κορώνες (ειδικότητα του Θ. Πάγκαλου), το κλίμα. 
Μην ξεχνάμε επίσης πως το νομοσχέδιο κατατέθηκε περίπου ενάμιση 
μήνα μετά τις εκλογές, όπου η κυβέρνηση απέσπασε θριαμβευτική νίκη, 
κάτι που θα της έδινε τον αέρα να κινηθεί χωρίς πολιτικό κόστος, αν 
προσπαθούσε να δώσει στο ζήτημα μια πραγματικά πολιτική διάσταση, 
αντί να το διαχειριστεί ως ένα τεχνοκρατικό ζήτημα, όπως και έκανε. Το 
αποτέλεσμα ήταν να ακουστεί περισσότερο η άποψη του Καρατζαφέρη και 
του ακροδεξιού λαϊκισμού. Πράγματι, η ακροδεξιά ρητορεία κατόρθωσε 
άλλη μια φορά να ρυπάνει τη δημόσια συζήτηση με τις ξενοφοβικές και 
εθνικιστικές απόψεις της, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα κάνει τα 
τελευταία χρόνια σε διάφορα ζητήματα που θίγουν την εθνοφυλετική 
και ενίοτε και θρησκευτική δήθεν καθαρότητα των Νεοελλήνων, όπως οι 
ταυτότητες, το μακεδονικό και το βιβλίο της Ιστορίας. 

 Η διενέργεια δημοψηφίσματος, την οποία ζήτησε η ακροδεξιά -όπως 
είχε κάνει και η εκκλησία την εποχή των ταυτοτήτων-, για το συγκεκριμένο 
ζήτημα είναι κατά τη γνώμη μας αντιδημοκρατική, κυρίως για δύο λόγους. 
Ο πρώτος είναι επειδή αντιβαίνει στη λογική της θεώρησης της απόδοσης 
ιθαγένειας ως βασικού ανθρώπινου δικαιώματος (με την έννοια που είπαμε 
παραπάνω) που συνδέεται με τα δικαιώματα της ισότητας, του εκλέγειν-
εκλέγεσθαι, της συμμετοχής στα κοινά γύρω από τα οποία υποτίθεται 
πως συγκροτείται ένα φιλελεύθερο -έστω και ολιγαρχικό- πολίτευμα. Δίνει 
δηλαδή τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να κυριαρχήσει στη μειοψηφία 
αποφασίζοντας για την απόδοση ή μη δικαιωμάτων που της ανήκουν 
αυτοδίκαια. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα της 
δημοκρατίας, η οποία εκφυλίζεται όταν νοείται απλά σαν ένας τυπικός 
διαδικαστικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Η δημοκρατία πριν απ’ όλα 
συνδέεται με τη συμμετοχή των ανθρώπων στη διαμόρφωση των απόψεων 
και των ψηφισμάτων, με το ίσο δικαίωμα όλων να εκφράζουν τη γνώμη 
τους στο σώμα λήψης των αποφάσεων (ισηγορία) και καθόλου δεν είναι η 

απλή επιλογή, πίσω από ένα παραβάν, ανάμεσα σε δύο προαποφασισμένες 
από τα πάνω προτάσεις. Η δημοκρατία προϋποθέτει το απαραίτητο 
δημοκρατικό ήθος του να εκφράζεις με θάρρος και τόλμη τη γνώμη σου 
(παρρησία) για τα σημαντικά ζητήματα. Επομένως, η παραβίαση βασικών 
ανθρώπινων αξιών όπως η ισότητα και η καθολικότητα των πολιτικών 
δικαιωμάτων, στο όνομα μιας επιφανειακής ψευδό-δημοκρατίας του 
δημοψηφίσματος, απέχει πολύ από αυτό που εμείς υπερασπιζόμαστε.  

 Το συμπέρασμα που μπορούμε να αντλήσουμε από τον τρόπο που 
εκτυλίχθηκε η «δημόσια διαβούλευση» για το ζήτημα της ιθαγένειας και 
κρίνοντας κυρίως από τα σχόλια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου, τις σχετικές δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις των πολιτικών 
δυνάμεων της δεξιάς και της ακροδεξιάς (Σαμαράς, Καρατζαφέρης κ.λπ.), 
αλλά εν μέρει και του «σοσιαλδημοκρατικού» κυβερνώντος κόμματος, είναι 
πως η ξενοφοβία διαπερνά ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα 
και αν πρόκειται για την απλή παραχώρηση στοιχειωδών δικαιωμάτων 
στους μετανάστες. Όταν χιλιάδες μετανάστες βασανίζονται και σκοτώνονται 
στα σύνορα ως αποτέλεσμα της τακτικής της ελληνικής πολιτείας και της 
Ε.Ε., όταν ταλαιπωρούνται άδικα και βασανίζονται από την αστυνομία3, 
όταν συσσωρεύονται στο γκετοποιημένο ιστορικό κέντρο της Αθήνας από 
την αδιαφορία πολιτείας (και πολιτών) όπου πέφτουν θύματα της μαφίας 
και της αστυνομίας· όταν γεννιούνται παιδιά στην Ελλάδα που πηγαίνουν 
στο ελληνικό σχολείο και δεν έχουν καμιά ιθαγένεια (και καμιά σχέση με 
τη χώρα καταγωγής των γονιών τους) και από τη στιγμή της ενηλικίωσής 
τους μπορούν να απελαθούν γιατί δεν έχουν «χαρτιά»  όταν τόσοι και 
τόσοι μετανάστες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από Έλληνες 
αγρότες ή επιχειρηματίες γιατί δεν έχουν «χαρτιά», ενώ αποδεδειγμένα 
συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία, οι περισσότεροι πολίτες της χώρας 
αυτής παραμένουν κυνικοί: από το «πόσους να χωρέσει αυτή η χώρα;» (δε 
θέτουν το ίδιο ερώτημα βέβαια για το πόσους να χωρέσει αυτή η Αθήνα ή 
πόσους τουρίστες τα νησιά, γιατί μάλλον δε τους συμφέρει), που είναι το 
πιο ήπιο επιχείρημα, μέχρι το απολύτως ρατσιστικό που ακούστηκε στα 
συνθήματα των στρατιωτικών παρελάσεων (25/3/10: «Έλληνας γεννιέσαι, 
δε γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ»). Η ξενοφοβία 
της ελληνικής κοινωνίας εκκινώντας είτε από εθνικιστικές αφετηρίες είτε

3. Βλ. Για παράδειγμα και τη γλαφυρή αφήγηση ενός Ιρανού πρόσφυγα στη συνέντευ-
ξη που μας έδωσε και δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος. 
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και από μικροαστικά ένστικτα απειλής της οικονομικής και κοινωνικής 
της ταυτότητας από τους μετανάστες, είναι υπαρκτή και με μια έκταση που 
πιθανόν καταλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό από το εκλογικό ποσοστό της 
δεξιάς και της ακροδεξιάς.

 Ο σκληρός πυρήνας της ξενοφοβίας βρίσκεται στην αυταπάτη των 
αναλλοίωτων και καθολικών ταυτοτήτων. Στην αγκύλωση που εγκλωβίζει 
τους ανθρώπους στην υποτιθέμενη ιερή ταυτότητα που υιοθέτησαν από τους 
προγόνους τους και η οποία υπερκαλύπτει ολόκληρο το είναι τους. Έτσι, 
μέσα στο μισαλλόδοξο και αυτιστικό σύμπαν της απόλυτης βεβαιότητάς τους, 
εχθρεύονται όσο τίποτα το διαφορετικό γιατί νιώθουν να απειλεί την έτσι κι 
αλλιώς χτισμένη πάνω στην άμμο ταυτότητά τους. Ασυνείδητα, ο καθένας 
από αυτούς γνωρίζει πως η δήθεν σταθερά δομημένη και αδιαμφισβήτητη 
ταυτότητά του, η μοναδική αλήθεια του μπάζει από παντού και αυτός 
είναι ο λόγος που την υπερασπίζεται με τέτοιο πάθος, προσπαθώντας να 
πείσει τον εαυτό του για την ορθότητα της πίστης του. Αυτός είναι και ο 
λόγος που ο Ψωμιάδης, ο οποίος, ως Πόντιος κατέφθασε στη γεωγραφική 
περιοχή της Μακεδονίας πριν μερικές δεκαετίες, προσπαθεί να πείσει (τον 
εαυτό του κυρίως) πως είναι περισσότερο Μακεδόνας από τους βόρειους 
γείτονές του. Οι Έλληνες μπορούν να περιφρονούν -ή και να μισούν- τόσο 
πολύ τους Αλβανούς επειδή είναι κι αυτοί (μάλλον στην πλειοψηφία τους) 
αρβανίτικης καταγωγής όπως δείχνει πολύ ωραία η ταινία Ακαδημία 
Πλάτωνος. Το μίσος απέναντί στον Άλλο, είναι λοιπόν κυρίως μίσος 
ενάντια στον εαυτό που για λόγους αυτοσυντήρησης στρέφεται προς τα 
έξω. Στον αντίποδα όλων αυτών πρέπει να τοποθετήσουμε την άποψη του 
Τσβετάν Τοντόροφ περί «ρευστών ταυτοτήτων». Στο βιβλίο του Ο φόβος 
των βαρβάρων4 δείχνει με μεγάλη οξυδέρκεια πως αυτό που «είμαστε» 
βρίσκεται σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα, είναι 
ρευστό· και πως αυτό που «είμαστε» έχει άπειρες μάλλον πτυχές που 
συναρθρώνονται στη μαγματικού τύπου ατομική μας ταυτότητα, πράγμα 
που σημαίνει ότι έχουμε πολλαπλές ταυτότητες.  

Όχι άλλο… Via-Άγρα!

 Η πρόσφατη περιπέτεια της Κάρμεν Μ., εργαζόμενης στην αλυσίδα 
καφετεριών Via Vai, ήρθε να ταράξει τα νερά και να διαψεύσει τις θεωρίες 

4. Βλ. και την σχετική βιβλιοπαρουσίαση στο τέλος του τρέχοντος τεύχους. 

περί «μεμονωμένων» άσχημων περιστατικών στον εργασιακό τομέα 
-όπως είχε ειπωθεί από κάποιους για την περίπτωση της Κωνσταντίνας 
Κούνεβα. Η εργαζόμενη και μέλος του σωματείου, αφού επέστρεψε από 
νόμιμη ιατρική άδεια, απολύθηκε από τον ιδιοκτήτη των καταστημάτων, 
ο οποίος στην αρχή της αρνήθηκε τα δεδουλευμένα ενώ η προκλητική 
του συμπεριφορά έφτασε μέχρι του σημείου να δείξει το όπλο του στα 
μέλη του σωματείου που πήγαν για συμπαράσταση. Την επόμενη μέρα 
η Κάρμεν δέχθηκε επίθεση την ώρα που κατευθυνόταν στο σπίτι της 
από αγνώστους, οι οποίοι τη χτύπησαν βάναυσα στο κεφάλι και την 
εγκατέλειψαν αιμόφυρτη και λιπόθυμη στην είσοδο του σπιτιού της. Η 
υπόθεση αυτή της μαφιόζικης επίθεσης και της εργοδοτικής αισχρότητας 
διαδόθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου 
σωματείου (Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών Εργαζομένων 
του Κλάδου του Επισιτισμού) που κινητοποιήθηκε άμεσα, χωρίς βέβαια 
να δούμε το ανάλογο ενδιαφέρον από τον τύπο, τα κόμματα καθώς και τα 
τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα5. 

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η απόλυση του εργαζομένου 
στις εκδόσεις Άγρα,  Ντίνου Παλαιστίδη. Η απόλυση φαίνεται να είχε 
κάποιον εκδικητικό χαρακτήρα λόγω της της διεκδίκησης του Παλαιστίδη 
από το αφεντικό του των νόμιμων δικαιωμάτων του, ενώ παράλληλα υπήρξε 
και μια γνωμοδοτική απόφαση (επί της διαφωνίας τους) της επιθεώρησης 
εργασίας υπέρ του πρώτου. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η στάση 
μιας μερίδας διανοούμενων και συγγραφέων που είχαν σχέσεις με τον 
εκδοτικό οίκο και οι οποίοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν όσον αφορά 
τις εργασιακές συνθήκες που διατηρεί, χωρίς να προβάλλουν κάποιο σοβαρό 
επιχείρημα ή κάποια ειδική γνώση επί του θέματος. Και πάλι χάρη στις 
κινητοποιήσεις του πρωτοβάθμιου σωματείου, το θέμα πήρε δημοσιότητα 
και μάλιστα επιτεύχθηκε η ανάκληση της απόλυσης6. 

 Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν στην ήδη 
προβληματική και αδιέξοδη κατάσταση στο χώρο της εργασίας. Ήδη 
την τελευταία δεκαετία -ακόμα και πριν την κρίση- έχει ενταθεί η

5. Βλ. σχετικά με αυτήν την υπόθεση: http://indy.cc.ece.ntua.gr/newswire/ergodotis-
oploforos-kai-ny3c7terin-enedra-se-ergazomeniergodotis-oploforos-kai-ny3c7terin-
enedra-se-ergazomeni , http://indy.gr/newswire/apo-ti-sygkentrosi-ekso-apo-to-bia-vai .
6. Βλ και το σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρ-
του http://www.bookworker.gr/?q=agra_ok
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εργασιακή ανασφάλεια και έχει διογκωθεί το φόβητρο της ανεργίας. 
Οι συνθήκες δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα τείνουν προς μία όλο και 
πιο άκρατη εντατικοποίηση, ενώ η ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων, όπως για παράδειγμα η ενοικίαση εργαζομένων, κάθε άλλο 
παρά προσφέρει στους ανθρώπους μία δημιουργική δραστηριότητα που 
θα τους γεμίζει.

Αντιθέτως τους προκαλεί άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον. Έτσι, 
τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας (Κούνεβα, Κάρμεν) και οι απειλές 
απολύσεων δίνουν τον τόνο της τάσης προς μια σύγχρονη βαρβαρότητα 
μου μαστίζει και αυτόν τον τομέα της κοινωνίας και η οποία συνιστά 
άμεση συνέπεια της ανυπαρξίας ενός ισχυρού συνδικαλιστικού κινήματος 
στην Ελλάδα, ειδικά σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε πως για μας είναι πολύ θετική η 
δημιουργία πρωτοβάθμιων σωματείων στον εργασιακό χώρο. Αποτελεί 
δείγμα μιας τάσης -έστω και περιορισμένης- κάποιων εργαζομένων προς 
την αμφισβήτηση των αποξενωμένων γραφειοκρατιών και τη δυναμική 
διεκδίκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων τους που πλήττονται και 
υπονομεύονται. 

ο Δαίμων της...δικΟγραφίας

Στην ελληνική πραγματικότητα οι αστυνομικές και οι δικαστικές 
ιστορίες επαναλαμβάνονται ως φάρσα. Η περίπτωση της αναίτιας σύλληψης 
και της άδικης προφυλάκισης του 28χρονου Μάριου Ζέρβα έρχεται να 
προστεθεί στον μακρύ κατάλογο ανάλογων περιστατικών: ο Τσάπμαν στη 
Θεσαλονίκη το 2003, η ζαρντινιέρα που «χτύπησε» τον Κύπριο φοιτητή, ο 
Θοδωρής Ηλιόπουλος το Δεκέμβρη του 2008, ο φοιτητής με τις πυτζάμες, 
ο φοιτητής με τα πράσινα παπούτσια κ.λπ. Οι περισσότεροι από αυτούς 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με προφυλακίσεις και μπλεγμένοι στα γρανάζια 
μια γραφειοκρατίας, απλά και μόνο επειδή βρέθηκαν στο δρόμο να 
διαδηλώνουν. 

Το φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και μάλλον διογκώνεται τα 
τελευταία χρόνια είναι η βίαιη και σχεδόν χουλιγκανίστικη συμπεριφορά 
κομματιών της αστυνομίας που διανθίζεται από αστήρικτα κατηγορητήρια 
και αβάσιμες προφυλακίσεις. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας ως 

σύγχρονοι σερίφηδες της πόλης παρεκτρέπονται σε αναίτιες προσαγωγές 
-πολλές φορές με τη συνοδεία μπόλικου ξύλου- και συλλήψεις (κορύφωση 
των οποίων αποτέλεσαν οι ομαδικές προσαγωγές 800 και πλέον ανθρώπων 
τον περασμένο Δεκέμβρη). Οι παραπομπές σε δίκες στηρίζονται τις 
περισσότερες φορές αποκλειστικά στις μαρτυρίες των αστυνομικών, οι 
οποίες αναπαράγονται στο ίδιο μοτίβο, γύρω από το ίδιο σενάριο, και 
αποτελούν στην ουσία μαρτυρίες-κλώνους. Ο θεσμός της προανάκρισης, 
διαβρωμένος από προκαταλήψεις και πολιτικές σκοπιμότητες, φτάνει 
πολλές φορές στο βαθμό να αυτο-γελοιοποιείται και αυτο-ακυρώνεται. 
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά 
και προσπαθούν να πολιτικοποιηθούν, βρίσκονται μέσα στη φυλακή να 
μαραζώνουν. 

Στην περίπτωση του Μάριου Ζέρβα χαιρόμαστε που έστω 
και αργά, αποφυλακίστηκε με δικαστικό βούλευμα. Στην εξέλιξη αυτή 
έπαιξε σημαντικό ρόλο η βοήθεια της καμπάνιας αλληλεγγύης που 
αυθόρμητα και άμεσα οργανώθηκε. Ωστόσο αυτό που συνεχίζεται και 
που μας προβληματίζει είναι η μη κατάργηση του αντιδημοκρατικού και 
απαράδεκτου από πολιτική, κοινωνική και ηθική άποψη κουκουλονόμου, 
αλλά και η διαιώνιση της ανεύθυνης, αντιδεοντολογικής, τυπολατρικής 
και απάνθρωπης συμπεριφοράς μερίδας των δικαστικών λειτουργών. 
Παράλληλα εξακολουθεί να είναι εκκωφαντική η σιωπή και η απουσία 
έμπρακτης διαμαρτυρίας της μεγαλύτερης μερίδας των πολιτών και 
του τύπου. Όσο οι εξαγγελίες -οι τόσο υποκριτικά και ωραιοποιημένα 
διατυπωμένες- των πολιτικών παραμένουν σκέτα, ξύλινα λόγια και όσο 
η στάση των πολιτών θα είναι παθητική και ανεκτική, τέτοιου είδους 
φαινόμενα δεν πρόκειται να σταματήσουν. 

Παρέκβαση: περί «ολοκληρωτισμού», μέρος β’

Σε συνέχεια, τώρα, όσων είπαμε στο Editorial του προηγούμενου 
τεύχους για την καταχρηστική χρήση της έννοιας του ολοκληρωτισμού από 
κομμάτια της αριστεράς και των αναρχικών7, πρέπει τώρα να σταθούμε 
στο γεγονός πως κάτι ανάλογο κάνει και η δεξιά. 

Χαρακτηριστικό δείγμα οι αντιδράσεις πολλών «προοδευτικών» 
διανοούμενων και αρθρογράφων απέναντι σε ορισμένες πτυχές της 

7. Μάγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2009, σσ. 10-14.
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εξέγερσης του Δεκεμβρίου του 2008. Η βία των διαδηλώσεων και η 
διακοπή μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, με στόχο την πολιτική 
κινητοποίηση του κοινού, χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως δείγματα των 
ολοκληρωτικών τάσεων που υποτίθεται ότι εξέφρασε η εξέγερση. Πίσω από 
αυτές τις τοποθετήσεις υπάρχει μια ολόκληρη ιδεολογία, η οποία θεωρεί, 
σε γενικές γραμμές, ότι τα σημερινά, φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα 
είναι δημοκρατικά και ότι απειλούνται από αυταρχικές δυνάμεις, που 
θέλουν να καταλύσουν τη «δημοκρατία» και να επιβάλουν το φασισμό, 
την «αναρχία» κ.λπ.

Κατά την άποψή μας, αυτή η «ανάλυση» δε βρίσκει έρεισμα στη 
σημερινή πραγματικότητα. Οι διανοούμενοι που άσκησαν σφοδρή κριτική 
στην εξέγερση του Δεκεμβρίου, πιστεύοντας ότι κινδύνευσε η «δημοκρατία», 
δε μπήκαν στον κόπο να κάνουν έστω και την παραμικρή κοινωνιολογική 
ανάλυση των γεγονότων. Διότι, αν το έκαναν, θα έβλεπαν ότι τα λεγόμενα 
«μπάχαλα» των αναρχικών και των χούλιγκανς -όπως και ατόμων από 
άλλες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, μαθητές κ.λπ.)-, κατά τη διάρκεια 
των διαδηλώσεων, δεν έχουν καμία σχέση με τον ολοκληρωτισμό. Είναι 
πιο πολύ ένα νεολαιίστικο φαινόμενο, που εκφράζει τα ψυχικά αδιέξοδα 
στα οποία οδηγεί η σύγχρονη κοινωνία, παρά μια ορθολογική πολιτική 
πρακτική, που εφαρμόστηκε από ομάδες ή «οργανωμένες μειοψηφίες» που 
είχαν ως στόχο την «κατάλυση της δημοκρατίας». Το ίδιο ισχύει και για 
τη διακοπή των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων. Συγγραφείς και 
καθηγητές ιστορίας τέχνης έσπευσαν πάλι να μιλήσουν για ολοκληρωτισμό, 
υπό την έννοια πως η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης υποτάχθηκε 
σε πολιτικές σκοπιμότητες. Λες και οι φοιτητές των δραματικών σχολών 
που διέκοψαν για μερικά λεπτά ορισμένες θεατρικές παραστάσεις είναι το 
ίδιο πράγμα με τον Αντρέι Ζντάνοφ και τη Μαντάμ Μάο, που απαγόρευαν 
επί ποινή εγκλεισμού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης την ελευθερία της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας –ή, έστω, με το Λεωνίδα Κύρκο που το 1959 
περνούσε από έκτακτο κομματικό «στρατοδικείο» τους συντάκτες της 
Επιθεώρησης Τέχνης, επειδή τόλμησαν, δειλά δειλά, να αμφισβητήσουν το 
«σοσιαλιστικό ρεαλισμό»8! 

Αν οι διανοούμενοί μας ενδιαφέρονταν σοβαρά να προστατέψουν 
την κοινωνία από τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού, το πρώτο που θα 
8. Βλ. σχετικά με την τελευταία περίπτωση: Α. Δ. Ιωαννίδου, Υπόθεση Γκράνιν: η λο-
γοτεχνική κριτική στο εδώλιο, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008.

έπρεπε να κάνουν είναι να μη σχετικοποιούν τη φρίκη αυτού του είδους των 
καθεστώτων, ταυτίζοντάς τα με όποια μορφή κοινωνικής αντίδρασης δεν 
ταιριάζει στο σχήμα που έχουν οι ίδιοι στο μυαλό τους περί «δημοκρατίας». 
Ακόμα και ένα χρόνο μετά την εξέγερση, είδαμε να επαναλαμβάνονται 
πάνω κάτω οι ίδιες κινδυνολογίες. Ελάχιστοι όμως βγήκαν να καταγγείλουν 
τον υπουργό ΠΡΟΠΟ, Μ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, έχοντας προφανώς χάσει 
κάθε έλεγχο, παρομοίασε τις αναρχικές ομάδες με τον Αδόλφο Χίτλερ και 
το Εθνικοσοσιαλιστικό του Κόμμα, λέγοντας πως «κάποιοι ετοιμάζονταν 
να στήσουν τη νύχτα των κρυστάλλων στην Αθήνα, ως άλλο ένα πογκρόμ 
βίας και μίσους» (9.12.2009). 

Όταν η έννοια του ολοκληρωτισμού -αλλά και οι λέξεις, γενικώς- 
γίνονται λάστιχο, χάνεται κάθε μέτρο και κάθε δυνατότητα να σκεφτόμαστε 
με τρόπο σοβαρό και συγκροτημένο. Με αυτή τη σχετικοποίηση της έννοιας 
του ολοκληρωτισμού, ορισμένοι διανοούμενοι, που κατά τα άλλα κόπτονται 
για την υπεράσπιση των κοινωνιών μας από τον κίνδυνο αυτού του είδους 
των καθεστώτων, απλώς συμμετέχουν στην εμπέδωση της σύγχυσης και της 
απώλειας της ιστορικής μνήμης που χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο 
τις κοινωνίες μας9. 

Τελικά, όλη αυτή τη ρητορική περί του ολοκληρωτισμού και των 
«κινδύνων για τη δημοκρατία» χρησιμεύει στο να παραβλέπουμε τα 
πραγματικά προβλήματα, τη βαθιά, δηλαδή, κρίση στην οποία βρίσκονται 
τα σημερινά καθεστώτα: αποσύνθεση της κουλτούρας και των αξιών, 
γενίκευση της διαφθοράς, άνοδος του κυνισμού και της αδιαφορίας για τις 
δημόσιες υποθέσεις, διόγκωση των ανισοτήτων, ανεξέλεγκτη πορεία της 
οικονομικής ανάπτυξης προς την καταστροφή του πλανήτη.   

Ταυτόχρονα ασκείται και ένας ιδεολογικός εκβιασμός πρώτου 
μεγέθους, σύμφωνα με τον οποίο αν κάποια ριζική και συνολική κριτική

9. Ο ηθοποιός Andre Dussolier, που υποδύθηκε το Στάλιν στην ταινία του M. Dugain, 
Μια συνηθισμένη εκτέλεση (2010), δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι το πιο δύσκολο 
πράγμα που αντιμετώπισε, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ήταν το γεγονός πως 
κάθε φορά που πήγαινε στο στούντιο του γυρίσματος ήταν υποχρεωμένος να περνά, 
ως Στάλιν (φορώντας δηλαδή το απαραίτητο μακιγιάζ και τη στρατιωτική στολή), μέσα 
από τα γειτονικά πλατό ενός τηλεπαιχνιδιού της γαλλικής τηλεόρασης. Αυτή η διαδικα-
σία του φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολη, διότι κανείς από το νεανικό κοινό δεν καταλάβαινε 
ποιό ήταν το ιστορικό πρόσωπο που περνούσε δίπλα τους κάθε φορά (http://www.
allocine.fr/film/fichefilm-129328/interviews/?cmedia=18949468).
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των σημερινών καθεστώτων είναι ακόμα δυνατή, τότε αυτή δε μπορεί παρά 
να οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. Αυτή η άποψη συγκαλύπτει, μεταξύ άλλων, 
και το ότι ένα μεγάλο μέρος της αντι-ολοκληρωτικής κριτικής προέρχεται 
από τη δημοκρατική, αντικαπιταλιστική, ελευθεριακή σκέψη και όχι από 
το φιλελευθερισμό, πράγμα που δείχνει ότι το δημοκρατικό-ελευθεριακό 
πρόταγμα όχι μόνο δεν οδηγεί στον ολοκληρωτισμό, αλλά περιλαμβάνει 
και τις αντι-ολοκληρωτικές ευαισθησίες τις οποίες υποτίθεται ότι μόνο ο 
φιλελευθερισμός μπορεί να διασφαλίσει10.

Χρειάζεται, λοιπόν, να το πούμε καθαρά και ξάστερα: για μας η 
επανάσταση δεν έχει σχέση ούτε με την κατάληψη της κρατικής εξουσίας 
μέσω ενός καλά οργανωμένου μυστικού σχεδίου, ούτε και με τις φωτιές 
και τα ποτάμια αίματος που ενδεχομένως να φαντασιώνονται ορισμένοι 
αναρχικοί ή αριστεριστές. Η επανάσταση διακρίνεται από το πραξικόπημα 
και από τη συνακόλουθη άσκηση κατασταλτικής βίας, καθώς δεν αποτελεί 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας νέας μορφής κυριαρχίας που, ως τέτοια, 
θα είχε ανάγκη να εκκαθαρίσει τους πολιτικούς της αντιπάλους, μέσω 
της δημιουργίας ενός παντοδύναμου Κράτους. Για μας, η επανάσταση 
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η ρητή και διαυγασμένη αλλαγή 
των θεσμών μιας κοινωνίας, όσων θεσμών φυσικά εξαρτώνται από ρητή 
θέσμιση, με τη συλλογική δράση αυτής της κοινωνίας ή του μεγαλύτερου 
μέρους της. Η ενδεχόμενη βία, και ειδικά η βία κατά ανθρώπων, δεν είναι 
κατ’ ανάγκην εγγενές στοιχείο της επανάστασης, αλλά υπάρχουν φορές που 
εκδιπλώνεται ως πράξη άμυνας επέναντι στη στάση των υπερασπιστών 
του εκάστοτε καθεστώτος.  
10.. Κατά τον Μιγκέλ Αμπενζούρ, «αντίθετα με όσα ακούμε εδώ κι εκεί, η κριτική στον 
ολοκληρωτισμό δεν προέκυψε πάντοτε από τον φιλελευθερισμό και δεν οδηγεί απαραί-
τητα στο φιλελευθερισμό. Το περιοδικό Socialisme ou Barbarie, όπου ο Κλοντ Λεφόρ και 
ο Κορνήλιος Καστοριάδης δημοσίευσαν τις κριτικές τους στον ολοκληρωτισμό δεν ήταν, 
καθ’ όσον γνωρίζω, ένα φιλελεύθερο περιοδικό. Όπως σωστά υπενθυμίζει ο W. D. Jones 
(στο έργο του The Lost Debate: German Socialist Intellectuals and Totalitarianism [Η χαμένη 
συζήτηση: οι γερμανοί σοσιαλιστές διανοούμενοι και ο ολοκληρωτισμός], University 
of Illinois Press, 1999), οι πρώτες κριτικές του ολοκληρωτισμού ή του ολοκληρωτικού 
Κράτους γεννήθηκαν στους κόλπους της γερμανικής Αριστεράς και διατυπώθηκαν για 
πρώτη φορά από ανεξάρτητους και μη-ορθόδοξους μαρξιστές [...] Εξάλλου, δεν είναι 
απαραίτητο η αντι-ολοκληρωτική κριτική να καταλήγει στο φιλελευθερισμό. Η Χάνα 
Άρεντ, αναλύοντας την Ουγγρική Επανάσταση ως μια αντι-ολοκληρωτική επανάσταση, 
διέκρινε ως βλέψη και ως νόημα αυτού του τύπου των επαναστάσεων την εγκαθίδρυση 
μιας συμβουλιακής δημοκρατίας [république des conseils]», M. Abensour, Pour une philoso- une philoso-une philoso- philoso-philoso-
phie politique critique [Για μια κριτική πολιτική φιλοσοφία], Παρίσι, Sens & Tonka, 2009, 
σσ. 19-20.

Όποιος ταυτίζει την κοινωνική επανάσταση με το πραξικόπημα 
μιας μικρής ομάδας, απλώς αποδεικνύει ότι δε μπορεί να σκεφτεί τη 
ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή παρά ως μια κινητοποίηση καθοδηγούμενη 
από μια γραφειοκρατία που ενεργεί δήθεν στο όνομα της κοινωνίας. Η 
αυτόνομη δραστηριότητα των καθημερινών ανθρώπων, της ίδιας της 
κοινωνίας, που αποτελεί τον πυρήνα και τη βαθύτερη σημασία κάθε 
επανάστασης, ουσιαστικά εξαφανίζεται μέσα στα πλαίσια ενός τρόπου 
σκέψης που θεωρεί ότι η «δημοκρατία» είναι το πολίτευμα όπου μας 
κυβερνούν οι διάφοροι γραφειοκράτες τους οποίους -εντελώς καταχρηστικά- 
ονομάζουμε πολιτικούς. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε λίγο για ένα πιο 
«πρακτικό» ζήτημα. Αρκετοί φίλοι, και αναγνώστες γενικότερα, μας έχουν 
αναφέρει ότι τα 8 ευρώ ίσως να είναι μια ακριβή τιμή. Θα θέλαμε να 
σημειώσουμε πως το περιοδικό δεν έχει κάποιον εξωτερικό χρηματοδότη 
και πως όλοι οι συμμετέχοντες στην ύλη του εργάζονται αφιλοκερδώς. 
Βάσει της μέχρι τώρα πορείας του περιοδικού, τα έσοδα κάθε τεύχους 
ίσα ίσα φτάνουν για να χρηματοδοτηθεί η έκδοση του επόμενου. Τέλος, 
θα θέλαμε να αφιερώσουμε το παρόν τεύχος στη μνήμη του εκδότη μας 
Ηρακλή Αβραμίδη, ο οποίος συνέδραμε όσο μπορούσε, και χωρίς κανένα 
όφελος, στην προετοιμασία και τη διακίνηση των τελευταίων μας τευχών.
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Προς μια άλλη οικονομία...

Η ιδέα ότι ο μόνος σκοπός στη ζωή μας είναι να 
παράγουμε και να καταναλώνουμε περισσότερο -μια 
ιδέα που είναι και παράλογη και εξευτελιστική- πρέπει 
να εγκαταλειφθεί. Το καπιταλιστικό φαντασιακό της 
ψευδο-ορθολογικής ψευδο-κυριαρχίας, της άνευ ορίων 
επέκτασης, πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αυτό είναι κάτι 
που μπορεί να γίνει μόνο από όλους τους άνδρες και τις 
γυναίκες. Ένα άτομο, ή μια οργάνωση μόνο, μπορούν 
-στην καλύτερη περίπτωση- να προετοιμάσουν, να 
ασκήσουν κριτική, να διεγείρουν, να σκιαγραφήσουν 
πιθανές κατευθύνσεις.

Κ. Καστοριάδης

Τα τελευταία δύο χρόνια το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 
ταλανίζεται από τη σημαντικότερη κρίση του από τη δεκαετία του 1930. 
Η κρίση ξεκίνησε από τη χρηματοπιστωτική σφαίρα και δεν άργησε να 
περάσει με διάφορες μορφές στην πραγματική οικονομία με τις συνέπειες 
που όλοι γνωρίζουμε. 

 Οι δεκαετίες που προηγήθηκαν της κρίσης χαρακτηρίστηκαν 
από μια άνευ προηγουμένου χρηματιστικοποίηση της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Η αυτονόμηση αυτής της σφαίρας του οικονομικού συστήματος 
έφτασε σε μια παροξυσμική κορύφωση, γεγονός που επιβεβαιώνει 
την άποψη του Καστοριάδη περί «καζινοποίησης της οικονομίας». Σε 
παλαιότερες δημοσιεύσεις μας στο Μάγμα έχουμε ασχοληθεί με τις 
όψεις αυτής της κατάστασης καθώς και με το αντιφατικό στοιχείο του 
νεοφιλελευθερισμού1.

1. Βλ. Ν. Μάλλιαρης, «Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση», 
Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2008, σελ. 38-40, καθώς και το editorial του ίδιου τεύχους, σελ. 
6-7.

Για την έξοδο από τα δεινά και τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης 
οι ιθύνοντες λίγα έχουν προσφέρει τόσο σε επίπεδο προτάσεων όσο και σε 
επίπεδο πραγματικής πολιτικής2. Από την άλλη μεγάλο μέρος της μάζας των 
ανθρώπων παίζουν το ρόλο του παθητικού παρατηρητή και, κλεισμένοι στον 
εαυτό τους και πανικοβλημένοι από τα καθημερινά τους μικροπροβλήματα, 
«περιμένουν τα πράγματα να πάνε καλύτερα». Εννοείται φυσικά ότι για 
την πλειοψηφία τόσο των πολιτικών και οικονομικών ολιγαρχιών όσο και 
των πολιτών, μία είναι η έξοδος: η οικονομική ανάπτυξη (!)· η μαγική οδός 
που θα μας βγάλει από το τέλμα. Πέραν λίγων εξαιρέσεων δε βλέπουμε 
πουθενά μια ρωμαλέα και μαζική αμφισβήτηση του υπάρχοντος καθεστώτος 
για μια στροφή προς ριζοσπαστικές και ρηξικέλευθες κατευθύνσεις. Με 
άλλα λόγια δεν βλέπουμε πουθενά η κρίση να λειτουργεί ως ευκαιρία 
αμφισβήτησης και αλλαγής νοοτροπιών και τρόπου ζωής.

Ο ηδονιστικός τύπος του καταναλωτικού ατόμου, όπως, 
τουλάχιστον, έχει διαμορφωθεί στις δυτικές κοινωνίες, και η 
παραγωγίστικη και οικονομίστικη νοοτροπία που συνέχει τις κοινωνίες 
μας δεν αμφισβητούνται. Οι οικολογικές και ανθρωπολογικές συνέπειες 
του σύγχρονου δυτικού μοντέλου ζωής παρακάμπτονται. Το σύγχρονο 
φαντασιακό του καταναλωτισμού δεν κλονίζεται. Αν κλονιζόταν ίσως να 
κατευθυνόμασταν προς μία πορεία, όχι απλώς εξόδου από την τρέχουσα 
κρίση, αλλά γενικότερης αναθεώρησης βασικών χαρακτηριστικών της ζωής 
μας. Αυτή η αναθεώρηση θα μας οδηγούσε ενδεχομένως σε μία κατάσταση 
όπου τέτοιου είδους κρίσεις θα εξέλειπαν και δεν θα απειλούσαν την 
ευτυχία μας· επειδή πολύ απλά δεν θα υπήρχαν και επειδή η ευτυχία μας 
δεν θα συνδεόταν με τα αίτια που τις δημιουργούν.

Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι η κρίση είναι βαθύτερη και 
επουδενί δεν σταμάτα στην οικονομία3. Θεωρούμε ότι, ακόμα και αν οι 
δείκτες ανάπτυξης της οικονομίας ήταν θετικοί ή αν η οικονομική θέση 
των νοικοκυριών ήταν καλύτερη από τη σημερινή, ο τρόπος ζωής της 
σημερινής πρέπει να αυτο-μετασχηματιστεί, και να αυτο-δημιουργηθεί εκ 
νέου, στηριζόμενη σε τελείως διαφορετικές αξίες. Αντ’ αυτού, τα κυρίαρχα 
2. Γεγονός που ενισχύει την άποψή μας για το χαμηλό επίπεδο των διευθυντικών στελε-
χών των σημερινών γραφειοκρατιών. Μια σύγκριση της διαχείρισης από τις ολιγαρχίες 
της σημερινής κρίσης και της κρίσης του ’30 αρκεί για να πειστεί κι ο πιο δύσπιστος 
για αυτήν την κατάσταση.
3. Βλ. Ν. Μάλλιαρης, «Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση», 
Μάγμα, τ. 3, ό. π., σσ. 41-47, καθώς και το editorial του ίδιου τεύχους, σσ. 7-11.
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στοιχεία που παρατηρούνται στη σημερινή εποχή είναι η απάθεια και 
η ιδιώτευση των ανθρώπων. Ασφαλώς αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. 
Είναι ένα φαινόμενο που αναπαράγεται οδηγώντας την κοινωνία προς τη 
στασιμότητα, την άνοδο της ασημαντότητας και το σβήσιμο συλλογικών 
οραμάτων. Η ίδια η έλλειψη διάθεσης για συμμετοχή σε δραστηριότητες 
πέραν της ενασχόλησης με τον καταναλωτικό μικρόκοσμο του κάθε ατόμου 
είναι για μας συμπτώματα παρακμής· συμπτώματα μιας κοινωνίας σε 
σήψη, η οποία δεν αντιλαμβάνεται πως βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά στην 
ετερονομία, έχοντας παραλυμένες και ακρωτηριασμένες τις δημιουργικές 
της ικανότητες.

Ο οικονομισμός

Η σύγχρονη κοινωνία τείνει να ταυτίσει την οικονομική ανάπτυξη 
με την ευημερία. Υπάρχει μια λαγνεία γενικότερα για τους οικονομικούς 
δείκτες, την οποία προφανώς δε συμμεριζόμαστε. Ακόμα κι αν έχουμε 
επιτύχει την επιθυμητή ανάπτυξη, ακόμα κι έχουμε εργασία και κερδίζουμε 
χρήματα, κανένας δείκτης δεν υπάρχει για την μέτρηση της ευτυχίας και της 
ευχαρίστησης που αποκομίζουμε από αυτήν την ίδια την εργασία και την 
οικονομική δραστηριότητα. Σε μια ζωή που έχει καταντήσει «διαδικαστική», 
με στόχο μιαν αόριστη «καριέρα», σε μια όλο και πιο αλλοτριωμένη και 
κενή νοήματος εργασία, πολύ αμφιβάλλουμε αν το χρηματικό κέρδος κι 
η κατανάλωση άχρηστων αντικειμένων μπορεί να φέρει την ανθρώπινη 
ευτυχία και ένα μεστό νόημα στη ζωή. 

Ο σπουδαίος ρόλος που δίνουμε σήμερα σε τέτοιου είδους δείκτες, 
οφείλεται στο γεγονός ότι το φαντασιακό του σύγχρονου ανθρώπου έχει 
αποικιστεί στο έπακρο από τον οικονομισμό. Και δε μιλάμε εδώ μόνο για 
τα κυρίαρχα στρώματα της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας ή για τους 
«επαΐοντες» οικονομολόγους (στους οποίος ο αποικισμός του φαντασιακού 
είναι πρόδηλος και ακόμα χειρότερα συνοδευόμενος από μια επιστημονική 
οίηση4), αλλά για όλες τις βαθμίδες της κοινωνικής ιεραρχίας.

4. Βλέπε τον homo œconomicus (ο άνθρωπος πάντοτε επιδίωκε το ατομικό του όφελος/
κέρδος και μάλιστα με ορθολογική προετοιμασία) και τα διάφορα μοντέλα ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

«Η ανθρώπινη φύση»

Η μεγαλύτερη αντίρρηση που προβάλλεται στην αμφισβήτηση των 
κύριων τάσεων των υποκειμένων της καπιταλιστικής οικονομίας από τον 
καιρό κιόλας που άνθισε η κριτική σε αυτήν, είναι πως ο καπιταλισμός 
είναι σύμφυτος με την ανθρώπινη φύση. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό 
πάντοτε υπήρχε καπιταλισμός με τη μία ή την άλλη μορφή. Τα λάθη 
αυτής της άποψης τα τόνισε πρώτη, από τη μεριά της, η μαρξική κριτική. 
Ωστόσο, ας μας επιτραπεί εδώ μια παρέκκλιση: αυτό που δεν κατανόησαν 
οι μαρξιστές, οι οποίοι όπως και ο ίδιος ο Μάρξ μένουν εντέλει δέσμιοι και 
μετέχουν του καπιταλιστικού φαντασιακού, είναι πως η βαθύτερη διαφορά 
του καπιταλισμού με προηγούμενες κοινωνικές θεσμίσεις, δεν είναι ούτε η 
φύση της συσσώρευσης και της διανομής σε σχέση με τις απλές βιοτεχνικές-
εμπορευματικές ή φεουδαρχικές οργανώσεις της παραγωγής ούτε οι άλλες 
διαφορές που περιορίζονται σε ένα παραγωγίστικο και οικονομίστικο 
πλαίσιο ανάλυσης. Ούτε και η κεκαλυμμένη φύση της εκμετάλλευσης 
ήταν κάτι καινούριο, αφού αυτή η συγκάλυψη εμφανίστηκε, κατά μια 
έννοια, ακόμα και σε παλαιότερες κοινωνικές θεσμίσεις, χρησιμοποιώντας 
θρησκευτικά και μυθικά πέπλα. Η ουσιώδης διαφορά που φτάνει μέχρι τον 
πυρήνα των φαντασιακών σημασιών είναι η νομιμοποίηση μιας «ορθολογικού 
τύπου» κυριαρχίας πάνω στη φύση και πάνω στους ανθρώπους5. 

Καμία κοινωνική θέσμιση, αν και ερείδεται στη φύση και σε βασικές 
ανθρώπινες και κοινωνικές -λειτουργικές θα λέγαμε- ανάγκες δεν ανάγεται 
πλήρως σε αυτές. Όπως δεν ανάγεται πλήρως στο Λόγο, το Θεό ή κάποια 
άλλη εξωκοινωνική πηγή θέσμισης. Ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής ή 
της εργασίας με τη σειρά του είναι κοινωνικά θεσμισμένος και μπορεί να 
αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι το θελήσουν. 

Όλα αυτά τα τονίζουμε διότι στην αποσαθρωμένη δυτική κοινωνία 
υπάρχει η πεποίθηση ότι τίποτα δε μπορεί να αλλάξει ριζικά, ότι πάντα 
έτσι ήταν τα πράγματα -και ίσα ίσα σήμερα είναι καλύτερα-, ότι πάνω 
κάτω έτσι θα είναι πάντα γιατί έτσι μας είναι δοσμένα από τη φύση μας. 
Λαθεμένη άποψη που αποτελεί βύθισμα ολοένα και πιο βαθιά στην

5. Για το πως «ο καπιταλισμός είναι το πρώτο κοινωνικό καθεστώς που παράγει μια 
ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία το ίδιο αυτό το καθεστώς είναι ορθολογικό» βλ. Κ. 
Καστοριάδης, Η ορθολογικότητα του καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Χριστο-
φίδου-Καστοριάδη, Αθήνα, Ύψιλον, 1998, σσ. 12-13
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ετερονομία και στην πιο ακραία μορφή της σύγχρονης βαρβαρότητας: την 
παράλυση της δημιουργικής ικανότητας των ανθρώπων.

Η επαναξιολόγηση

Ανοίγοντας μια συζήτηση για τις αλλαγές και το μετασχηματισμό 
των δραστηριοτήτων στο οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να δούμε το ζήτημα 
συνολικά και σε βάθος. Είναι σημαντικό τόσο το να επαναξιολογήσουμε 
τον ίδιο τον όρο «οικονομία» ως προς το περιεχόμενό του και ως προς 
τον τρόπο λειτουργίας του όσο και το να εξετάσουμε τη θέση και την 
αξία της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε ολόκληρο το πλέγμα 
των ανθρώπινων σχέσεων. Η αυτονόμηση και εξύψωση της σφαίρας του 
οικονομικού, η κεντρικότητα της οικονομίας στη ζωή μας καθώς και η 
όλο και βαθύτερη -σχεδόν μεταφυσική- πίστη στην έννοια της προόδου 
είναι διεργασίες και φαντασιακές σημασίες που έχουν αναδυθεί εδώ και 
αιώνες και αναπαράγονται και σήμερα, μέσα στο υπάρχον σύστημα. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να μας απαγορεύει να 
σκεφτόμαστε με άλλους όρους την οικονομία. Αυτό που χρειάζεται είναι 
η επαναξιολόγηση και επανεννοιολογικοποίηση των οικονομικών όρων 
και αξιών, δηλαδή η λεγόμενη από-αποικιοποίηση του φαντασιακού μας 
από τον οικονομίστικο ιμπεριαλισμό: αποδόμηση της έννοιας της προόδου, 
απο-εμπορευματοποίηση των αγαθών, απομυθοποίηση του καταναλωτικού 
τρόπου ζωής, κριτική στην βαθύτατα διαδεδομένη θρησκεία της υπερβολής 
και αναστοχασμός ακόμα και των κυρίαρχων σήμερα απόψεων γύρω 
από τη σύλληψη του χρόνου, του τόπου, της ευημερίας, της ευτυχίας, της 
ίδιας της ζωής. Η οικονομία ως σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας 
πρέπει να επανατοποθετηθεί στη θέση της, ώστε να συμβάλλει απλά στην 
κάλυψη των -βασικών και μη- αναγκών μας και όχι να καθορίζει η ίδια τις 
ανάγκες μας. Σε μια μελλοντική κοινωνία (την οποία έχουμε το δικαίωμα 
να φανταζόμαστε) οι παραγωγικές ή και οι καταναλωτικές επιλογές δεν 
υπόκεινται σε μαθηματικές εξισώσεις ή σε αυστηρά προκαθορισμένους 
νόμους, αλλά στην όσο το δυνατόν ελεύθερη και υπεύθυνη επιλογή των 
πολιτών. 

Είναι προφανές ότι το να μιλά κανείς για μεταβολές και 
παρεμβάσεις –όσο επαναστατικές κι αν είναι αυτές– αφήνοντας τα 
πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά θέματα για το απώτερο μέλλον, 
είναι μια τουλάχιστον αφελής και στενόμυαλη οπτική των πραγμάτων. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Ωστόσο, αξίζει να γίνει μια προσπάθεια να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις 
προς μία πιο δημοκρατική οικονομική δραστηριότητα. Στις θεωρητικές 
μας αναλύσεις έχουμε ενσωματώσει το πρόταγμα της αποανάπτυξης. 
Θεωρούμε πως αυτό το πρόταγμα είναι σύμφυτο με την κατεύθυνση προς 
μια αυτόνομη και δημοκρατική κοινωνία γιατί χτυπάει στη ρίζα του το 
καπιταλιστικό φαντασιακό και ανοίγει δρόμους για την προαναφερθείσα 
επαναξιολόγηση. Μια παρουσίαση και μια απόπειρα εμβάθυνσης του εν 
λόγω προτάγματος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρακάτω.

Η μείωση της κατανάλωσης

Μία βασική κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι 
κοινωνίες -μιλώντας κυρίως για τις οικονομικά ανεπτυγμένες- είναι η στροφή 
προς τη μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση αυτή έχει διπλή αξία˙ αφενός 
γιατί προσφέρει ένα δρόμο για το ξεπέρασμα των οικολογικών αδιεξόδων, 
αφετέρου αμφισβητεί εμπράκτως τον παραλογισμό μιας λογικής που 
βασίζεται στην απεριόριστη μεγέθυνση χωρίς καθόλου ποιοτικά κριτήρια 
και επομένως μπορεί να συνεισφέρει στο ξεπέρασμα των πολιτισμικών 
και ανθρωπολογικών αδιεξόδων. Στις οικονομικά αναπτυσσόμενες 
κοινωνίες θα ήταν καλύτερο να μιλάμε για μία «α-μεγέθυνση»  (όπως 
μιλά κανείς για α-θεϊσμό) αντί για την αποανάπτυξη6. Με αυτή την έννοια, 
και προσπαθώντας να απεγκλωβιστούμε από το δίπολο ανάπτυξη-ύφεση, 
πιστεύουμε ότι δεν είναι αναγκαίο οι κοινωνίες αυτές να περάσουν από 
το στάδιο και την εμπειρία της οικονομικής μεγέθυνσης αλλά μέσω μιας 
οικονομίας αυτάρκειας να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα της 
φτώχειας ή της έλλειψης πρόσβασης σε υγειονομικές και εκπαιδευτικές 
παροχές. Πρέπει να προκαλέσουν μία ρήξη με την οικονομική -αλλά και την 
πολιτισμική- εξάρτηση από τις υπόλοιπες κοινωνίες (εξάρτηση που ξεκινά 
από την εποχή της αποικιοκρατίας και αναπαράγεται μέχρι σήμερα με την 
υπερεκμετάλλευση των πόρων προς όφελος των εξαγωγών, τη λεηλασία της 
φύσης και την αποσάρθρωση της διατροφικής αυτάρκειας). Να βασιστούν 
στη δική τους δημιουργικότητα και εφευρετικότητα ώστε να βρουν τις 
λύσεις που θα επαναφέρουν τη χαμένη ισορροπία και συμβιωτικότητα. 

Η μείωση είναι δυνατόν να αρχίσει να υιοθετείται σε ατομικό επίπεδο 
από την επόμενη κιόλας μέρα: στροφή προς ένα μοντέλο «εθελούσιας 

6. Βλ. Σερζ Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, μτφρ. Χ. Σαρίκα, Θεσσαλονίκη, 
Βάνιας, 2008, σ. 296.
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ολιγάρκειας», ανακύκλωση, ανανέωση και επαναχρησιμοποίηση παλιών 
αντικειμένων, μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, επανεκτίμηση 
της ποιότητας έναντι της ποσότητας. Μπορούμε να ζούμε καλύτερα 
καταναλώνοντας λιγότερα. Όμως, όπως λέει και ο Πωλ Αριές, «σε 
καμιά περίπτωση αποανάπτυξη δεν είναι να κάνουμε το ίδιο πράγμα, 
αλλά λιγότερο»7. Οι άνθρωποι μπορούν να κοινωνικοποιούνται, να 
συνεργάζονται, να διασκεδάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους, να κάνουν 
φιλίες και να ερωτεύονται με τρόπους που δεν έχουν σχέση με τα κάθε 
είδους καταναλωτικά αγαθά. Μπορούν μέσα από τη δράση τους να 
συνειδητοποιούν τις ευθύνες μιας αλόγιστης κατανάλωσης και να βάζουν οι 
ίδιοι κάποια όρια: να μειώσουν τις ενεργοβόρες μεταφορές, να μετακινούνται 
με το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ελαττώσουν τον όγκο των 
σκουπιδιών, να απαρνηθούν την πυρηνική ενέργεια, να ελαχιστοποιήσουν 
τις στρατιωτικές δραστηριότητες -οι τελευταίες μπορούν ακόμα και να 
«εξαφανιστούν». 

Η χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αν και θετική και 
ευπρόσδεκτη, δεν αποτελεί ριζική και ουσιαστική λύση όσο συνοδεύεται 
από «ανανεώσιμες» σπατάλες ενέργειας. Η χρήση μιας πράσινης και 
φιλικότερης προς το περιβάλλον τεχνολογίας δεν μπορεί να συμβαδίζει 
με την απενοχοποιημένη συνέχιση και εξάπλωση του καταναλωτισμού. 
Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι μια οικονομία αποανάπτυξης δεν 
αποτελεί απλά ένα μέτρο προστασίας από κάποιο οικολογικό κραχ. 
Ακόμα κι αν οι κλιματολογικές συνέπειες δεν ήταν προ των πυλών, η 
υπέρμετρη κατανάλωση και η δίχως όρια αναπτυξιολαγνεία θα έπρεπε 
να περιοριστούν μιας και συγκροτούν ορισμένες από τις πιο παράλογες 
και από μία πλευρά ίσως και πιο εξευτελιστικές αξίες στην ιστορία της 
ανθρωπότητας.

Η απόρριψη του καταναλωτισμού πρέπει να ευνοείται και από το 
κοινωνικό περιβάλλον. Οι συλλογικότητες των ανθρώπων είτε σε τοπική είτε 
σε πιο ευρεία κλίμακα αποφασίζοντας οι ίδιες και με δημοκρατικό τρόπο 
για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου θα κινούνται προς μια κατεύθυνση 
«ηθικής απονομιμοποίησης» του καταναλωτισμού, του παραγωγισμού και 
της ενεργοβόρας σπατάλης. Θα διαχωρίσουν την ευημερία και το ευ ζην 
από την άνοδο των δεικτών και των αριθμών. Παράλληλα θα στοχάζονται 

7. Το παραθέτει ο Σερζ Λατούς, ό. π., σ. 263.
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πάνω στην υλοποίηση νέων οικονομικών σχεδίων που θα απομακρύνονται 
όλο και περισσότερο από τον όρο «διαρκής ανάπτυξη», όρος που, όπως 
αναφέρει και ο Σερζ Λατούς, από μόνος του μοιάζει με σχήμα οξύμωρο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι είμαστε εναντίον του καταναλωτισμού ως 
στάση ζωής  και ως αξία εγγεγραμμένη στο φαντασιακό μας και όχι 
γενικά εναντίον της κατανάλωσης. Δεν επιθυμούμε μια επιστροφή σε ένα 
είδος πρωτογονισμού ή ασκητισμού. Επιπλέον δεν έχει νόημα να μιλάμε 
απλά για αρνητική ανάπτυξη. «Γνωρίζουμε ότι η απλή επιβράδυνση της 
ανάπτυξης βυθίζει τις κοινωνίες μας στη σύγχυση, εξαιτίας της ανεργίας 
και της εγκατάλειψης των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ένα μίνιμουμ στην ποιότητα ζωής. 
Μπορούμε να φανταστούμε τι καταστροφή θα ήταν ένας συντελεστής 
αρνητικής ανάπτυξης! Όπως ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από 
μια εργατιστική κοινωνία χωρίς εργασία, έτσι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο 
και από μια κοινωνία της ανάπτυξης χωρίς ανάπτυξη»8. 

Η αυτοπαραγωγή, η τοπική παραγωγή και ο επανεντοπισμός

Παράλληλα με την υιοθέτηση του απο-μεγεθυντικού μοντέλου είναι 
απαραίτητο να αναδυθεί μια πιο αποκεντρωμένη, μικρότερης κλίμακας 
και πιο τοπική παραγωγή. Το σύγχρονο χάος, της παγκοσμιοποιημένης 
οικονομικής διεύθυνσης και εξουσίας, είναι καιρός να δώσει τη θέση του σε 
πιο άμεσες μορφές οικονομικής διεύθυνσης. Οι άνθρωποι από μόνοι τους 
μπορούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας το τοπικό 
εμπόριο, την ανταλλαγή προϊόντων ή και στρεφόμενοι ακόμα και στην 
αυτοπαραγωγή ορισμένων αγαθών, σύμφωνα με τη ιδέα του Αντρέ Γκορζ. 
Γιατί να μεταφέρονται αντικείμενα έτοιμα και τυποποιημένα από την άλλη 
άκρη του κόσμου, όταν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν επί τόπου από 
ένα άτομο ή μια ομάδα που κατέχει την απαραίτητη γνώση; Με τη στροφή 
αυτή υπονομεύεται η απρόσωπη και δίχως έλεγχο επαφή τους με την 
αγορά και διαπλάθονται νέες, πιο αυθεντικές σχέσεις με τα αγαθά και 
τον τρόπο παραγωγής τους. Η προώθηση αυτής της λογικής επιτρέπει 
να επιβραδύνουν οι άνθρωποι τους ρυθμούς ζωής τους, που μέχρι τώρα 
είναι κύρια αιτία του στρες και της μοναξιάς, και να καταπιαστούν με την 
παραγωγή δικών τους προϊόντων, αντικαθιστώντας τα με αυτά που 

8. Βλ. Σερζ Λατούς «Εγκαταλείποντας την οικονομία», Μάγμα, τ. 3, ό. π., σ. 61. 
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τώρα αγοράζουν ή επίσης να ασχοληθούν με δραστηριότητες που, μερικώς, 
τουλάχιστον, αλλά σε αυξανόμενο βαθμό, τις πληρώνουν (μαγείρεμα, 
οικιακές δουλειές κ.ά.). Επιπλέον, είναι σημαντικό να μετασχηματιστεί 
η οικονομία πάνω σε πιο τοπικά δίκτυα, δηλαδή σε επίπεδο χωριού ή 
γειτονιάς και δήμου στις μεγάλες πόλεις. Είναι στο χέρι των ανθρώπων 
να δημιουργήσουν νέους θεσμούς που θα εκφράζουν τη βούλησή τους, 
θα καταργούν τους μεσάζοντες (ανάμεσα στους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές) και θα προσφέρουν ένα άμεσο και λογικό καθορισμό των 
τιμών. 

Η άνθηση της τοπικής παραγωγής είναι επαναστατική γιατί 
αντικρούει το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο με τα τεράστια ποσά 
καθημερινών μεταφορών προϊόντων, εισαγωγών και εξαγωγών, οι οποίες 
αφενός γίνονται με διαδικασίες μη ελεγχόμενες και αφετέρου είναι 
αναμφίβολα πολύ επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να περάσουμε από τις κοινωνίες αλληλοεξάρτησης σε κοινωνίες 
μιας όσο το δυνατόν περισσότερης αυτάρκειας. Σε αυτές τις τελευταίες, 
κάθε κοινωνικό σύνολο θα μπορεί να αποφασίζει για το περιεχόμενο αλλά 
και τον τρόπο παραγωγής των αγαθών, βασιζόμενο στις δικές του κάθε 
φορά ανάγκες και προφανώς μέσα σε ένα πνεύμα όχι ανταγωνισμού και 
κερδοσκοπίας αλλά συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες. 

Όλα τα παραπάνω βαδίζουν στο μονοπάτι του λεγόμενου 
επανεντοπισμού. Θέλουμε και μπορούμε να ορίσουμε ξανά το μέγεθος, 
τη μορφή και το περιεχόμενο της παραγωγής. Επιθυμούμε την ουσιαστική 
επαναξιολόγηση των ανθρώπινων αναγκών και επανασχεδιοποίηση 
των τρόπων κάλυψής τους. Στοχαζόμαστε πάνω στο ποιος παράγει, τι 
παράγει και γιατί το παράγει. Αμφισβητούμε την έννοια της παγκόσμιας 
παραγωγής με σκοπό την υπερκατανάλωση και προωθούμε την τοπική 
παραγωγή για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε πληθυσμού. 
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα και τους 
διάφορους πόρους της κάθε εδαφικής επικράτειας. Εγκαταλείπουμε την 
αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος και ανανεώνουμε τη 
συμβιωτικότητα και τη σχέση αρμονίας με τη φύση. 
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Η κριτική της εργασίας και οι προοπτικές μετασχηματισμού της

Ας έρθουμε τώρα στην κεντρικότερη, ίσως, δραστηριότητα της 
καπιταλιστικής κοινωνίας, την εργασία, και ας εξετάσουμε την οργάνωση, 
το περιεχόμενο και το σκοπό της. Αν δεχτούμε, πως σε μεγάλο βαθμό ο 
σύγχρονος άνθρωπος  μετράει την ευτυχία με μέτρο την καταναλωτική 
του δύναμη, και αφού αυτή είναι ανάλογη κατά κανόνα της εργασίας που 
επιτελεί, καθίσταται εύλογη η παραδοχή της κεντρικότητας της τελευταίας 
στην κοινωνική ζωή. Όπως είπαμε και παραπάνω, αυτή η πρωτοκαθεδρία 
δεν προκύπτει από κάποια δήθεν αναλλοίωτη φύση του ανθρώπου, αλλά 
συνιστά προϊόν της κοινωνικής θέσμισης. Γνωρίζουμε πως σε άλλες 
κοινωνίες η εργασία δε συνιστά παρά ένα μικρό μέρος της καθημερινής 
ζωής, όπως λόγου χάρη συμβαίνει με τους ινδιάνους του Αμαζονίου που 
εργάζονται δύο ώρες την ημέρα ή τους αγρότες της ρωσικής γης, πριν την 
εντατικοποίηση που έφερε η πολιτική των μπολσεβίκων στη Ρωσία. Στις 
κοινωνίες όπου τον κεντρικό ρόλο είχε η θρησκεία, η λατρεία των προγόνων 
ή η πολιτική (αρχαία Αθήνα), η εργασία δεν προσλάμβανε τη σημερινή 
σημασία που έχει στο δυτικό κόσμο και δεν απορροφούσε τόση από την 
ενέργεια των ανθρώπων. 

  Αντιθέτως, στις σημερινές δυτικές κοινωνίες του ατομικισμού και 
του καταναλωτισμού η ζωή του ανθρώπου οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό 
γύρω από την εργασία του, η οποία αποτελεί το μέσο για τη απόκτηση 
αγαθών και την απόδειξη της ανέλιξης του καθενός στην κοινωνική ιεραρχία. 
Εντούτοις, το περιεχόμενό της εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι 
δίκαιες οι αξιώσεις που της αποδίδονται.   Η αλλοτρίωση των εργαζομένων 
και η ξένωση από το προϊόν που παράγουν περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των 
επαγγελμάτων· όχι μόνο τους βιομηχανικούς εργάτες, που παρατηρούσε ο 
Μαρξ ήδη από τον καιρό του να έχουν μετατραπεί σε γρανάζια μιας μηχανής, 
αλλά και τους ανώτερους υπαλλήλους των πολυεθνικών που έχουν κι αυτοί 
μετατραπεί σε γρανάζια μιας ολοένα και πιο χαώδους γραφειοκρατίας στην 
οποία είναι πλέον δύσκολο, ή μάλλον χωρίς νόημα, να διακρίνεις ανάμεσα σε 
διευθύνοντες και εκτελεστές. Μια παρόμοια κατάσταση παρατηρείται για 
παράδειγμα και στους εκπαιδευτικούς, τους μηχανικούς ή τους γιατρούς 
που μηχανικά αναπαράγουν την «υποχρεωτική» ύλη, εφαρμόζουν τους 
κανονισμούς ή δίνουν συνταγές. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν αποσυνδέσει 
σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργικότητα και την άντληση ικανοποίησης από 
την ίδια την εργασία τους, αν και αυτή καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο στο 
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χρόνο τους και γενικότερα στη ζωή τους. Αυτό που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε κυρίαρχη τάση είναι να αντιμετωπίζεται η εργασία με έναν 
ολοένα αυξανόμενο διεκπεραιωτικό τρόπο για την απόκτηση αγοραστικής 
δύναμης ή για τη διασφάλιση ενός κοινωνικού στάτους -το οποίο πολλές 
φορές ενσαρκώνεται στο γνωστό τρίπτυχο δίπλωμα-καριέρα-οικογένεια 
κ.λπ. Οι διαδικασίες τυποποίησης και εξειδίκευσης που επεκτείνονται, 
σε συνδυασμό με το εργασιακό μοντέλο που κυριαρχεί επιτείνουν την 
αποξένωση των ανθρώπων από αυτό που παράγουν και θολώνουν το 
ερώτημα του γιατί το παράγουν9, που κανονικά θα έπρεπε να είναι 
διαρκώς παρόν, ιδίως για τη σύγχρονη κοινωνία που έχει αφοσιωθεί σε μια 
ατέρμονη παραγωγή νέων και διαρκώς «βελτιωμένων» αγαθών, των οποίων 
την ανάγκη κατασκευάζει τις περισσότερες φορές εκ των υστέρων.  

Βεβαίως αυτές οι παρατηρήσεις δεν αφορούν μια συμπαγή 
πραγματικότητα που  διέπεται από μια ολοκληρωτική αλλοτρίωση σε όλη 
την έκτασή της, αλλά μια γενική κατεύθυνση που έχει πάρει αυτή η βασική 
δραστηριότητα. Κανείς δεν είναι πλήρως αλλοτριωμένος, αλλά και σχεδόν 
κανείς δε βιώνει μια εργασία που να πραγματώνει τη δημιουργικότητα 
και την ελευθερία, όχι πάλι σε έναν απόλυτο βαθμό που ίσως να μην 
ποτέ δυνατός, αλλά που να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς, 
υπάρχουν πολλοί που δηλώνουν πως νιώθουν πολύ δημιουργικοί και 
για αυτό πολύ ικανοποιημένοι με το να εργάζονται πάρα πολλές ώρες. 
Αν λόγου χάρη το επάγγελμα του διαφημιστή φαίνεται σε πολλούς 
να εκπληρώνει αυτό το σκοπό, χρειάζεται να εξετάσουν το σκοπό της 
δουλειάς τους και τη συλλογική ανάγκη που ικανοποιεί. Ο σκοπός είναι, τις 
περισσότερες φορές, η κατασκευή μιας νέας ανάγκης και η χειραγώγηση 
του καταναλωτή. Η διαφήμιση, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για κάποια 
συλλογική ανάγκη, αλλά στόχο έχει να κατασκευάσει μια νέα ανάγκη σε 
όσους την παρακολουθούν. Ας μην ξεχνάμε πως η εξάσκηση της φαντασίας 
δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τους στόχους τους οποίους εξυπηρετεί. 
Χρειάστηκε άλλωστε πολλή φαντασία και για τη δημιουργία πυρηνικών 
όπλων ή μηχανισμών βασανιστηρίων. 

Οι παραπάνω συλλογισμοί μας οδηγούν να ξανασκεφτούμε το νόημα 
της εργασίας και μας επιβάλλουν να επιδιώξουμε τόσο τον μετασχηματισμό 
της, όσο και την αλλοίωση του κεντρικού της χαρακτήρα 

9. Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Τεχνική», Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου, μτφρ. Ζ. Σαρί-
κας, Αθήνα, Ύψιλον, 1991, σ. 276. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

προκειμένου να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες, όπως η ενασχόληση 
με τα κοινά και την πολιτική, με το σύντροφό μας, την αυτοπαραγωγή ( ...ή 
την αναπαραγωγή). Απαιτείται μια αποαποικιοποίηση του φαντασιακού, 
που δεν είναι δυνατό να επιβληθεί από τα πάνω, αλλά είναι έργο της ίδιας 
της δράσης των ανθρώπων. Οι φαντασιακές σημασίες αυτοαμφισβητούνται 
και αυτοαλλοιώνονται επιτρέποντας την ανάδυση ριζικά νέων αξιών και 
νοημάτων.  Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, 
μπορούμε όμως να σκιαγραφήσουμε κάποιες αλλαγές που θα βοηθούσαν 
να αμφισβητηθεί το φαντασιακό της ανάπτυξης και του οικονομισμού και 
να μετατοπιστεί το -σχεδόν ψυχαναγκαστικό- ενδιαφέρον των ανθρώπων 
από τον καταναλωτισμό, τον ηδονισμό και την επιθυμία πλουτισμού και 
κοινωνικής ανέλιξης σε αξίες που η κοινωνία είτε έχει υποβιβάσει, είτε έχει 
εξαρθρώσει, είτε θα δημιουργήσει. 

Η μείωση των ωρών εργασίας

  Μια πρώτη πρόταση, που προωθεί τις προηγούμενες ιδέες, μπορεί 
ν’ αποτελέσει η μείωση των ωρών εργασίας. Είναι αλήθεια πως η εν λόγω 
προοπτική διαφαίνεται δύσκολη, αν όχι αδύνατη, στο παρόν σύστημα 
που η κυρίαρχη αντίληψη αγκυλώνει την ελεύθερη σκέψη των ανθρώπων 
και δεν επιτρέπει να αμφισβητηθεί η ιερότητα της εργασίας. Η μείωση 
αυτή πρέπει να τονίσουμε πως δεν πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε 
από μια περικοπή των μισθών, ιδίως αν πρόκειται για άτομα με χαμηλό 
εισόδημα. Βασικός στόχος είναι να εξοικονομηθεί ελεύθερος χρόνος που 
θα επιτρέπει μια μεγαλύτερη ποικιλία στη ζωή των ανθρώπων και μια 
λιγότερο καταναγκαστική και αγχωτική οργάνωση της καθημερινότητας. 
Διευκρινίζουμε βέβαια πως ο σκοπός δεν είναι να περνούν οι άνθρωποι 
περισσότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή κάνοντας άχρηστες αγορές. 
Το πνεύμα της εν λόγω μείωσης, είναι βαθιά αντί-καταναλωτικό και γι’ 
αυτό μπορεί -και πρέπει σε πολλές περιπτώσεις- να συνδεθεί και με μια 
μείωση των μισθών. Συνιστά λιγότερο ένα μέτρο που πρέπει να θεσπιστεί 
και περισσότερο μια αλλαγή «κουλτούρας» γύρω από την εργασία. 
Πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι να το επιδιώξουν, μπαίνοντας σε μια πορεία 
ρήξης με τη σημερινή  πραγματικότητα, να διεκδικήσουν έναν καινούριο 
κόσμο ξεκινώντας από την αλλαγή του εαυτού τους. Αυτό το μέτρο θα 
ήταν πιο εύκολο να εφαρμοστεί από όσους κάνουν ελεύθερα επαγγέλματα. 
Θα μπορούσε στη συνέχεια να μετατραπεί σε ένα κίνημα που θα έθετε 
αντίστοιχες διεκδικήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ας μην ξεχνάμε πάντως πως 
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το λησμονημένο αίτημα του 35ώρου, θα μπορούσε να είναι μια πρώτη 
ρεαλιστική διεκδίκηση, ένα πρώτο βήμα για τη μετάβαση από την κοινωνία 
της εργασίας στην κοινωνία του ελεύθερου χρόνου. 

Πέραν της ατομικής απελευθέρωσης που προμηνύει η μείωση των 
ωρών εργασίας μέσω της διάνοιξης ενός νέου πεδίου δραστηριοποίησης, 
το μέτρο αυτό θα συμβάλλει και στην αναδιανομή της εργασίας με τους 
ανέργους που θα απορροφηθούν στις θέσεις που θα προκύψουν. Εδώ 
διακυβεύεται και ένα άλλο αξιόλογο ζήτημα. Σε μια κοινωνία, όπως η 
σημερινή, που κυριαρχεί η απάθεια και η ιδιώτευση, καθίσταται πολύ 
σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως δεν είναι δυνατόν κάποιοι να 
εργαζόμαστε υπερωρίες και κάποιοι άλλοι να μην μπορούμε να βρούμε 
δουλειά. Αυτός είναι ένας λόγος για να αναπτυχθεί ξανά ένα συλλογικό 
ένστικτο και να εντείνουν έτσι οι άνθρωποι τις προσπάθειες για μια τέτοια 
αλλαγή. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Εάν η μείωση των ωρών εργασίας οδηγεί σε μια πιο δίκαιη 
πρόσβαση όλων στην απόκτηση εργασίας και πολεμά την αβεβαιότητα 
και την ελαστικότητα, η αναδιανομή του εισοδήματος προωθεί ακόμη 
περισσότερο τη δικαιοσύνη, αυτή τη φορά στο πεδίο της αμοιβής. Η 
θέσπιση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος  είναι ευκολότερη 
από ποτέ σε μια κοινωνία με την παραγωγικότητα της σημερινής που 
παράγει περίσσεια αγαθών, ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός πληθυσμού 
μεγαλύτερου από αυτόν που υπάρχει. Όπως σημειώνει και ο Σερζ Λατούς 
«ένα συμπληρωματικό βήμα θα ήταν να κάνουμε να εξελιχθεί το ελάχιστο 
εισόδημα ένταξης ή τα ισοδύναμά του σε ένα αληθινό εισόδημα ενεργού 
πολίτη, αποσυνδέοντας το εισόδημα από την υποχρέωση εργασίας. Το 
μέτρο αυτό, ουτοπικό μέσα στο τωρινό πλαίσιο, θα ήταν μια αληθινή 
πολιτιστική επανάσταση και το ίδιο θα ίσχυε και για την συνέπεια του, 
τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο»10. 
Ένα τέτοιο μέτρο θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις, θα 
ενισχύσει το αίσθημα δικαιοσύνης στα πιο περιθωριοποιημένα στρώματα, 
θα απαλύνει το άγχος πολλών νέων ανθρώπων που ξεκινούν τη ζωή τους και 
θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει μια από τις βάσεις οικοδόμησης μιας 

10.. Βλ. Σερζ Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, ό. π., σ. 240 -η υπογράμμιση 
δική μας. 
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κοινωνίας περισσότερης ελευθερίας και ισότητας. Αν το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα -μαζί πάντοτε με έναν μετασχηματισμό στο πεδίο των πολιτικών 
αποφάσεων και των πολιτιστικών αξιών της κοινωνίας- ανοίγει το δρόμο 
για τη θεμελίωση μιας αυτόνομης κοινωνίας αποανάπτυξης, η θέσπιση, εν 
συνεχεία, και ενός μέγιστου επιτρεπόμενου εισοδήματος θα μας έφερνε 
ακόμα πλησιέστερα σε αυτήν, από την άποψη τουλάχιστον της οικονομικής 
ισότητας. Όπως συνεχίζει ο Λατούς, «αυτό το μέτρο στοχεύει να επιδείξει 
συμβολικά και συγκεκριμένα, μέσα σε μια αποκαταστημένη δημοκρατία, 
τα όρια της ύβρεως (της έλλειψης μέτρου)»11.  Ο περιορισμός στο εισόδημα 
διαστρέφει το ίδιο το πνεύμα του καπιταλισμού, αφού βάζει φραγμό 
στην επιθυμία για απεριόριστη συσσώρευση, κατανάλωση και κυριαρχία, 
καθώς και στην έκταση του οικολογικού αποτυπώματος. Παράλληλα 
προωθεί και τη μείωση του χρόνου εργασίας που θίξαμε νωρίτερα, 
αφού εξουδετερώνει την επιθυμία για περισσότερη δουλειά, όταν αυτή 
συμβαίνει με κύριο σκοπό το οικονομικό κέρδος που προσκομίζει. Τέλος, 
ενθαρρύνει την ενασχόληση των ανθρώπων με πράγματα που τους κάνουν 
δημιουργικούς, τους ικανοποιούν και τους παθιάζουν και που μπορούν να 
αποκαθηλώσουν την εργασία και κατ’ επέκταση και την οικονομία από 
το κέντρο της κοινωνικής ζωής. Όπως άλλωστε σημείωνε από πολύ παλιά 
και ο Καστοριάδης, «εξίσωση μισθών για μερικά χρόνια και πολύ λίγα θα 
παραμείνουν από τη σημερινή νοοτροπία των ανθρώπων»12. 

      Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να γίνει κάποια παρανόηση και να 
πιστέψουμε πως ο συνολικός μετασχηματισμός της κοινωνίας μπορεί ποτέ 
να είναι αποτέλεσμα κάποιων θεσμικών αλλαγών που θα επιβληθούν 
έξωθεν. Προφανώς η αμφισβήτηση των σημασιών και των θεσμών της 
κοινωνίας από τους ίδιους τους ανθρώπους είναι η πηγή της νέας κοινωνικής 
πραγματικότητας που θα προκύψει και που θα τη συνυφαίνουν πιθανώς 
θεσμοί και αντιλήψεις σαν αυτές που περιγράφουμε σε τούτο το κείμενο. 
Ο κοινωνικός μετασχηματισμός είναι πάντοτε αυτο-μετασχηματισμός.  Η 
κοινωνία αλλάζει η ίδια τον εαυτό της, απλώς αυτή τη διαδικασία μπορεί 
να την επιτείνει πολλές φορές η διάδοση κάποιων ιδεών ή και κάποιων 
πιο συγκεκριμένων τρόπων δράσης ή μέτρων, πράγμα που προσπαθούμε 
να κάνουμε κι εδώ. Δεν διεκδικούμε βέβαια αξιώσεις μιας πεφωτισμένης 

11.. Ό. π., σ. 241. 
12.. Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού ΙΙ», Το περιεχόμενο του 
σοσιαλισμού, μτφρ. Γ. Ιωαννίδης, Μ. Λαμπρίδης, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθήνα,  
Ύψιλον, 1986, σ. 124. 
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πρωτοπορίας που θα καθοδηγήσει τις μάζες, ούτε και ισχυριζόμαστε 
πως έχουμε έτοιμο το πλήρες και περιεκτικό σχέδιο οργάνωσης της 
άλλης κοινωνίας το οποίο μένει μόνο να εγγραφεί στο σκληρό δίσκο των 
ατόμων, μέσω της διαρκούς επανάληψής του, και κατόπιν να «τρέξει» 
η άλλη κοινωνία… Η ιστορία για μας είναι προϊόν της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας. 

Ενδέχεται, βέβαια, οι πολιτικές και οι οικονομικές ολιγαρχίες να 
θελήσουν να εμποδίσουν τις αλλαγές αυτές, εφόσον προκύψουν, σε κοινωνικό 
επίπεδο. Να προσπαθήσουν να τις καταπνίξουν, να τις απονομιμοποιήσουν 
κοινωνικά και να τις απαξιώσουν μέσω των μηχανισμών κατασκευής 
κοινωνικής συναίνεσης, όπως είναι η διαφήμιση που συμβάλλει στη 
δημιουργία καταναλωτικών στερεοτύπων και τα κυρίαρχα μέσα μαζικής 
(παρα)πληροφόρησης. Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι οι θεσμοί και 
οι μηχανισμοί που δημιουργούν οι εκάστοτε ολιγαρχίες, η πολιτική και  
η οικονομική εξουσία που λιγότερο ή περισσότερο συγκεντρώνουν και η 
συναίνεση στις επιλογές τους που αποσπούν με διάφορους τρόπους από τα 
χαμηλά κοινωνικά στρώματα, έχουν καταστεί μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
(χωρίς, όμως, «αντικειμενικές» νομοτέλειες) ανασχετικοί παράγοντες σε 
βάρος της αυτονομίας και της αποανάπτυξης ή ακόμα και καταλυτικοί 
παράγοντες υπέρ της αναπαραγωγής της ετερόνομης και ολιγαρχικής 
οργάνωσης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής μιας κοινωνίας. 
Επισημαίνουμε, πάντως, ότι οι ταυτότητες και οι συνειδήσεις των 
ανθρώπων δεν είναι δοσμένες και πάγιες μέσα στην εκάστοτε  κοινωνική 
πραγματικότητα και αυτό, ακριβώς, επιτρέπει τη δυνατότητα της διάδοσης 
και της επικράτησης μιας άλλης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
οργάνωσης της ζωής όλων μας με άμβλυνση, υπονόμευση ή διάβρωση των 
υπαρκτών κάθε φορά  κοινωνικών και οικονομικών αντιθέσεων.

Προς μια άλλη οικονομία…

  Μια άλλη οικονομία συνεπάγεται έξοδο από τον κυρίαρχο 
οικονομισμό (φιλελεύθερο ή μαρξιστικό) και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, 
παρά μόνο με έναν μετασχηματισμό στο εσωτερικό της οικονομίας, δηλαδή 
με μια νέα οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τότε ερχόμαστε 
μπροστά σε μια σειρά νέων προβλημάτων γύρω από την κλίμακα 
τηςπαραγωγής, τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, της διαχείρισης και του  
τρόπου λήψης αποφάσεων, αλλά και άλλων προβλημάτων που πιθανόν δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε και που η ίδια η κοινωνία θα κληθεί να τα λύσει, 
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αν βέβαια ο εκδημοκρατισμός του συνόλου της κοινωνικής ζωής αποτελέσει 
το δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Επιχειρώντας να διευκρινίσουμε τα 
προβλήματα που τίθενται, θα προτείνουμε παράλληλα και μερικές λύσεις.

Ένα πρώτο ζήτημα είναι η ίδια η οργάνωση της παραγωγής, που 
σήμερα έχει πάρει τη μορφή μιας μεγάλης, μαζικής, παραγωγής προϊόντων 
στους περισσότερους τομείς. Από τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία έως την 
αγροτική παραγωγή, και από τις υπηρεσίες έως τα απλά καθημερινά είδη, 
υπάρχει μια διογκωμένη, μαζική και συγκεντρωτική παραγωγή. Βλέπουμε 
παντού τις κολοσσιαίες βιομηχανίες αυτοκινήτων και φαρμάκων, τις 
βιοτεχνίες ρούχων, τα αχανή σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών. Αυτή η μεγάλης κλίμακας παραγωγή, φαίνεται από τη 
μια μεριά αναγκαία για κάποια είδη όπως τα αυτοκίνητα· ορισμένα εξ’ 
αυτών πάντως δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως μπορεί να είναι και 
περιττά. Από την άλλη υπάρχει όμως μια τεράστια γκάμα προϊόντων που 
θα μπορούσαν να παράγονται σε μικρή κλίμακα, όπως άλλωστε γινόταν για 
αιώνες, όπως τα προϊόντα διατροφής. Η αποανάπτυξη, δεν μπορεί συνεπώς 
παρά να προσβλέπει και σε μια αποκλιμάκωση της παραγωγής. 

Η αποκλιμάκωση αυτή πρέπει να ιδωθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
είναι ο αυτοπεριορισμός των αναγκών για αγαθά που υποχρεωτικά θα 
παράγονται σε μεγάλη κλίμακα, λόγου χάρη τα προϊόντα της σύγχρονης 
τεχνολογίας, από τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα μέχρι τα κλιματιστικά και 
τις τηλεοράσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με τη συνειδητή συμμετοχή 
των ανθρώπων σε μια κατεύθυνση απομάκρυνσης από τον καταναλωτισμό. 
Το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη της μικρής κλίμακας παραγωγής, σε 
τοπικό επίπεδο ξαναζωντανεύοντας και αναδομώντας τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, τις μικρές βιοτεχνίες και τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις 
που θα μπορούν με την παραγωγή τους να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας, ενισχύοντας την αυτάρκειά τους, περιορίζοντας το οικολογικό 
αποτύπωμα, λόγω μείωσης των μεταφορών, καταργώντας τους μεσάζοντες 
και επαναφέροντας την άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή (που είναι 
μια σχέση ανθρώπινη και όχι με το ράφι του σούπερ μάρκετ) η οποία έχει 
τώρα χαθεί. Με αυτά συνδέεται και η ανάπτυξη δικτύων αλληλέγγυου 
εμπορίου13, ενός εμπορίου που εγγυάται τη δίκαιη αμοιβή του παραγωγού, 
13.. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή τους σχετικές κινή-
σεις πολιτών. Στην Αθήνα, ο Σπόρος είναι μια κοινότητα ανθρώπων που πειραματίζε-
ται σε ένα διαφορετικό, εναλλακτικό, μοντέλο εμπορίου, που στη θέση του κέρδους θα 
βάζει ένα πλήθος στόχων: την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση του παραγωγού, 
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τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ποιότητα των προϊόντων και το 
σεβασμό του περιβάλλοντος και βασίζεται στην άμεση διασύνδεση των 
παραγωγών με τους καταναλωτές. Προφανώς, έτσι τα προϊόντα πωλούνται 
σε χαμηλότερες τιμές και είναι καλύτερης ποιότητας, αφού δεν μεσολαβεί 
κάποια μεγάλη εταιρία που θέτει ως αυτοσκοπό το κέρδος. Κάτι ανάλογο 
συμβαίνει και με την ανάπτυξη και τη λειτουργία ανταλλακτικών και 
χαριστικών παζαριών14, τη δωρεάν παράδοση μαθημάτων ή υπηρεσιών, 
τη δωρεάν προσφορά αγαθών (λογισμικό, μουσική, βιβλία, ταινίες κ.λπ.)· 
σε αυτού του τύπου τις δραστηριότητες ο καθένας προσφέρει αυτό που 
δεν χρειάζεται και παίρνει αυτό που έχει ανάγκη, διαχέει τη γνώση, 
τις δεξιότητες και τα αγαθά που κατέχει· μαθαίνει να χαρίζει αντί να 
αγοράζει, να μοιράζεται αντί να κατέχει. Μέσα σε αυτή τη λογική, η 
ανταλλαγή, η επιδιόρθωση και η επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων 
αντί για την καταστροφή τους σε κάποια χωματερή, συνιστά μεγέθυνση 
του κύκλου ζωής τους, μετατρέπει τα σκουπίδια σε χρήσιμα αντικείμενα, 
αμφισβητεί στην πράξη την καταναλωτική νοοτροπία και βοηθάει στο 
δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμάτων μειώνοντας τον 
όγκο τους. Η ανάπτυξη σχεσιακών αγαθών, δηλαδή η δωρεάν ανταλλαγή 
υπηρεσιών μεταξύ των ανθρώπων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και 
την ενδυνάμωση των ανιδιοτελών σχέσεων μεταξύ τους. Τέτοιου τύπου 
δραστηριότητες θαρρούμε πως αναπτύσσουν ένα άλλο ήθος ανθρώπου και 
συμβάλλουν στην έξοδο από τον καταναλωτισμό και την ιδιώτευση. 

Δεν ξέρουμε αν αυτές οι νέου τύπου σχέσεις και οι θεσμοί που 
τους αντιστοιχούν είναι ικανοί από μόνοι τους να υποκαταστήσουν άμεσα 
τις δομές και τις νοοτροπίες που αντιστοιχούν στον καπιταλισμό και στον 
τύπο ανθρώπου έχει εδώ και μερικούς αιώνες κατασκευάσει. Είναι όμως 
απαραίτητο, η υπέρβαση της ανταγωνιστικής καπιταλιστικής νοοτροπίας 
που, στο βάθος του χρόνου, διαλύει την κοινωνία αποσαθρώνοντας τις 

τη βιωσιμότητα της δομής διακίνησης, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την 
ποιότητα και την προσιτή τιμή για το χρήστη (βλ. http://sporos.org). Στη Θεσσαλονίκη, 
οι Ομοτράπεζοι αυτοσυστήνονται ως μια χαλαρή ομάδα που παραγγέλνει κηπευτικά, 
αλεύρι, ψωμί (και σιγά-σιγά κι άλλα πράματα) απευθείας από κοντινούς παραγωγούς 
που καλλιεργούν ήπια τη γη. Έτσι, εμπιστεύονται αυτά που τρώνε, τους βοηθούν να 
μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν αυτό που αγαπούν, αποκεντρώνουν, συνδέονται, 
αλληλο-φροντίζονται και ελευθερώνονται από το μεσάζοντα (βλ. http://omotrapezoi.
blogspot.com).  
14.. Ο Σκόρος είναι μια κοινότητα που λειτουργεί στην Αθήνα οργανώνοντας χαριστικά 
παζάρια, εργαστήρια μεταποίησης ρούχων και επισκευής επίπλων, καθώς επίσης και 
συλλογική κουζίνα και κουρείο (βλ. http://skoros.espiv.net).  
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ανθρώπινες σχέσεις, να πραγματωθεί διαμέσου της ανακάλυψης της 
σημασίας της ανιδιοτέλειας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης· της 
ικανότητας εν τέλει του κάθε ανθρώπινου όντος να μπαίνει στη θέση του 
άλλου, να διαρρηγνύει την κλειστότητά του ανακαλύπτοντας στον άλλο 
τον εαυτό του και αντιμετωπίζοντάς τον όπως θα ήθελε και ο ίδιος να 
αντιμετωπιστεί. Σε αυτή τη βάση μπορεί να υπερβαθεί και η αντίθεση 
μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να εμπεδωθεί το γεγονός πως 
είμαστε όλοι ταυτοχρόνως και παραγωγοί και καταναλωτές και δεν 
εξυπηρετεί κανέναν η εκμετάλλευση και η κερδοσκοπία του ενός πάνω 
στον άλλον.  

  Όπως υπαινίσσονται και οι προτάσεις που κάναμε ως τώρα, δε 
θεωρούμε απαραίτητη την πλήρη κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας 
και του χρήματος. Αντιθέτως, πιστεύουμε πως η μικρή ιδιοκτησία γης, 
μιας βιοτεχνίας ή ενός εμπορικού καταστήματος, το οποίο θα διαθέτει 
ενδεχομένως τα είδη που παράγει η τοπική κοινωνία, είναι πολύ πιο 
αποδοτική και πολύ πιο εύκολα διαχειριζόμενη από μια μικρή ομάδα 
ατόμων. Ασφαλώς, οι εν λόγω μονάδες παραγωγής πρέπει να λειτουργούν 
υπό ένα καθεστώς ισότητας και έλλειψης εκμετάλλευσης.  Σχετικά με την 
ύπαρξη χρήματος ως μέσο των ανταλλαγών, πιστεύουμε πως το νόμισμα 
δε συνιστά από τη φύση του ένα αλλοτριωτικό μέσον που συνδηλώνει 
την ύπαρξη εκμετάλλευσης μέσα στην κοινωνία, αλλά μια πολύ χρήσιμη 
δημιουργία της ανθρώπινης ιστορίας, που διευκολύνει τις συναλλαγές, 
αρκεί βέβαια να μη συσσωρεύεται και να μη χρησιμοποιείται ως μέσο 
κυριαρχίας. Όσον αφορά στις μεγάλης κλίμακας παραγωγικές μονάδες, 
θεωρούμε πως πρέπει να λειτουργούν με ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης, 
όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται από το σύνολο των εργαζομένων για 
ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της παραγωγής. Θα καταργηθεί 
δηλαδή κάθε μορφή γραφειοκρατικής ιεραρχικής οργάνωσης και οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα αμεσοδημοκρατικά συμβούλια των 
ελεύθερων παραγωγών. Ο ρόλος των ειδικών θα είναι απαραίτητος, 
εξαιτίας της ανάγκης τεχνικών γνώσεων Αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζουν 
το σύνολο των δυνατών επιλογών με το αντίστοιχο κόστος τους σε χρόνο, 
ενέργεια ή όποια άλλη κρίσιμη παράμετρο αλλά η τελική απόφαση θα 
πρέπει να λαμβάνεται από το συμβούλια των εργαζομένων, τους οποίους 
άλλωστε θα βαρύνουν η εκτέλεση και τα αποτελέσματα.  

Σε πολλά θέματα που άπτονται περισσότερο του μεγέθους της 
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παραγωγής, του είδους των προϊόντων ή των τιμών θα πρέπει να έχει 
λόγο και η τοπική κοινωνία και γι’ αυτό θα πρέπει να συζητούνται και 
εντός των αμεσοδημοκρατικών οργάνων των τοπικών κοινοτήτων ή των 
ευρύτερων περιφερειών, αφού μπορεί να χρήζουν μιας ευρύτερης πολιτικής 
απόφασης. Σε ένα τέτοιο μοντέλο οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες θα 
έχουν έναν διφυή χαρακτήρα, αφού και θα ανήκουν στους εργαζομένους 
τους και ταυτόχρονα θα είναι οιονεί κοινωνικοποιημένες, μιας και 
η τοπική κοινωνία θα έχει λόγο και θα ασκεί έλεγχο, ενώ πιθανόν να 
επωφελείται και από μέρος των κερδών. Αυτά που τώρα θεωρούνται κατά 
κάποιον τρόπο βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό, το ρεύμα, 
το τηλέφωνο, το διαδίκτυο πλέον, η παιδεία, η υγεία θα πρέπει να είναι 
δημόσια. Επομένως θα παρέχονται δωρεάν σε όλους, έτσι ώστε μαζί με το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να αποτελούν τις οικονομικές βάσεις πάνω 
στις οποίες θα οικοδομείται μια κοινωνία ισότητας.

Αυτό που επιθυμούμε είναι το πέρασμα σε μια αυτόνομη 
κοινωνία όπου η οικονομία θα έχει εξοβελιστεί από το ρόλο της 
κεντρικής δραστηριότητας των ατόμων. Η διεύθυνσή της από τους άμεσα 
εμπλεκόμενους δεν θα έχει «επιστημονικά» ούτε «ψευδο-ορθολογικά» 
κριτήρια αποτελεσματικότητας. Η δημοκρατικοποίηση της οικονομίας 
μπορεί να δώσει λύσεις έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε 
επίπεδο γνώμης χωρίς την αποφασιστική θεωρητική συμβολή των όποιων 
διευθυνόντων15. Με άλλα λόγια, η οικονομία από σκοπός θα γίνει μέσο, η 
θέση της θα επαναπροσδιοριστεί μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και οι 
όποιοι φραγμοί στο ρόλο της για την ανθρώπινη ζωή θα τίθενται από τα 
αυτοπεριοριστικά κριτήρια που επιλέγει το δημοκρατικό σώμα. 

Παράλληλα -και αξεχώριστα- από τις όποιες οικονομικές αλλαγές, 
θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν μετασχηματισμοί και σε επίπεδο πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό. Γι’ αυτό απαιτείται και η δημιουργία τοπικών 
συλλογικοτήτων και δικτύων πολιτικού χαρακτήρα που θα προωθούν 
συντονισμένα και συνεκτικά τις αξίες και τις προτάσεις που προαναφέρουμε 
ώστε, πέρα από τις ατομικές συμπεριφορές του καθενός και καθεμιάς, να 
προκύπτουν, όπου είναι δυνατό, «ρήγματα» στις συμπεριφορές και στις 
συνήθειες που υπαγορεύει το καπιταλιστικό φαντασιακό. Οι συλλογικότητες 
αυτές μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες διάρρηξης της κοινωνικής και 

15.. Βλ. Κ. Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιάς, Γ. 
Σπαντιδάκη, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Κέδρος, 1981, σσ. 129-130. 
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οικονομικής ιεραρχίας που έχει δημιουργήσει ο καπιταλισμός και να 
συμβάλλουν στην «μετατόπιση» των συνειδήσεων των πολιτών προς την 
κατεύθυνση της αυτονομίας. 

Η ιδέα μιας άλλης οικονομίας που προτείνουμε δεν έρχεται να 
συμπληρώσει κάποιο άδειο κομμάτι μιας οικονομικής εγκυκλοπαίδειας 
ούτε να αποτελέσει ένα –έστω και μερικό- στοιχείο ενός εγχειριδίου για 
την επίλυση των ανθρώπινων προβλημάτων. Οι ίδιοι οι άνθρωποι, ως όντα 
υπεύθυνα για την ιστορία τους, μπορούν να οραματιστούν, να στοχαστούν 
και να εμπλουτίσουν τις νέες ιδέες κάθε στιγμή, με την κοινωνική πείρα 
που αποκτούν στην καθημερινότητα και στην πολιτική δράση. Η θέσμιση 
από τους ανθρώπους, την οποία οραματιζόμαστε πρέπει να είναι συνολική 
και να αγκαλιάζει ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Το πρόταγμα της αυτονομίας θέλουμε και προσπαθούμε να είναι ένα 
πρόταγμα όσο το δυνατόν ευρύτερο, μία συνολική ρήξη με το σημερινό 
ανθρωπολογικό τύπο και τους θεσμούς του, με τις κυρίαρχες αξίες και 
φαντασιακές σημασίες. 

Αυτονομία ή Βαρβαρότητα
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Για την ιρανική εξέγερση – συνέντευξη με
τον Κούσα Μπαχράμι*

συνέντευξη: Θ. Πολλάτος, Π. Σιαβελής

Μάγμα: Ας ξεκινήσουμε απ’ την ιστορία σου. Είσαι πολιτικός 
πρόσφυγας στην Ελλάδα. Πώς ήρθες εδώ;

Κούσα Μπαχράμι: Πέρασα τα Ιρανικά σύνορα παράνομα και πήγα στην 
Τουρκία μέσα από τα βουνά, χειμώνα, μέσα στα χιόνια. Με συνέλαβαν 
στην Ισταμπούλ όπου έμεινα για 8 μήνες, στην πραγματικότητα μέσα σε 
φυλακή, δίχως κανένα λόγο· χωρίς, να έχω κάνει, δηλαδή, κάποιο έγκλημα. 
Μετά από αυτό βγήκα έξω, αναγνωρίστηκα ως πρόσφυγας από την UN-
HCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) και μετέφεραν την 
υπόθεσή μου στην αμερικανική πρεσβεία. Αυτοί προχώρησαν τις διαδικασίες 
και έφτασα κοντά στο να πετάξω για την Αμερική. Είχα πρόβλημα όμως με 
την τουρκική αστυνομία, γιατί μου ζητούσαν να γίνω κάτι σαν κατάσκοπος 
για αυτούς. Φυσικά αυτό δε μου ταίριαζε και δε μπορούσα να γίνω τέτοιος 
άνθρωπος, που θα δούλευε ως κατάσκοπος. Οπότε έφυγα παράνομα από 
την Τουρκία, από ξηράς για την Ελλάδα. Στον Έβρο -η Ορεστιάδα ήταν η 
πρώτη πόλη όπου πήγα- με συνέλαβαν και ζήτησα άσυλο.

Πριν ξεκινήσει η περιπέτειά σου, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σε 
ανάγκασαν να φύγεις από το Ιράν;

Είχα δύο προβλήματα στο Ιράν. Πρώτον, είμαι αντιρρησίας συνείδησης, 
αρνήθηκα να πάω στο στρατό, και όταν με ανάγκασαν να πάω, απέδρασα 
απ’ το στρατώνα. Ουσιαστικά όμως αναγκάστηκα να φύγω από τη χώρα, 
όταν άλλαξα θρησκεία, όταν έγινα χριστιανός. Έπειτα προσπάθησα να 
προσελκύσω κι άλλους Ιρανούς στο χριστιανισμό, πράγμα που δεν πέτυχε. 

* Ο Κούσα Μπαχράμι, 28 ετών, αντιρρησίας συνείδησης και ακτιβιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, είναι πολιτικός πρόσφυγας από το Ιράν. Ήρθαμε σε επαφή μαζί του 
μέσω των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης και της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Την απομαγνητοφώνηση έκανε ο Δημήτρης Λαμπράκης.

Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα που είχα, γιατί για τη στρατιωτική 
θητεία μόνο ο στρατός σε ψάχνει, οπότε απλά πρέπει με κάποιο τρόπο να 
κρυφτείς απ’ το στρατό και άμα σε βρουν η τιμωρία είναι μόνο 2-3 χρόνια 
ή το πολύ 5 χρόνια φυλακή. Από την άλλη, η αλλαγή θρησκείας και η 
προσέλκυση άλλων ανθρώπων σε αυτή τη νέα θρησκεία θεωρείται μεγάλο 
έγκλημα. Γιατί η εξουσία ζει από τη θρησκεία, η κύρια εξουσία στο Ιράν 
είναι η θρησκεία. Οπότε αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα. Η τιμωρία 
μάλιστα για αυτό μπορεί να είναι η θανατική ποινή. Εξαναγκάστηκα 
λοιπόν να φύγω από τη χώρα.

Έφυγες λοιπόν από το Ιράν, πήγες στην Τουρκία και μετά στην 
Ελλάδα;
 
Ναι, στην Ορεστιάδα. Πήγα εκεί και από την πρώτη μέρα με συνέλαβαν. Είχα 
τα χαρτιά μαζί μου, εννοώ τα αυθεντικά έγγραφα όπου αναγνωριζόμουν 
ως πρόσφυγας απ’ την UNHCR, όπως και κάποια άλλα έγγραφα που έτυχε 
να έχω πάνω μου. Τα έδειξα λοιπόν στον πρώτο αστυνομικό που είδα και 
του είπα ότι είμαι πρόσφυγας κι ότι θέλω να ζητήσω άσυλο στην Ελλάδα. 
Πήραν τα χαρτιά μου από την UNHCR και η πρώτη «απάντηση» που 
μου έδωσαν ήταν ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Ακόμα δεν ξέρω γιατί η 
αστυνομία με χτύπησε, ήμουν πολύ ευγενικός και δεν υπήρχε λόγος να το 
κάνουν αυτό. Μου φαίνεται ότι όλα ήταν μια χαρά, μέχρις ότου εμφάνισα 
τα χαρτιά μου και ζήτησα πράγματα.

Ποια ήταν η εντύπωσή σου από την ελληνική αστυνομία σε σχέση με 
την τουρκική;

Ήταν χειρότερη. Στην Τουρκία σήμερα δεν κάνουν τόσα βασανιστήρια, 
όπως εδώ, τόσο ανεξέλεγκτα, γιατί στην πραγματικότητα είναι υπό 
επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και θέλουν να ενταχθούν 
σε αυτή. Οπότε προσπαθούν να είναι περισσότερο αυστηροί με το θέμα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν πίστευα ότι η αστυνομία μιας χώρας 
της Ε.Ε. θα μπορούσε να είναι τόσο βίαιη όσο η ελληνική. Είδα πολλά 
βασανιστήρια μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου με κράτησαν. Είδα να 
βασανίζουν κάποιον ενώπιον άλλων με τρόπο που είχα συναντήσει σε 
χώρες σαν το Ιράν, κάτι πραγματικά θλιβερό. Τον βασάνισαν για ώρες, 
για τέσσερις ώρες τουλάχιστον και αυτός έκλαιγε. Ο λόγος ήταν ο εξής: 
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ο φυλακισμένος ζήτησε ένα τσιγάρο περισσότερο από 5 φορές. Κάλεσε 5 
φορές τον αστυνομικό και ζήτησε ένα τσιγάρο το οποίο δεν του έδωσαν. 
Δε μπορούσε άλλωστε να μιλήσει καμία γλώσσα, μόνο τη μητρική του, που 
νομίζω ότι ήταν αραβικά. Ήταν από την Αλγερία και έλεγε μόνο «cigarette».  
Δε μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγαν και συνέχισε να ζητάει τσιγάρο. 
Μετά την πέμπτη φορά, τον πήραν έξω και τον χτύπησαν μπροστά μου. 
Το κελί μου είχε ένα μικρό παράθυρο που έβλεπε στο διάδρομο, οπότε 
μπορούσα να δω τι γινόταν. Τον βασάνισαν πολύ, έδεσαν τα χέρια του 
από πίσω και τον χτυπούσαν παντού. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι δε 
μπορούσε να καταλάβει. Μου έκλεισαν το παράθυρο. Για δύο ώρες απλά 
άκουγα κραυγές. Κάθε 2-3 λεπτά ούρλιαζε σαν κάποιος να του έκανε κάτι. 
Και μετά από τέσσερις ώρες, έλυσαν τα χέρια του, ενώ παράλληλα άνοιξαν 
το παράθυρό μου, γιατί φώναζα πολύ. Και αυτός, ξανά μετά από τόσες 
ώρες βασανιστηρίων, τους παρακάλεσε για ένα τσιγάρο στα αραβικά. 
Μετά απ’ αυτό, τον ξαναβασάνισαν, τον έφεραν μπροστά σε μια μηχανή 
με την οποία γυάλιζαν τα παπούτσια τους. Είναι μια αυτόματη μηχανή 
όπου βάζεις τα παπούτσια σου και στα σκουπίζει. Άνοιξαν τη μηχανή και 
έβαλαν το πρόσωπό του στη βούρτσα. Δεν ήταν απλά χτυπήματα, ήταν 
πραγματικό βασανιστήριο. Και αυτός άρχισε πάλι να κλαίει, να κλαίει· 
και δεν ήταν κανένα παιδάκι για να κλάψει, ήταν μεγάλος άνθρωπος... 
Μετά από 5 μέρες τον επαναπροώθησαν στην Τουρκία. Αυτή ήταν η πρώτη 
μου, ας πούμε, εμπειρία από την Ελλάδα. Εγώ ζήτησα άσυλο και έμεινα 3 
μήνες μέσα, ακόμα και μετά την αίτησή μου.

Έμεινες στη φυλακή για 3 μήνες;

Ναι, στη φυλακή. Μου άλλαζαν φυλακή κάθε 2-3 βδομάδες. Με έστειλαν 
στο δικαστήριο για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα. Το δικαστήριο μου 
επέβαλε δίμηνη φυλάκιση, την οποία εξαγόρασα με 1000 ευρώ για να 
αφεθώ ελεύθερος. Το δικαστήριο μου είπε ότι θα είμαι ελεύθερος μετά 
την πληρωμή. Εγώ πλήρωσα, αλλά έμεινα στη φυλακή. Ζήτησα άσυλο και 
έμεινα στη φυλακή, παρότι ο νόμος λέει ότι το άτομο που ζητάει άσυλο δε 
χρειάζεται να παραμένει σε χώρο κράτησης, αν και στην πραγματικότητα 
αυτό δεν ήταν απλά κρατητήριο, ήταν κάτι πολύ χειρότερο...

Ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για μετανάστες;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Όχι, αρχικά ήταν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος. Ύστερα, μας 
πήγαν, για μια βδομάδα, σε ένα στρατόπεδο για μετανάστες. Μετά κάναμε 
απεργία πείνας και γι’ αυτό χτύπησαν ένα φίλο μου, με αποτέλεσμα να 
του προκαλέσουν κάταγμα. Εμείς συνεχίσαμε την απεργία, σταματώντας 
μάλιστα να πίνουμε και νερό, και μετά από 7 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 
μας μετέφεραν ξανά από το στρατόπεδο στο αστυνομικό τμήμα. Ήταν ένα 
κελί 4-5 τετραγωνικών μέτρων για 2 άτομα, χωρίς νερό ούτε τίποτε άλλο 
με το οποίο θα μπορούσες να πλυθείς. Έμεινα ενάμισι μήνα εκεί, χωρίς να 
δω το φως του ήλιου. Επειδή ήμουν σε απεργία πείνας, κατέρρευσα.

Πόσες μέρες ήσουν σε απεργία πείνας;

Νομίζω 10 μέρες και τις 3 χωρίς καθόλου νερό. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά 
φαντάσου να έχεις στο μυαλό σου πως αν σε απελάσουν είσαι νεκρός και 
από την άλλη να βλέπεις αυτή την κατάσταση... Κάθε μέρα να έρχεται 
η αστυνομία και να σου λέει ότι θέλει να σου κάνει τα χαρτιά για να 
σε απελάσει, να παίζουν δηλαδή κάθε μέρα μαζί σου... Δεν έχεις καμία 
επιλογή. Λες εντάξει, σε κάθε περίπτωση αν γυρίσω πίσω στη χώρα μου, 
κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνω. Οπότε εδώ έχω μια πιθανότητα να 
κάνω κάτι. Αν συνεχίσω την απεργία, ίσως μπορέσω να βρω μια διέξοδο. 
Με πήγαν λοιπόν στο νοσοκομείο, μου έκαναν κάποιους ορούς και κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας η καρδιά μου ήταν ετοιμοθάνατη. Όταν με 
μετέφεραν στο νοσοκομείο ήμουν αναίσθητος, δε μπορούσα να καταλάβω 
ότι με πήγαν εκεί κι ότι με περιέθαλψαν. Αλλά μόλις άρχισα να επανακτώ 
τις αισθήσεις μου, μόλις άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει, η αστυνομία 
με επέστρεψε στο κελί. Τότε συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να έχω 
πεθάνει από την απεργία πείνας και κανένας δεν θα το είχε καταλάβει, 
όπως τουλάχιστον μου είπε η αστυνομία. Οπότε περίμενα για την απάντηση 
του δικαστηρίου για το αν θα με αναγνώριζαν ή όχι ως πρόσφυγα, καθώς 
είχα ζητήσει άσυλο απ’ την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η αστυνομία έφερε 
-γιατί ήξερε ότι είχα χρήματα- μια γυναίκα την οποία μου παρουσίασαν 
ως δικηγόρο μου. Πράγματι, είχα ζητήσει δικηγόρο, επειδή στο πρώτο 
δικαστήριο που είχα πάει δεν είχα.

Οπότε πήγες στο δικαστήριο για δεύτερη φορά;

Την πρώτη φορά που πήγα ήταν χωρίς δικηγόρο και τη δεύτερη φορά πήρα 
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δικηγόρο για την προσφυγική μου κατάσταση. Η δικηγόρος ήρθε και μου 
ζήτησε δολάρια, δε μου ζήτησε ευρώ, γιατί ήξερε ότι είχα δολάρια μαζί μου 
και όχι ευρώ. Οπότε μου έδωσε την τιμή σε δολάρια, 2000 δολάρια. Στην 
πραγματικότητα βέβαια δεν έκανε τίποτα. Οι ελληνικές αρχές απέρριψαν 
την αίτησή μου, γιατί τα χαρτιά μου είχαν τις ημερομηνίες γραμμένες κατά 
τον αμερικανικό τρόπο (μήνας/ ημέρα/ έτος αντί για ημέρα/ μήνας/ έτος). 
Δε διασταύρωσαν ποτέ τα στοιχεία με την UNHCR, δεν τα διασταύρωσαν 
με κανένα οργανισμό και απλά απέρριψαν την αίτησή μου και τα χαρτιά 
μου ως πλαστά, γιατί «ο χρόνος δεν έχει 14 μήνες». Είναι πολύ γελοίο. Και 
μετά από αυτό έμεινα στη φυλακή. Κι έτσι έμεινα 3 μήνες σε πραγματικά 
κακή κατάσταση, χωρίς να βλέπω το φως του ήλιου, χωρίς να βγαίνω έξω 
από το κελί μου, χωρίς κανένα τηλέφωνο. Για δύο μήνες δε μπορούσα να 
καλέσω κανέναν. Και μετά από δύο μήνες που μπόρεσα να τηλεφωνήσω 
στη μητέρα μου, αυτή έκλαιγε. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί δεν 
είχε σημεία ζωής από μένα για 2 μήνες. Πίστευε ότι κάτι άσχημο μου είχε 
συμβεί.

Και τελικά ήρθες στην Αθήνα και περιμένεις την απόφαση για την 
απόδοση ασύλου; 

Ναι, και αυτό μπορεί να πάρει και 10 χρόνια.

Δεν υπάρχει πια κίνδυνος απέλασης;

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Γιατί κάθε 6 μήνες πας να ανανεώσεις την 
κάρτα σου και είναι πιθανό να μη σου την ανανεώσουν, αλλά να σου 
δώσουν χαρτιά απέλασης ή να σε συλλάβουν. Δεν έχεις καμιά εγγύηση, 
αλλά πρέπει να συνεχίσεις έτσι τη ζωή σου μέχρις ότου μια δευτεροβάθμια 
επιτροπή αποφασίσει για σένα. Είναι ένα σύστημα πραγματικά άδικο.

Πέρα από το γραφειοκρατικό κομμάτι, είχες κάποιο άλλο πρόβλημα 
εδώ στην Ελλάδα, αντιμετώπισες κάποια ρατσιστική συμπεριφορά ή 
κάτι παρόμοιο;

Αυτό είναι κάτι που, ναι, μπορείς να το δεις πολύ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν 
είναι συνηθισμένοι να βλέπουν έναν ξένο και έχουν κακή εντύπωση... Είσαι 
Ιρανός;  Ναι... Μετά που σε γνωρίζουν, που μιλάνε μαζί σου, προσπαθούν 
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σιγά-σιγά να σε εμπιστευτούν, βλέπουν ότι είσαι άνθρωπος σαν κι αυτούς, 
αλλά στην αρχή, ναι, είναι δύσκολο. Και κάποιες φορές δεν προσπαθούν 
καν να δουν ότι είσαι το ίδιο με αυτούς, κάποιες φορές νομίζουν ότι είσαι 
κάτι λιγότερο, επειδή ήρθες παράνομα ή επειδή είσαι από την Ασία... 
Πιστεύουν ότι δε γίνεται να είσαι μορφωμένος και όταν αντιλαμβάνονται 
ότι είσαι, μπερδεύονται και εκπλήσσονται! Λένε: «Ω! Αλήθεια διαβάζεις; 
Ω! Ήσουν αλήθεια πολιτικός μηχανικός;» και δεν πιστεύουν ότι το να 
είσαι μηχανικός εκεί κάτω είναι το ίδιο πράγμα με εδώ. Πιστεύουν ότι ο 
μηχανικός εκεί πέρα είναι κάτι σαν εργάτης...

Πιστεύουν πως όλοι οι ξένοι είναι κάτι λιγότερο από αυτούς, πως οι 
ίδιοι είναι κάπως ανώτεροι...

Ναι, αυτό είναι. Γι’ αυτούς όλοι οι ξένοι από την Ασία και την Αφρική είναι 
κατώτεροι, ενώ αντιθέτως πιστεύουν ότι όποιος έρχεται από την Ευρώπη 
είναι ανώτερος.

Όχι όμως από την ανατολική Ευρώπη...

Όχι από την ανατολική Ευρώπη, εννοώ από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη. 
Όποιος έρχεται είναι γι’ αυτούς μορφωμένος, κάποιος που μπορείς να 
εμπιστευτείς, είναι ένας «καλός» άνθρωπος.

Ας πάμε στο ζήτημα του Ιράν τώρα. Το καθεστώς του Αχμαντινετζάντ 
αποκαλείται Ισλαμική Δημοκρατία [Republic]...

Δεν είναι το καθεστώς του Αχμαντινετζάντ. Το καθεστώς που δημιουργήθηκε 
μετά την επανάσταση του ‘79 ονομάστηκε Ισλαμική Δημοκρατία του 
Ιράν. Πιο πριν είχαμε μοναρχία, ξέσπασε η επανάσταση και άλλαξε την 
κατάσταση.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν, πώς είναι περίπου η πολιτική και κοινωνική ζωή; Πώς ζει ο κόσμος 
στην καθημερινότητά του;

Πρώτα πρέπει να σας πω ότι είμαστε μια πολύ «νέα» χώρα. Το 60% του 
πληθυσμού είναι κάτω των 30. Η νεολαία αποτελεί μεγάλο κομμάτι και 
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έχουμε ήδη πρόβλημα με τη δουλειά, όπως και με όλα τα απλά πράγματα 
που χρειάζεται κανείς στη ζωή, τη διασκέδαση, τις σχέσεις... Γιατί τα 
πάντα είναι κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα 
τους αρέσει να κατασκευάζουν ρομπότ, όχι ανθρώπους. Η κοινωνική ζωή 
είναι καλή για μια μικρή μερίδα ανθρώπων. Εννοώ ότι για τους 7 στους 
100 είναι πολύ καλή, δε μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρήματα βγάζουν. 
Για τα υπόλοιπα 93 άτομα όμως είναι πολύ δύσκολη. Το χάσμα μεταξύ 
φτωχών και πλούσιων είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε είτε πολύ πλούσιους, είτε 
πολύ φτωχούς. Τα ενδιάμεσα στρώματα σιγά-σιγά πάνε να εξαφανιστούν. 
Έχουμε βέβαια κάποιους ανθρώπους σε αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο αλλά 
δεν είναι πολλοί.

Οπότε δεν υπάρχει μια μεσαία τάξη όπως στην Ευρώπη...

Υπάρχουν άτομα που έχουν δικό τους σπίτι, αυτοκίνητο, δουλειά κ.λπ. 
Ακόμα όμως και ο κόσμος που έχει δουλειά, δε μπορεί στην πραγματικότητα 
να ζήσει με τόσο χαμηλούς μισθούς. Κι έπειτα, με τον Αχμαντινετζάντ τα 
πράγματα πάνε προς το χειρότερο, γιατί, παρότι πουλάμε πετρέλαιο με 
100 δολάρια το βαρέλι, η κατάσταση της οικονομίας είναι πολύ κακή.

Η πλειοψηφία του κόσμου είναι φτωχή...

Ναι, ναι. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι πριν τον Αχμαντινετζάντ ένα 
προϊόν, για παράδειγμα οι ντομάτες, έκαναν 10 σεντς και μετά από αυτόν 
έφτασαν τα 2 ευρώ. Τεράστια διαφορά εξαιτίας λανθασμένων επιλογών, 
λανθασμένης οικονομικής πολιτικής.

Πέρα από τις οικονομικές ανισότητες, πώς είναι η κοινωνική ζωή;

Κοιτάξτε, τα πάντα είναι δύσκολα για τους νέους, χρειάζονται να ζήσουν 
όπως θέλουν, να έχουν δηλαδή Ίντερνετ, δορυφορική κ.λπ. Και φυσικά 
η δορυφορική είναι παράνομη σήμερα στο Ιράν. Ούτε το Ίντερνετ είναι 
ελεύθερο. Ελέγχεται από την κυβέρνηση, πολλές ιστοσελίδες είναι 
μπλοκαρισμένες... Η λογοκρισία είναι πολύ έντονη, γιατί πιστεύουν πως 
η πλειοψηφία του κόσμου δε μπορεί να καταλάβει τις πληροφορίες που 
δέχεται. Οπότε κόβουμε μερικές και τους δίνουμε ό,τι πιστεύουμε εμείς 
πως είναι καλό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Υπάρχει ελευθερία του τύπου;

Δεν υπάρχει ελευθερία. Δε μπορείς να γράψεις ό,τι θες, υπάρχει πλήρης 
έλεγχος. Προηγουμένως τα blogs ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα μέσο με το 
οποίο μπορούσες να μεταφέρεις ειδήσεις. Μετά τις εκλογές έφεραν ένα 
καινούργιο νόμο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμα και στα blogs 
και ο οποίος τα εξίσωνε με τις εφημερίδες. Οπότε, αν έγραφες στο blog 
κάτι, θα μπορούσαν να σε συλλάβουν εξαιτίας κάποιας μικρής είδησης 
ή κάποιας ιδέας. Η «εγκεφαλική» λογοκρισία είναι πολύ ισχυρή. Θέλω 
να πω ότι προσπαθούν να σου λογοκρίνουν τη σκέψη, από τη στιγμή της 
γέννησής σου, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο.

Αν εσύ, για παράδειγμα, που άσκησες το δικαίωμά σου στην ελευθερία 
της συνείδησης, επέστρεφες σήμερα στο Ιράν, τι θα συνέβαινε;

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το τι θα συνέβαινε. Ήταν κάποτε 
κάποιος που προσηλύτιζε κόσμο στη θρησκεία του Ζωροαστρισμού, που 
είναι μια παλιά θρησκεία. Τον βασάνισαν στα κρατητήρια πριν πάει στο 
δικαστήριο και πέθανε από τα βασανιστήρια. Έχουμε πολύ κόσμο που 
πεθαίνει από βασανιστήρια. Κι αν δεν πεθάνεις από τα βασανιστήρια, θα 
σε σκοτώσουν με θανατική ποινή. Από την άλλη, δεν υπάρχει ξεκάθαρος 
νόμος. Οι δικαστές μπορούν να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Αυτή η κατάσταση 
ασκεί μεγάλη πίεση στη νεολαία. Οι νέοι βρίσκονται κάτω από διαρκή 
έλεγχο και δε μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα ούτε μικροπράγματα σαν 
τα ρούχα τους ή το στυλ των μαλλιών τους. Θέλουν να κάνουν όλους τους 
ανθρώπους το ίδιο πράγμα, σα μηχανές. Ακόμα και οι σχέσεις μεταξύ 
κοριτσιών και αγοριών είναι απαγορευμένες. Τα πάρτι είναι έγκλημα! Αν 
σε συλλάβουν σε ένα πάρτι και έχεις πιει, καταδικάζεσαι σε μαστίγωμα 
νομίζω, φυλακή κι οτιδήποτε άλλο θελήσουν. Αν είσαι φοιτητής, σε διώχνουν 
από το πανεπιστήμιο και όλη σου η ζωή τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας ενός 
μικρού πάρτι! Νομίζω ότι κάθε νέος έχει κάποιο δικαίωμα στη διασκέδαση. 
Υπάρχουν πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Μπορούν απλά να σε συλλάβουν, 
επειδή περπατάς πίσω από μια κοπέλα, ούτε καν επειδή της μίλησες! 
Είναι πολλές οι φορές που έχουμε τέτοια περιστατικά. Η αστυνομία θα σε 
συλλάβει, επειδή περπάτησες πίσω από μια κοπέλα! Δεν της μίλησες, απλά 
την ακολουθείς. Πρόκειται για άτομα τόσο φανατικά που δεν σκέφτονται, 
αλλά απλά ακολουθούν εντολές. Και αν προσπαθήσεις να σκεφτείς, έχεις 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΣΑ ΜΠΑΧΡΑΜΙ



48 49

πρόβλημα. Να φέρω ένα ακόμα παράδειγμα. Στο σχολείο λένε ότι η 
θρησκεία του Ισλάμ είναι μια θρησκεία που σου επιτρέπει να σκεφτείς το 
περιεχόμενό της. Αλλά αν αλλάξεις θρησκεία μπορεί να πεθάνεις. Οπότε 
δε μπορείς να σκεφτείς!

Δεν υπάρχει θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν;

Ερώτημα δίχως νόημα... Φυσικά και όχι. Στον ΟΗΕ, νομίζω, κάποιος από 
την Ιρανική κυβέρνηση, όταν τον ρώτησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο Ιράν, απάντησε πως δε μπορείτε να μας κάνετε ερωτήσεις  για 
πράγματα στα οποία δεν πιστεύουμε.

Για παράδειγμα θρησκευτικές μειονότητες, δεν υπάρχουν στο Ιράν;

Υπάρχουν, αλλά υποφέρουν. Για παράδειγμα, ένας χριστιανός οφείλει να 
συμπεριφέρεται σα μουσουλμάνος και αν δεν το κάνει θα πάει φυλακή. 
Όσοι έχουν διαφορετική θρησκεία υποφέρουν. Οι Μπαχάι, για παράδειγμα, 
είναι μια θρησκευτική μειονότητα την οποία θέλουν να εξοντώσουν. Θέλουν 
να τους σκοτώσουν όλους, θέλουν να εξαλείψουν αυτή τη θρησκεία. Στο 
σχολείο ο δάσκαλος θρησκευτικών μας είπε ότι οι Μπαχάι είναι άνθρωποι 
που κοιμούνται με τα ίδια τους τα παιδιά. Αυτά τα πράγματα είναι 
γελοία. Εκτός του ότι δυσφημούν με τέτοιο τρόπο τις άλλες θρησκείες, σου 
απαγορεύουν και να αλλαξοπιστήσεις.

Ποια είναι η θέση των γυναικών στην ιρανική κοινωνία;

Πιστεύω ότι σύμφωνα με όσα λέει το Ισλάμ οι γυναίκες είναι δεύτερης 
κατηγορίας άνθρωποι, όχι πρώτης. Θα σου πουν ότι το Κοράνι λέει πως 
είναι το ίδιο, αλλά δε τις θεωρούμε το ίδιο. Ένας άντρας μπορεί να γίνει 
δικαστής, ενώ μια γυναίκα όχι, υπό το σκεπτικό ότι έχει «μισό εγκέφαλο» και 
όχι ολόκληρο εγκέφαλο όπως ο άντρας. Ή, αν δύο αδέλφια κληρονομήσουν 
κάποια χρήματα από τον πατέρα τους, στην κοπέλα αναλογούν τα μισά 
απ’ όσα αναλογούν στο αγόρι. Ή, δεν έχουν δικαίωμα στο διαζύγιο. 
Θέλουν να κλείσουν τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, την περιορίζουν για να μη 
βγαίνει έξω. Οι γυναίκες όμως είναι πολύ περήφανες στο Ιράν, πιστεύω 
ότι πραγματικά αγωνίζονται. Τις βλέπεις όλη την ώρα να βγαίνουν έξω 
να διεκδικούν, ανεξάρτητα από τους άντρες. Κι όλα αυτά επειδή έχουν 
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τα μισά μόνο δικαιώματα από τους άνδρες. Και πραγματικά πιστεύω 
ότι οι γυναίκες στο Ιράν αξίζουν μια καλύτερη ζωή, γιατί προσπαθούν να 
αγωνιστούν για αυτή. Άλλωστε, το 60% των μορφωμένων ανθρώπων στο 
Ιράν είναι γυναίκες.

Βλέπεις ότι οι σχέσεις μεταξύ των φύλων καλυτερεύουν;

Πριν την επανάσταση, πριν την Ισλαμική Δημοκρατία, τα πράγματα ήταν 
πολύ καλύτερα. Σήμερα υπάρχει ένας τοίχος μεταξύ των δύο φύλων, 
εξαιτίας του οποίου προκαλούνται τόσα πολλά ψυχολογικά προβλήματα 
στις γυναίκες. Τα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα στην καθημερινή ζωή. 
Οι περισσότεροι Ιρανοί δε μπορούν να έχουν σχέση, υπό την έννοια ότι και 
για τους άντρες δεν είναι εύκολο να έχουν κοπέλα. Θέλουν να έχουν σχέση, 
αλλά αυτό απαγορεύεται, είναι επικίνδυνο...

Απ’ την άλλη πιστεύεις ότι οι γυναίκες σήμερα στο Ιράν αγωνίζονται 
μόνο στις διαδηλώσεις;

Όχι. Κάνουν και κάποια πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά 
είναι δύσκολο. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να ασχοληθούν με τέτοια 
πράγματα. Δεν έχει καλό πρόσωπο στην κοινωνία όποιος ασχολείται μ’ 
αυτά και είναι πολύ πιθανό να συλληφθεί. Οι περισσότεροι δε θέλουν να 
βρεθούν σε τέτοια θέση. Αν αγωνίζεσαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
κινδυνεύεις. Πολύς κόσμος αγωνίζεται, αλλά και πολύς κόσμος προσπαθεί 
να μη μπλέξει. 

Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος αγώνας των γυναικών, μέσα στην 
οικογένειά τους, μέσα στα σπίτια τους, με τους πατεράδες τους, με 
τους αδερφούς τους;

Ναι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μια κοπέλα, για να βγει από το σπίτι, 
πρέπει να έχει πάρει άδεια από τη μητέρα, από τον πατέρα, από τον αδερφό. Αν 
έχει αγόρι, θα πρέπει να το κρύψει από τον αδερφό, τον πατέρα και τη μητέρα. 
Αν ο αδερφός τη βρει με το αγόρι της, θα έχει πραγματικά πρόβλημα. Και δε θα 
έχει καμιά βοήθεια. Αν ο αδερφός πάει και την χτυπήσει στη μέση του δρόμου, 
κανείς δε θα πάει να τη βοηθήσει, κανένας θεσμός, κανένας άλλος άνθρωπος, 
κανένας πατέρας, καμιά μητέρα. Είναι μόνη της και αγωνίζεται μόνη της.
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Το κίνημα ενάντια στον Αχμαντινετζάντ είναι μόνο οπαδοί του Μουσαβί 
ή θέλουν κάτι παραπάνω από μια εναλλαγή στην κυβέρνηση;

Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου οπαδοί του Μουσαβί. Είναι στην 
πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν πολύ και 
χρειάζονται μια αλλαγή. Οπότε βρήκαν αυτήν την ευκαιρία και στράφηκαν 
ενάντια στον Αχμαντινετζάντ. Αλλά μετά από αυτό σιγά-σιγά στράφηκαν 
ενάντια στο καθεστώς γενικότερα, ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία του 
Ιράν. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήθελαν μια Δημοκρατία του Ιράν, 
ήθελαν την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήθελαν μια 
ελεύθερη χώρα, μια δημοκρατία. Δε λέω ότι όλοι είχαν την ίδια ιδέα για 
τη δημοκρατία, υπήρχαν και κομουνιστές και πολλοί άλλοι. Αλλά όλοι 
πολεμούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαδηλώνουν, όχι μόνο για 
να σώσουν το Μουσαβί. Θέλουν κάποιον που θα εναντιωθεί σε όλες τις 
απαγορεύσεις που τους έχουν επιβληθεί και θα φέρει την αλλαγή. Αλλά δε 
θέλουν να συμβεί όπως το ‘79. Τότε έγινε μια επανάσταση, η οποία, στην 
πραγματικότητα, δεν ήταν μια ισλαμική επανάσταση. Ηγέτης μπορεί να 
ήταν ο Χομεϊνί, ο οποίος ήταν θρησκευτικός ηγέτης, αλλά πάντα έλεγε ότι θα 
έχουμε μια δημοκρατική χώρα. Ακόμα και σε μια πολύ διάσημη συνέντευξή 
του στη Γαλλία είχε πει πως θα οικοδομήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς 
στο Ιράν. Δεν υποστήριζε τη δημιουργία μιας ισλαμικής δημοκρατίας όπως 
η σημερινή, αλλά μέσα στο Συμβούλιο της Επανάστασης συνέβη κάτι 
και τα πράγματα άλλαξαν κατεύθυνση και τελικά επιβλήθηκε ένα είδος 
θρησκευτικού αρχηγού με σκοπό να αλλάξει η ιστορία. Στην επανάσταση 
επικρατεί ένας γενικευμένος πανικός και όλοι είναι χαρούμενοι που 
άλλαξαν κάτι, αλλά δε σκέφτονται το μέλλον, περισσότερο σκέφτονται τη 
στιγμή. “Νικήσαμε”, λένε! Δε σκέφτονται όμως ότι το δεύτερο βήμα είναι 
πιο σημαντικό, είναι χαρούμενοι για το πρώτο, οπότε δεν ενδιαφέρονται για 
το δεύτερο. Και το δεύτερο βήμα το κάνουν οι άνθρωποι που αποβλέπουν 
σε κάποιο όφελος, οι «αλεπούδες» που λέμε. Παίρνουν την αρχηγία και 
κάνουν ό,τι θέλουν.

Οπότε γνωρίζοντάς το αυτό, προτιμούν μια σταδιακή μεταρρύθμιση κι 
όχι μια επανάσταση...

Ναι, όχι μια επανάσταση, αλλά σίγουρα, από την άλλη, δε θέλουν μια 
θρησκευτική χώρα, δε θέλουν ένα θρησκευτικό ηγέτη... 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Θα’ θελαν ένα καθεστώς ανάλογο με τις δυτικές δημοκρατίες;

Ναι κάτι σαν αυτές.

Ποια είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που συμμετέχουν 
στο κίνημα;

Συμμετέχει κάθε νέος άνθρωπος, κάθε πολίτης στο Ιράν, εκτός από 
τους φανατικούς. Ακόμα και άνθρωποι που αποτελούν, ας πούμε, μέρος 
των μουσουλμάνων. Όχι βέβαια οι φανατικοί, αλλά οι πιο φιλελεύθεροι 
συμμετέχουν στο κίνημα. Όταν λέω ότι συμμετέχουν όλοι, εννοώ κάθε 
άτομο, μπορείς να βρεις στις διαδηλώσεις από 60άχρονες γυναίκες μέχρι 
16άχρονα αγόρια. Κι αυτό γιατί αυτήν τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα, όλοι 
έχουν οικονομικό πρόβλημα, όλοι έχουν πρόβλημα στην κοινωνία. Οπότε δε 
μπορούμε να τους διαχωρίσουμε και να πούμε μόνο ότι συμμετέχουν μόνο 
οι κομουνιστές ή μόνο οι δημοκρατικοί ή μόνο οι φιλελεύθεροι. Συμμετέχουν 
όλοι ανεξαιρέτως και ο καθένας έχει το λόγο του. 

Πώς οργανώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι;

Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Οι άνθρωποι δεν οργανώθηκαν από 
κάποιον αρχηγό, το Μουσαβί ή από οποιοδήποτε άλλον. Όλο αυτό βγήκε 
από την ίδια την κοινωνία, από το λαό. Καλούσαν τους άλλους με γραπτά 
μηνύματα στο κινητό, με e-mails, στις καθημερινές τους συναναστροφές. 
Πρόκειται για κάτι αυτοδημιούργητο, δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε έξω 
από το Ιράν ή από το Μουσαβί ή από οποιονδήποτε άλλον. Είναι οι ίδιοι οι 
άνθρωποι που το δημιούργησαν από μόνοι τους. Γι’ αυτό είπα ότι το κίνημα 
δεν είχε αρχηγό: αρχηγός ήταν όλος ο λαός που αντιμετώπιζε στο σύνολό 
του πλήθος προβλημάτων και γι’ αυτό αποφάσισε να συμμετάσχει.

Αυτήν τη στιγμή ποιά είναι η κατάσταση του κινήματος στο Ιράν; 
Προβλέπεις ότι θα οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές;
  
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κανείς δε μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την 
ερώτηση. Μπορώ βέβαια να καταθέσω την άποψή μου, χωρίς να ξέρω κατά 
πόσο είναι σωστή. Γιατί πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή 
είναι οι Sepah, ο θρησκευτικός στρατός του Ιράν. Αυτοί έχουν πάρει τον 
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έλεγχο της χώρας, εξαιτίας της οικονομικής τους δύναμης. Έχουν ένα μεγάλο 
προϋπολογισμό και οι απολαβές τους είναι μυστικές. Έχουν τις δικές τους 
τράπεζες, τις δικές τους εταιρίες και κάνουν πολύ μεγάλα συμβόλαια με 
την κυβέρνηση, γιατί ο Αχμαντινετζάντ ήταν κι αυτός μέλος τους. Παίρνουν 
πολλά συμβόλαια με μη νόμιμο τρόπο, τα οποία τους δίνονται, ουσιαστικά, 
ως δώρα. Πρόκειται για τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε 
καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν όφελος και δε θέλουν να φύγει αυτή η 
κυβέρνηση. Αυτοί δημιούργησαν στην πραγματικότητα το όλο, δεδομένου 
ότι η υπηρεσία πληροφοριών δε συμφώνησε με την απόφαση επίθεσης 
ενάντια στους διαδηλωτές. Στην πραγματικότητα αυτό το έκαναν οι Sepah, 
αυτοί επιτέθηκαν, αυτοί σκότωσαν τους διαδηλωτές και ό,τι άλλο συνέβη 
από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν κάπως ηρεμήσει. 
Όχι ακριβώς βέβαια... Ο κόσμος ας πούμε ανασυντάσσεται. Το καθεστώς 
εκτελεί κόσμο, φυλακίζει, ενώ ασκήθηκε μεγάλη καταστολή μετά τις 
διαδηλώσεις. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα θα κρατήσει μόνο για λίγο, 
γιατί για λίγο μόνο ο κόσμος θα φοβηθεί και θα επιστρέψει στην ιδιωτική 
του ζωή. Οι άνθρωποι θα ξαναγυρίσουν στα προβλήματά τους και σιγά-σιγά 
θα ξεχάσουν τις εκτελέσεις, τα κρατητήρια και τις φυλακές. Θα ξαναδούν 
τη ζωή τους, θα υποφέρουν ξανά και θα ξαναεμφανιστούν στο προσκήνιο, 
θα βρουν μια οποιαδήποτε αφορμή και θα ξαναεξεγερθούν. Όλο αυτό είναι 
μια παρτίδα που δεν τελείωσε ακόμα. Μπορεί αυτή τη στιγμή  να έχει 
καταλαγιάσει, αλλά δεν έχει τελειώσει. Και αυτό η κυβέρνηση δε μπορεί 
να το αντιληφθεί, γιατί είναι μια κυβέρνηση που λέει «εντάξει, θα τους 
σκοτώσουμε όλους, αν χρειαστεί». Ακόμα και σήμερα αυτό πιστεύουν. 
Αυτό βέβαια είναι αδύνατο. Ακόμα και όταν επιτίθεσαι στους διαδηλωτές, 
δε μπορείς να τους σκοτώσεις όλους, είναι αδύνατο, γιατί ο άνθρωπος που 
θα χρησιμοποιήσεις για να τους σκοτώσει, έχει και αυτός καρδιά μέσα 
του. Οπότε μια νέα εξέγερση πλησιάζει... Σίγουρα πρόκειται να αλλάξει το 
καθεστώς, αλλά δε μπορώ να κάνω μια ακριβή πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή 
βέβαια η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη, επειδή έτσι θέλει να νομίζει, αλλά 
στην πραγματικότητα το έχουν χάσει το παιχνίδι, παρ’ ότι δε μπορούν να 
το καταλάβουν. Την επόμενη φορά που ο κόσμος θα βγει έξω, η κυβέρνηση 
θα έχει μεγάλο πρόβλημα.

Τώρα που βρίσκεσαι σε μια «δυτική», ας πούμε, κοινωνία, θεωρείς 
ότι μια μεταρρύθμιση του Ιρανικού καθεστώτος σύμφωνα με τα 
δυτικά πρότυπα, θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σου; Όχι μόνο τις 
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δικές σου αλλά και του ιρανικού λαού.

Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω. Δε μπορώ να πω ναι, γιατί δεν ξέρω 
αν πραγματικά αυτό θα «δουλέψει» στο Ιράν. Είναι κάτι που δεν έχουμε 
ποτέ δοκιμάσει. Μπορεί να δουλέψει. Εμένα μου αρέσει η δημοκρατία 
(democracy), πιστεύω σε αυτή, αλλά πιστεύω επίσης ότι η δημοκρατία έχει 
κάποια αρνητικά στοιχεία. Αλλά δε θέλω να πω ότι αυτά που συμβαίνουν 
στην Ευρώπη είναι τέλεια για το Ιράν, γιατί κάθε μέρος έχει διαφορετική 
κουλτούρα, διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές ιδέες. Γενικά 
πιστεύω ότι χρειάζεται «παίδεμα» η δημοκρατία, πρέπει να μάθεις τη 
δημοκρατία, δεν είναι όπως στην Αμερική που λένε ότι ονειρεύονται τη 
δημοκρατία και θα την εξαγάγουν στο Ιράκ. Η δημοκρατία είναι κάτι στο 
οποίο μαθαίνεις. Όταν δε μπορούμε να φτιάξουμε μια μικρή ουρά στο 
Ιράν, πώς να ζητήσουμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα ή κάποια άλλα 
πράγματα; Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μαθαίνονται από όταν 
είσαι μικρός. Όταν σε ένα χωριό πας να πεις ότι δεν πιστεύω στις ιδέες σου 
και αρχίζουν να σε χτυπάνε με ένα δίμετρο ξύλο, δε μπορείς να εξηγήσεις 
τη δημοκρατία, δε μπορούν να την καταλάβουν. Δε μπορείς να φέρεις τη 
δημοκρατία σε μια χώρα και να πεις ότι από αύριο θα είστε δημοκρατικοί 
άνθρωποι, θα σέβεστε ο ένας τον άλλο... Με αυτή την έννοια, ακόμα και 
στην Ευρώπη δε μπορείς να πεις ότι παντού υπάρχει δημοκρατία. Οπότε 
νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο, δε λέω ακριβώς ναι ή όχι, γιατί 
δεν ξέρω πως ακριβώς θα γίνει.

Νομίζεις πως σήμερα οι Ιρανοί μαθαίνουν με το δικό τους τρόπο τη 
δημοκρατία;

Πιστεύω πως πρόκειται να διαπαιδαγωγηθούν στη δημοκρατία. Είμαι 
σίγουρος. Συμβαίνει τώρα. Είμαστε σε μια φάση όπου ο κόσμος λέει: 
«μαθαίνουμε τη δημοκρατία», βγήκαν έξω και είπαν: «θέλουμε τα 
δικαιώματά μας, πρέπει να αποφασίζουμε για τους εαυτούς μας» και 
αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη δημοκρατία, το ότι όλοι θα αποφασίζουμε 
για τους εαυτούς μας, για όλη τη χώρα δηλαδή. Όλοι ενδιαφέρονται για 
ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, οπότε νομίζω ότι αρχίζουν να μαθαίνουν.

Τι σκέφτονται οι Ιρανοί για μας, για τις δυτικές χώρες δηλαδή;
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Νομίζω, ότι σκεφτόμαστε πως εδώ είναι μια τέλεια δημοκρατία και όλα 
είναι καλά. Ακόμα και εγώ που επισκέφτηκα πολλές χώρες πριν έρθω εδώ, 
μελέτησα νόμους, είδα πολλά πράγματα στο Ίντερνετ... Όταν ήρθα όμως 
και είδα πως είναι τα πράγματα εδώ με την αστυνομία... Εντάξει κάποια 
πράγματα με τη δημοκρατία είναι πολύ καλά, αλλά κάποια πράγματα σαν 
αυτά που είδα, πραγματικά με μπέρδεψαν. Γιατί δεν περίμενα με τίποτα 
κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα. 

Πιστεύεις ότι η συμπεριφορά της αστυνομίας εδώ είναι ελληνικό 
πρόβλημα ή πρόβλημα της Δύσης; Πιστεύεις ότι η ελληνική αστυνομία 
είναι η εξαίρεση;

Όχι, όχι δεν είπα αυτό. Γιατί ακριβώς το συναντάς και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Εννοώ ότι δεν το περίμενα αυτό. Αν πάω στη Γαλλία και δω το 
ίδιο πράγμα με την αστυνομία, δε θα το περιμένω, γιατί αυτήν τη στιγμή 
πιστεύω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα εκεί πέρα. Αλλά αυτά που 
συμβαίνουν εδώ, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Σίγουρα όμως κάποια 
πράγματα είναι καλύτερα.

Το κίνημα αλληλεγγύης στην Ιρανική εξέγερση, που έλαβε χώρα στη 
Δύση, είχε κάποιο αντίκτυπο στους Ιρανούς;

Σίγουρα, σίγουρα! Πάει κάπως έτσι: βλέπεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Ποτέ 
δε θα είχατε εμπειρίες από τη φυλακή και σας εύχομαι και να μην έχετε 
ποτέ· αλλά όταν είσαι στη φυλακή, αν καταλάβεις ότι ένα άτομο απ’ έξω 
ξέρει για σένα, απλά να ξέρει για σένα, σου δίνει ενέργεια να αντέξεις 
και να αγωνιστείς περισσότερο. Έτσι συμβαίνει σίγουρα. Επίσης ζούμε 
σε ένα κόσμο που είναι σαν ένα παγκόσμιο χωριό. Δεν είναι όπως 200 
χρόνια πριν, που ήθελε πολύ χρόνο για να στείλεις ένα γράμμα και να 
ειδοποιήσεις ότι στο Ιράν γίνονται διαδηλώσεις. Τώρα σε δευτερόλεπτα 
μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται εκεί πέρα. Επίσης και εκεί μπορούν 
να καταλάβουν τι κάνουμε εδώ. Οπότε παίρνουν ενέργεια από εμάς. 
Καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος απ’ έξω τους νιώθει, τους βοηθάει, θέλει να 
κάνει κάτι για αυτούς. Παράλληλα αποδυναμώνεται η κυβέρνηση, γιατί 
προσπαθεί να δείξει παντού ότι έχει την εξουσία, ότι έχει την υποστήριξη 
του κόσμου της, ότι έχει την υποστήριξη των πολιτών της Ευρώπης, των 
ευρωπαϊκών χωρών, όλων των χωρών του κόσμου... Ακριβώς επειδή δεν 
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έχουν καμιά προσωπικότητα, θέλουν να φαίνεται έτσι. Οπότε όλη αυτή η 
αλληλεγγύη, οι διαδηλώσεις, οποιαδήποτε ενέργεια ασκεί πίεση, βοηθάει 
περισσότερο το κίνημα.

Πιστεύεις ότι, πέρα από τις διαδηλώσεις, υπάρχουν άλλοι τρόποι με 
τους οποίους οι δυτικές χώρες ή δυτικές κοινωνίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν το Ιρανικό κίνημα;

Κοίτα πιστεύω ότι δεν είναι μόνο οι διαδηλώσεις που μπορούν να 
βοηθήσουν. Μπορείς να βοηθήσεις μαζεύοντας υπογραφές, προβάλλοντας 
μια ταινία, να δείξεις ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία συμφωνεί με τα αιτήματά 
τους, την ελευθερία που θέλουν, ότι συμφωνεί και τους υποστηρίζει. Αυτό 
που χρειάζονται είναι υποστήριξη. Δε χρειάζονται πολλά πράγματα, δε 
χρειάζονται δηλαδή οικονομική βοήθεια, γιατί δεν είναι μια μερίδα του 
κόσμου, είναι ολόκληρη η χώρα. Οπότε χρειάζονται απλά την προσοχή του 
κόσμου, που θα λέει «αν είσαι στη φυλακή, θα στείλουμε  γράμματα στην 
κυβέρνησή σου για σένα». Ο πολίτης που είναι φυλακή νιώθει ότι κάνει 
κάτι που ο κόσμος απ’ έξω καταλαβαίνει και αναγνωρίζει. Και αυτός 
ο πολίτης θα συνεχίσει. Και οι υπόλοιποι όταν δουν ότι αυτός γίνεται 
ήρωας... Και είναι ήρωας γιατί αγωνίζεται ενάντια σε μία εξουσία που 
δε σέβεται τίποτα, βάζει κόσμο στη φυλακή, σκοτώνει κρατούμενους με 
βασανιστήρια.  

Νομίζεις ότι οι δυτικές κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν κάτι για να 
βοηθήσουν το κίνημα ή για να πιέσουν την Ιρανική κυβέρνηση;

Ναι μπορούν να κάνουν. Πιστεύω ότι μπορούν να περιορίσουν τις οικονομικές, 
τις διπλωματικές σίγουρα επαφές. Είμαστε σε μια τεχνολογική εποχή, δεν 
είμαστε στην εποχή του Μεγάλου Αλέξανδρου για να κάνουν απλά πόλεμο. 
Με το λόγο μπορούμε να κάνουμε πολλά μεγάλα πράγματα, τα οποία δε 
μπορούμε να κάνουμε με τα όπλα. Είμαστε στην εποχή του λόγου και 
όχι του πολέμου και μέσω αυτού μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Οπότε 
σίγουρα, μπορούν να κάνουν πολλά μέσω της διπλωματικής οδού. Μπορούν 
να πιέσουν αυτήν την κυβέρνηση, τουλάχιστον να παραχωρήσει κάποια 
μικρή ελευθερία στο κίνημα. Είμαι σίγουρος ότι το κίνημα δε θα μείνει στα 
μικρά αυτά πράγματα, αλλά θα χρησιμοποιήσει αυτήν τη μικρή ελευθερία 
για να κατακτήσει μεγαλύτερη ελευθερία και να απελευθερώσει τη χώρα. 
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Θα μπορούσαν όλοι να “κάνουν φασαρία” (make some noise), όπως 
είναι και το σύνθημα της Διεθνούς Αμνηστίας στις δραστηριότητες της 
οποίας συμμετέχεις.

Ακριβώς.

Τελευταία ερώτηση: Υπάρχει ένα μέρος της ελληνικής αριστεράς που 
πιστεύει ότι η εξέγερση στο Ιράν ήταν υποκινούμενη ή καθοδηγούμενη 
από την αμερικάνικη κυβέρνηση. Τι λες γι’ αυτό το επιχείρημα;

Αυτό είναι απόλυτα λάθος. Έχω καταλάβει πως οι αριστεροί στην Ελλάδα 
είναι πραγματικά ενάντια στην Αμερική και πως απλά υποστηρίζουν με 
κλειστά μάτια ό,τι είναι ενάντια στην Αμερική. Τους αρέσει ο Αχμαντινετζάντ, 
επειδή έλεγε κάτι μαλακίες ενάντια στην Αμερική, αλλά δεν καταλαβαίνουν 
ότι αυτά που κάνει στην ουσία βοηθούν την Αμερική! Δε μπορούν να βρουν 
κάτι που να δείχνει ότι ο Αχμαντινετζάντ είναι ενάντια στην Αμερική. Η 
Ιρανική κυβέρνηση βοήθησε την Αμερική στον πόλεμο στο Ιράκ. Μπορεί να 
κάνει κάποια πράγματα ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά το 
Ιράν είναι ο λόγος που η Αμερική ελέγχει την περιοχή. Αν πουλήσουν πολλά 
όπλα στη Σαουδική Αραβία ή στα Εμιράτα ή όπου αλλού, είναι «χάρις» 
στο Ιράν. Αν θέλουν να βάλουν μια πυραυλική ασπίδα στην Ουκρανία, 
νομίζω, κάτω απ’ τη Ρωσία, είναι «χάρις» στο Ιράν. Δε βλέπω να τους 
δημιουργεί κάποιο πολιτικό ή οικονομικό πρόβλημα. Η 11η Σεπτεμβρίου 
δεν έγινε από το Ιράν. Στην πραγματικότητα εγώ βλέπω το Ιράν να βοηθάει 
την Αμερική. Υπήρξε βέβαια ένα πρόβλημα με τα πυρηνικά, αλλά ακόμα 
και η Αμερική λέει ότι, αν αρχίσουν αμέσως τώρα, θέλουν τουλάχιστον 10 
χρόνια για να προχωρήσουν σε αυτήν τη τεχνολογία. Οπότε η αριστερά 
σας περισσότερο κλείνει τα μάτια, επιθυμώντας να αγριέψει η Αμερική, να 
γίνει πολύ κόκκινη (γέλια)... Πιστεύω, λοιπόν, ότι κάνουν λάθος και πρέπει 
να σκέφτονται περισσότερο.
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Σούζαν Ντάγκλας

Τα κορίτσια είναι πλέον αντιφεμινίστριες.

Ο φεμινισμός της δεκαετίας του ’70 ως εμπόδιο στη γυναικεία ευτυχία 
και ολοκλήρωση;*

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης,

Αθανασία Πετροπούλου

Άνοιξη 1997. Ήταν η εποχή των Spice Girls1 και η συζήτηση περιστρεφόταν 
γύρω από το ερώτημα: προωθούν, όντως, αυτές οι oμορφούλες, τον φεμινισμό; 
Και κατά πόσο θα πρέπει τα κορίτσια και οι γυναίκες να αποδεχθούν ή και 
να πανηγυρίσουν το ενδεχόμενο να γυρίσουμε πίσω, στις προ του φεμινισμού 
ένδοξες ημέρες, τώρα πια που υποτίθεται ότι δε μας λείπει τίποτα; Παρά 
τα σουτιέν και τα γυμνά τους μπούτια, οι Spice Girls προωθούσαν την 
«κοριτσίστικη δύναμη» [“girl power”]. Στο τεράστιο, διηπειρωτικό χιτάκι τους 
“Wannabe”, απαιτούσαν από τα αγόρια είτε να τις σέβονται είτε να την 
κάνουν. Το εξώφυλλο του δίσκου τους ισχυριζόταν με εμφατικό τρόπο ότι «το 
μέλλον είναι θηλυκό», ενώ το συγκρότημα και οι φαν του παρουσιάζονταν ως 
«μαχητές της ελευθερίας». Έχρησαν μέχρι και τη Μάργκαρετ Θάτσερ επίτιμο 
Spice Girl, ενώ δήλωναν στον Γκάρντιαν ότι «ανανεωνουμε τον φεμινισμό για 
τη δεκαετία του ’90. Ο φεμινισμός έγινε μια κακή λέξη. Η Κοριτσίστικη 
Δύναμη είναι ο τρόπος της δεκαετίας του ’90, για να μιλήσεις για αυτόν».    

* Susan J. Douglas, “Girls Gone Anti-Feminist. Is ‘70s Feminism an Impediment to Fe-
male Happiness and Fulfillement?”, In These Times, τομ. 34, τ. 03, Μάρτιος 2010. Αποτε-τομ. 34, τ. 03, Μάρτιος 2010. Αποτε-, Μάρτιος 2010. Αποτε-Μάρτιος 2010. Αποτε- 2010. Αποτε-Αποτε-
λεί ελαφρώς τροποποιημένο κομμάτι από το βιβλίο της Douglas, Enlightened Sexism: The 
Seductive Message that Feminism’s Work is Done [Ανοιχτόμυαλος σεξισμός: Η γοητευτική 
ιδέα ότι το έργο του φεμινισμού έχει ολοκληρωθεί] , Νέα Υόρκη, Times Books, 2010.
1. Το άρθρο βρίθει αναφορών σε περσόνες, ταινίες, σίριαλ ή τηλεπαιχνίδια που αποτε-
λούν κομμάτι της αμερικανικής αλλά και διεθνούς τηλεοπτικής και μαζικής κουλτούρας. 
Για να μην υπερφορτώσουμε το κείμενο με επεξηγηματικές υποσημειώσεις, τις αφήνου-
με ως έχουν.
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Περνάμε γρήγορα στο 2008. Για μιλήστε για κοριτσίστικη δύναμη! 
Μια γυναίκα είναι υποψήφια για πρόεδρος και άλλη μια για αντιπρόεδρος. 
Εκατομμύρια γυναίκες και άντρες τις ψήφισαν. Η υποψήφια αντιπρόεδρος 

είχε πέντε παιδιά, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος. 
Παρόλα αυτά απαγορευόταν να ρωτήσει κανείς 
εάν μπορούσε να συνδυάσει τη δουλειά της με 
την ανατροφή του μωρού. Συγχρόνως είχαμε 
μια γυναίκα υπουργό εξωτερικών, ενώ η 
υποψήφια πρόεδρος έγινε η πολλά υποσχόμενη 
διάδοχός της. Έχουμε επίσης και τη Lady 
Gaga, το δυναμικό κορίτσι της νέας χιλιετίας. 
Φεμινισμός; Ποιος τον χρειάζεται πια; Καλά 

δεν είμαστε ως εδώ; Εντάξει, κάποιες γυναίκες μπορεί να γκρίνιαξαν για 
το σεξιστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τα ΜΜΕ η Χίλαρι 
Κλίντον, αλλά ας μην το ψειρίζουμε και πολύ το ζήτημα!

Πράγματι, οκτώ χρόνια πιο πριν, η επαγγελματίας αντιφεμινίστρια, 
Christina Hoff Sommers μιλούσε με αγανάκτηση στο βιβλίο της, The 
War Against Boys: How Misguided Feminism Is Harming Our Young Men 
[Ο πόλεμος ενάντια στα αγόρια: πώς ο λανθασμένα κατευθυνόμενος 
φεμινισμός βλάπτει τους νέους μας], για τα κορίτσια που απασχολούν 
πλέον υπερβολικά την προσοχή μας και, κατά συνέπεια, σπουδάζουν 
στο κολέγιο πολύ πιο συχνά από τα αγόρια, έχοντας περισσότερες 
πιθανότητες να επιτύχουν, τη στιγμή που οι συνομήλικοί τους μπαίνουν 
φυλακή, παρατάνε το λύκειο, προορίζονται για καριέρες στα ταμεία των 
φαστφουντάδικων και είναι, γενικότερα, σε τέτοιο βαθμό ριγμένοι που 
κινδυνεύουν να γίνουν το «δεύτερο φύλο» του έθνους μας. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν και άλλα βιβλία, όπως Ο μύθος της αρσενικής εξουσίας 
και η παρακμή των αρσενικών [The Myth of Male Power and The Decline of 
Males], προκαλώντας τον αντίστοιχο ετήσιο πανικό σχετικά με την «κρίση» 
που πλήττει τα αγόρια μας. Κοριτσίστικη δύναμη είπατε; Μάλλον το 
παρατραβήξαμε.

Φαντασιώσεις δύναμης

Ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο της Σόμερς, το 1999, τα 
πέντε πρώτα επαγγέλματα που προορίζονταν συχνότερα για τις γυναίκες 
δεν περιελάμβαναν τους δικηγόρους, τους χειρούργους ή τους προέδρους 
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επιχειρήσεων [CEO]. Ήταν, αντίθετα, με την εξής σειρά, τα ακόλουθα: 
γραμματείς, πωλήτριες (συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων 
στο ταμείο), στελέχη διαχείρισης και διοικητικοί υπάλληλοι, δασκάλες 
δημοτικού και νοσοκόμες. Ακόμα χαμηλότερα στη λίστα μπορούσε 
κανείς να βρει, ανάμεσα στις πρώτες είκοσι θέσεις, τα επαγγέλματα της 
βιβλιοθηκονόμου, της ρεσεψιονίστ, της μαγείρισσας και της σερβιτόρας. 
Το 2007, αφού δηλαδή μπήκαν, κατά τα φαινόμενα, στην αγορά εργασίας 
μερικά από τα κανακεμένα κορίτσια, για τα πλεονεκτήματα των οποίων 
έναντι των συνομηλίκων τους αγοριών παραπονιόταν η Σόμμερς, τα πρώτα 
πέντε επαγγέλματα για τις γυναίκες ήταν ακόμα οι γραμματείς -στην 
πρώτη θέση-, ενώ ακολουθούσαν οι νοσοκόμες, οι δασκάλες δημοτικού και 
γυμνασίου, οι ταμίες και οι πωλήτριες λιανικής. 

Τι συναντά κανείς ακόμα πιο κάτω στη λίστα; Υπηρέτριες, 
υπαλλήλους παιδικής μέριμνας, υπαλλήλους γραφείου και κομμώτριες. 
Καμία πρόεδρος επιχείρησης ή διευθύντρια hedge fund στον ορίζοντα. Και 
τελικά καμία πρόεδρος ή αντιπρόεδρος για το 2008. Και όλες αυτές οι 
επαγγελματικά φιλόδοξες νεαρές, που φοίτησαν στο κολέγιο και άφησαν 
τα αγόρια να φάνε τη σκόνη τους; Ένα χρόνο μετά τις κολεγιακές τους 
σπουδές κερδίζουν μόλις 80 τις εκατό από τις αντίστοιχες ανδρικές 
απολαβές. Και δέκα χρόνια μετά; Ένα εντυπωσιακό 69 τοις εκατό. 

Από τη δεκαετία του ‘90, πολλά από τα ΜΜΕ άρχισαν να 
προβάλλουν υπερβολικά μια εικόνα σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες 
ήταν απόλυτα καταξιωμένες στον επαγγελματικό τομέα, είχαν επιτύχει τη 
σεξουαλική ισότητα με τους άνδρες, ενώ παράλληλα είχαν κατακτήσει την 
οικονομική επιφάνεια και τις ανέσεις που απολαμβάνουν οι πριγκηπέσες 
του Laguna Beach με το πλήθος των κοσμημάτων τους από το Tiffany’s. 
Την ίδια στιγμή ξεκίνησε ένας βομβαρδισμός της πολιτιστικής μας ζωής 
με εκπομπές και περιοδικά όπως τα The man show, Maxim, Girls Gone 
Wild. Αλλά ακόμα και αυτό το θέαμα παρουσιαζόταν ως χειραφετητικό 
και απελευθερωτικό, γιατί, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες με τα 
γυμνά ή ελαφρώς καλυμμένα τα στήθη μπορεί να δίνουν την εντύπωση 
ότι ήταν αντικειμενοποιημένες [objectified], στην πραγματικότητα είχαν 
το πάνω χέρι, εφόσον είχαν οι ίδιες επιλέξει να αποτελούν σεξουαλικά 
αντικείμενα, ενώ αντιθέτως οι άντρες δεν ήταν πλέον παρά οι αβοήθητοι, 
ξελιγωμένοι σκλάβοι τους, που κρέμονται από τα στρινγκ τους. 
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Αυτό που μας σερβίρουν, επομένως, τα ΜΜΕ είναι κάτι περισσότερο 
από απλές φαντασιώσεις δύναμης. Διαβεβαιώνουν, διαρκώς, τα νεαρά 
κορίτσια και τις γυναίκες ότι η απελευθέρωση των γυναικών είναι ένα 
τετελεσμένο γεγονός και ότι είμαστε πλέον πιο ισχυρές, περισσότερο 
επιτυχημένες, ότι έχουμε τον έλεγχο σεξουαλικά, ότι είμαστε πιο ατρόμητες 
και ότι μας σέβονται περισσότερο από όσο πραγματικά συμβαίνει. 
Μπορούμε, αν θέλουμε, να πιστέψουμε ότι η κάθε γυναίκα μπορεί να 
γίνει πρόεδρος ή διευθύντρια επιχείρησης και ότι, γενικότερα, οι γυναίκες 
έχουν πετύχει την οικονομική, επαγγελματική και πολιτική ισότητα με τους 
άνδρες. Μπορούμε, κατά συνέπεια, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ζει 
κάποιος με το μέσο εθνικό εισόδημα, το οποίο ήταν για τις γυναίκες το 
2008 36.000 δολάρια το χρόνο, δηλαδή 23 τοις εκατό χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο των ανδρών. 

Εντούτοις οι εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, στις ταινίες και 
στις διαφημίσεις δεν παύουν να τονίζουν ότι η αγοραστική και η σεξουαλική 
δύναμη είναι κάτι που προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση από ό,τι 
η πολιτική ή οικονομική δύναμη. Η κατανάλωση πραγμάτων -των σωστών 
πραγμάτων και πολλών πραγμάτων- αναδύθηκε ως ο κυρίαρχος τρόπος 
για να αποκτήσουμε δύναμη. Οι γυναίκες μπορεί στο χώρο της φαντασίας 
να κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις εξουσίας, αλλά στην πραγματική ζωή 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι και πολύ συχνό. Εκείνο που, αντ’ αυτού, 
προβάλλεται είναι ένα κολακευτικό, γοητευτικό μήνυμα προς τις νεαρές 
γυναίκες, που λέει ότι το να είσαι γλάστρα αποτελεί την υπέρτατη μορφή 
εξουσίας –όταν, βεβαίως, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, 
ο Ντικ Τσένι θα πήγαινε καθημερινά στη δουλειά, φορώντας φουστίτσες 
μπαλαρίνας με πούλιες. 

Στην εποχή του ανοιχτόμυαλου σεξισμού 

 Όχι ότι κάποιες από αυτές τις φαντασιώσεις δεν ήταν ευχάριστες. 
Έχω, π.χ, στο νου τη Ζήνα, η οποία συντρίβει με το ένα χέρι και σε 
συστηματική βάση ορδές γενειοφόρων βαρβάρων, ντυμένων με δέρματα, 
που σφάζουν και βιάζουν. Ή το Buffy the Vampire Slayer που υποννοεί ότι, 
έστω και για μια ώρα, μόνο μια έφηβη μπορεί να σώσει τον κόσμο από 
το κακό. Ή την περίπτωση μιας αποτυχημένης φοιτήτριας νομικής, που 
έχει απορριφθεί από τους συμφοιτητές της ως ελαφρόμυαλη χαζογκόμενα, 
αλλά εν τέλει κέρδιζει μια διάσημη υπόθεση φόνου, επειδή κατανοεί πώς 
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λειτουργούν οι permanents της γραμμικής άλγεβρας, όπως έκανε η Elle 
στο Legally Blonde. Ή, ακόμα, τι θα λέγατε, αν υποθέταμε πως είχατε μια 
ιδιαίτερα ηλίθια μέρα στη δουλειά και καθώς σωριάζεστε στον καναπέ, 
γραπώνοντας απελπισμένα ένα μαρτίνι (κρατήστε το βερμούτ), βλέπετε 
έναν άνδρα στην τηλεόραση να λέει στο θηλυκό αφεντικό του ότι ο τρόπος 
με τον οποίο αυτή κάνει τα πράγματα «δεν είναι ο τρόπος που παίζουμε 
μπάλα», και εκείνη του απαντά αστειευόμενη, «αν δεν σ’ αρέσει ο τρόπος 
με τον οποίο συμπεριφέρομαι, είσαι ελεύθερος να πάρεις τα μπαλάκια 
σου2 και να την κάνεις για το σπίτι σου»; Ουάου! 

Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα με αυτές τις φαντασιώσεις 
γυναικείας δύναμης; Ανέκαθεν τα ΜΜΕ δε μας σέρβιραν φαντασιώσεις 
που μας επέτρεπαν να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα; Αυτή δεν 
είναι η δουλειά τους; Και δεν υπάρχουν, άλλωστε, και πολλοί στο χώρο 
των ΜΜΕ που έχουν αρχίσει, τώρα τελεύταια, απλώς να απαντούν στη 
γυναικεία απαίτηση για μεγαλύτερη προβολή των επιτευγμάτων και 
του ελέγχου των γυναικών; Φυσικά. Αλλά εδώ βρίσκεται μια παράξενη 
και κατά κάποιο τρόπο ακούσια συνέπεια: αυτές οι απολαυστικές 
φαντασιώσεις, που δημιουργούνται από τα ΜΜΕ και διανέμονται κατά 
παραγγελία, προωθούνται από το μάρκετινγκ και χρησιμοποιούν αυτό το 
μεθυστικό μείγμα κολακείας και απαξίωσης προκειμένου να μας πουλήσουν 
οτιδήποτε: από κρέμες για την επιδερμίδα μέχρι παπούτσια που τονώνουν 
τους γλουτούς.

Ας φέρουμε, λοιπόν, αυτές τις φαντασιώσεις στο ανακριτικό 
δωμάτιο και ας τους ρίξουμε λίγο φως. 

Ένας από τους παράγοντες εν δράσει είναι ο εμπεδωμένος 
φεμινισμός [embedded feminism]: ο τρόπος με τον οποίο τα επιτεύγματα των 
γυναικών ή η επιθυμία τους για αυτά τα επιτεύγματα, αποτελούν απλά 
μέρος του σημερινού πολιτιστικού τοπίου. 

Αλλά κάποιες από τις φαντασιώσεις των ΜΜΕ είναι το προϊόν 
ενός ακόμη παράγοντα που κέρδισε σημαντική ώθηση από τις αρχές και 
τα μέσα της δεκαετίας του ‘90: του ανοιχτόμυαλου σεξισμού [enlightened 
sexism]. Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός είναι μια απάντηση, ανεξαρτήτως του 

2. Σ.τ.μ.: Στα αγγλικά balls αποκαλούνται οι όρχεις. Πρόκειται για έκφραση ισοδύναμη 
του «αρχίδια».
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αν είναι εσκεμμένη ή όχι, στην διαβλεπόμενη απειλή της επιβολής ενός 
νέου έμφυλου καθεστώτος [gender regime]. Επιμένει στο ότι οι γυναίκες 
έκαναν πάρα πολλά βήματα προόδου χάρη στο φεμινισμό, ισχυριζόμενος 
ότι έχει επιτευχθεί η πλήρης ισότητα. Είναι λοιπόν αποδεκτό, ακόμα και 
διασκεδαστικό, να αναβιώνουμε σεξιστικά στερεότυπα σχετικά με τα 
κορίτσια και τις γυναίκες. Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός προωθεί τη γραμμή 
σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες, ακριβώς χάρις στην υπολογισμένη 
επίδειξη των προσώπων, των σωμάτων, των ρούχων και της σεξουαλικότητάς 
τους κερδίζουν και απολαμβάνουν την πραγματική ισχύ, μια ισχύ που είναι 
διασκεδαστική και για την οποία οι άντρες μακράν του να δυσανασχετήσουν, 
στην πραγματικότητα θα την αποδεχθούν. Η αληθινή δύναμη δεν έχει καμιά 
σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία ή την επαγγελματική καταξίωση: 
έχει να κάνει με το κατά πόσο οι άνδρες τρέχουν από πίσω σου και με το 
αν οι άλλες γυναίκες σε ζηλεύουν. Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός απευθύνεται 
κυρίως στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες και προβάλλει ιδιαίτερα την 
άποψη ότι, τώρα που αυτές οι τελευταίες «τα έχουν όλα», θα πρέπει να 
αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και της ενέργειάς τους στο 
να είναι hot, να ευχαριστούν τους άνδρες, να ανταγωνίζονται με τις άλλες 
γυναίκες και να πηγαίνουν για ψώνια. 

Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός είναι μια διαδικασία κατασκευής 
προϊόντων και προτύπων που (ανα)παράγεται διαρκώς από τα ΜΜΕ. 
Τα συστατικά του -άγχος για την γυναικεία καταξίωση, ανανεωμένη και 
ενισχυμένη αντικειμενοποίηση του γυναικείου προσώπου και σώματος, 
ταυτόχρονη εκμετάλλευση και τιμωρία της γυναικείας σεξουαλικότητας, 
καλλιεργούμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στις γυναίκες, ανάλογα με την 
ηλικία, τη φυλή και την τάξη τους, καταναλωτισμός και αχαλίνωτο κυνήγι 
των μαρκών-, άρχισαν να  ρίχνονται στην κυκλοφορία ήδη από τις αρχές 
του ‘90, μέχρι να καθιερωθούν σήμερα ως το σκοτεινό άστρο του 21ου 
αιώνα. 

Το σπέρμα του θανάτου του φεμινισμού

Ορισμένοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουν χαρακτηρίσει 
στο παρελθόν αυτή την κατάσταση όπως επίσης και αυτό το μιντιακό μείγμα 
ως «μεταφεμινιστικά». Τώρα όμως απορρίπτω αυτό τον όρο, καθώς το 
αρχικό του νόημα έχει θαφτεί κάτω από τους διάφορους αντικρουούμενους 
ορισμούς. Άλλωστε, ο εν λόγω όρος υπονοεί ότι ο φεμινισμός βρίσκεται 
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στη ρίζα αυτού του φαινομένου, πράγμα που δεν ισχύει: είναι, αντίθετα, ο 
καλός, παλιομοδίτικος, πρώτης τάξεως σεξισμός αυτός που ενδυναμώνει την 
καλή, παλιομοδίτικη, πρώτης τάξεως πατριαρχία. Με τη μόνη διαφορά ότι 
σήμερα είναι πολύ καλύτερα μεταμφιεσμένος, με ένα ζευγάρι γοητευτικά 
Manolo Blahniks και ένα σουτιέν του ενός εκατομμυρίου δολλαρίων. 

Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός είναι φεμινιστικός σε ό,τι αφορά στην 
εξωτερική του εμφάνιση (μπορείς, φυσικά, να είσαι και να κάνεις ό,τι θες) 
αλλά σεξιστικός σε ό,τι αφορά στις προθέσεις του (σταθείτε, κορίτσια, 
μόνο μέχρις ενός σημείου και σε καμία περίπτωση με τρόπους που μπορεί 
να φέρουν σε δύσκολη θέση τους άνδρες!). Μπορεί να δίνει την εντύπωση 
πως υποστηρίζει την ισότητα των γυναικών, στην πραγματικότητα όμως 
είναι αφοσιωμένος στην καταστροφή του φεμινισμού. Πράγματι, επειδή 
αυτή η ισότητα μπορεί να οδηγήσει στην –ιδιαιτέρως τρομακτική- 
«ομοιομορφία», τα κορίτσια και οι γυναίκες πρέπει να θυμούνται ότι είναι 
ακόμη θεμελιωδώς θηλυκές [female] και, ως εκ τούτου, να υπερτονίζουν 
αυτή τη θηλυκότητά τους.

Με αυτόν τον τρόπο ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός παίρνει ως 
δεδομένα τα κεκτημένα του κινήματος των γυναικών και στη συνέχεια 
νομιμοποιεί, βάσει αυτών, την αναβίωση οπισθοδρομικών εικόνων για τα 
κορίτσια και τις γυναίκες, παρουσιάζοντάς τις ως σεξουαλικά αντικειμένα 
που συνεχίζουν να καθορίζονται από την εμφάνισή και το βιολογικό τους 
προορισμό.

Ως συνέπεια, στην εποχή του ανοιχτόμυαλου σεξισμού παρατηρείται 
μια έκρηξη της διάδοσης του μακιγιάζ, των προξενειών, των επιδείξεων 
μόδας, μια ανανέωση της έμφασης στο γυναικείο στήθος (και μια μαζική 
τάση προώθησης της προσθετικής στήθους), μια εμμονή με τα μωρά και 
τη μητρότητα από την πλευρά της σκανδαλοθηρικής δημοσιογραφίας, που 
ασχολείται με τις διασημότητες (όπου διαδίδεται η τρομακτική «περιπόλος 
της φουσκωμένης κοιλιάς» [“bump patrol”]), και ένα εγκώμιο της «αυτο-
εξαίρεσης» [“opting out”] των γυναικών από τη δουλειά, προκειμένου να 
μείνουν στο σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους3.
3. Σ.τ.μ.: Το 2003, η δημοσιογράφος του New York Times Magazine, Lisa Belkin, λάνσαρε 
τον όρο the opt-out revolution στο ομώνυμο άρθρο της (26.10.2003: http://www.montana.
edu/wrt/opt_out_revolution.pdf), θέλοντας να περιγράψει την τάση ενός αυξανόμενου 
αριθμού γυναικών οι οποίες εγκατέλειπαν εθελουσίως τη δουλειά και την καρίερα τους 
προκειμένου να μείνουν στο σπίτι, κοντά στα παιδιά τους. Το άρθρο αυτό προκάλεσε 
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Ο φεμινισμός παραμένει μια κακή λέξη και οι φεμινίστριες –ειδικά 
οι παλαιότερες- παρουσιάζονται με στερεοτυπικό τρόπο να μισούν 
τους άνδρες, να σιχαίνονται τα παιδιά, να είναι τριχωτές, στρίγγλες και 
ηθελημένα μη ελκυστικές λεσβίες. Ο φεμινισμός πρέπει, επιπλέον, να 
απορριφθεί με εμφατικό τρόπο, επειδή υποτίθεται ότι απαγορεύει πλήρως 
στις γυναίκες να διασκεδάζουν, να ακούνε τον Lil’ Wayne και τους Muse, 
να χορεύουν με τη Lady Gaga ή να φορούν κολλάν. Σύμφωνα με αυτή τη 
λογική, ο φεμινισμός είναι τόσο 70s –είναι δηλαδή τόσο βλοσυρός, άκομψος, 
θλιμμένος και πασέ- που μετατρέπεται πλέον σε εμπόδιο για τη γυναικεία 
ευτυχία και ολοκλήρωση. Χρειάζεται να ξεχάσουμε εντελώς το κίνημα των 
γυναικών και τις ανεξέλεγκτες αλλά πλέον παράνομες διακρίσεις που το 
προκάλεσαν, ούτως ώστε να λησμονήσουμε τη σημασία της πολιτικής.

Αφού οι γυναίκες είναι πλέον «ίσες» με τους άνδρες και η μάχη, ως 
εκ τούτου, κερδήθηκε, είμαστε πλέον ελεύθερες να αποδεχτούμε πράγματα 
που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε σεξιστικά, συμπεριλαμβανομένης και 
της υιοθέτησης μιας υπερβολικά επιτηδευμένης κοριτσίστικης στάσης 
[hypergirliness]. Υποτίθεται μάλιστα ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί και μια 
ανακούφιση για τις γυναίκες.

Δόξα τω Θεώ, τα κορίτσια και οι γυναίκες μπορούν πλέον να 
απορρίψουν τον απολιθωμένο και μπαγιάτικο φεμινισμό. Μπορούμε πλέον 
να το γιορτάσουμε δεόντως. Τώρα που υποτίθεται πως οι γυναίκες έχουν 
την ίδια σεξουαλική ελευθερία με τους άνδρες, τελικά προτιμούν να γίνονται 
σεξουαλικά αντικείμενα, αφού κάτι τέτοιο τις απελευθερώνει. Σύμφωνα 
με τον ανοιχτόμυαλο σεξισμό, οι γυναίκες μπορούν σήμερα να επιλέξουν 
ανάμεσα στο φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό και, εντελώς φυσικά και 
χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, επιλέγουν τον δεύτερο. Γιατί; Εμ, επειδή ο 
αντιφεμινισμός έχει γίνει cool, ακόμα και hip!

Η γενική ειρωνεία

Ο ανοιχτόμυαλος σεξισμός προώθησε μαζικά ένα μιντιακό 
ρεπερτόριο προσαρμοσμένο στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, στα 
πλαίσια του οποίου αυτές ξεκατινιάζονται μεταξύ τους για κάποιον -πολύ 
συχνά εντελώς ηλίθιο- άνδρα (The Bachelor, Flavor of Love), ανταγωνίζονται, 
απλώς, η μια την άλλη (America’s Next Top Model), ασχολούνται παθιασμένα 
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με τις ερωτικές τους σχέσεις και το κοινωνικό τους στάτους (The Hills), 
με τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών (στο μεγαλύτερο μέρος 
των μουσικών βιντεοκλίπς) και παθαίνουν εμμονή με την επιδεικτική 
κατανάλωση (Rich Girls, My Super Sweet 16, Laguna Beach όπως επίσης και 
στο Gossip Girl). Ωστόσο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι φοιτήτριές 
μου, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, -κοπέλες που είναι ολοκληρωμένες 
ακαδημαϊκά, έξυπνες και φιλόδοξες- έχουν παρακολουθήσει μαζικά αυτές 
τις εκπομπές. Γιατί;

Εδώ συναντάμε το τελευταίο βασικό συστατικό του ανοιχτόμυαλου 
σεξισμού: την ειρωνεία. Την εκκόλαψη, με άλλα λόγια, του είρωνα 
και πονηρού τηλεθεατή και την προώθηση ενός ειρωνικού σεξισμού. Η 
ειρωνεία μας προσφέρει την εξής φαντασίωση δύναμης: οι άνθρωποι στην 
οθόνη μπορεί να είναι πλούσιοι, κακομαθημένοι ή όμορφοι, αλλά εσύ, ω, 
ανώτερε τηλεθεατή, εμπρός, κρίνε και κορόιδεψέ τους, επιβεβαίωσε, με 
αυτόν τον τρόπο, την ανωτερότητά σου. Σε μια εκπομπή όπως το My Super 
Sweet 16 του MTV, όπου ένα κακομαθημένο βάζει τους γονείς της να της 
αγοράσουν τα πάντα (από μια νέα Μερσεντές μέχρι τη διοργάνωση ενός 
σόου αλά Λας Βέγκας), με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι το πάρτι για τα 
16α γενέθλιά της θα είναι το τελειότερο δυνατό, ο ρόλος του τηλεθεατή 
δεν είναι απλώς (ή κατά κύριο λόγο) να ζηλεύει το κορίτσι. Τα κινούμενα 
αστεράκια στην οθόνη κι ο μεταλλικός ήχος του μαγικού ραβδιού κατά την 
αλλαγή των σκηνών μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλη 
αυτή την προετοιμασία ως κάτι το προκλητικά επιτηδευμένο, γελοίο και 
υπερβολικό, ενώ η κοπέλα παρουσιάζεται ως πέραν του δέοντος ρηχή και 
ναρκισσευόμενη. Όπως συμβαίνει με πολλά από τα λεγόμενα «ριάλιτι» 
σόου, η συγκεκριμένη εκπομπή προκαλεί το θεατή, λέγοντάς του: «ξέρουμε 
ότι ξέρεις ότι ξέρουμε ότι ξέρεις πως είσαι αρκετά έξυπνος ώστε να μην το 
πάρεις στα σοβαρά αλλά να το κοροϊδέψεις».

Για τη νεολαία που είναι μυημένη στα κόλπα των μίντια, καθώς 
υφίσταται από γεννησιμιού της ένα βομβαρδισμό από όλα σχεδόν τα 
δυνατά τεχνάσματα του μάρκετινγκ, ειρωνεία σημαίνει ότι μπορείς να 
δίνεις την εντύπωση πως τα ΜΜΕ δεν σου ασκούν καμία γοητεία, ενώ 
στην πραγματικότητα απλώς υφίστασαι τη γοητεία τους, φορώντας το 
υπεροπτικό χαμόγελο του εξυπνάκια. Οι τηλεθεατές κολακεύονται με 
το να πιστεύουν ότι είναι πνευματικά εκλεπτυσμένοι, ότι μπορούν να 
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διακρίνουν μέσα από τη μικρόψυχη εγωπάθεια, ότι δε θα ήταν ποτέ τόσο 
κενοί και κουφιοκέφαλοι ώστε να ενδιαφερθούν πραγματικά για κάτι τόσο 
ασήμαντο. Τα μίντια μας προσφέρουν αυτή την ειρωνεία ως ασπίδα. 

 Αυτό που τονίζεται από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μίντια είναι 
η ιδέα πως οι γυναίκες καθοριζόμαστε από τα σώματά μας. Δεν πρόκειται 
βέβαια για κάτι καινούργιο. Πρόκειται, αντίθετα, για μια αντίληψη στην 
οποία εκατομμύρια γυναίκες έλπιζαν να βάλουν ένα οριστικό τέλος, 
πίσω στη δεκατία του 1970. Ακριβώς επειδή οι γυναίκες δεν είναι πια 
αναγκασμένες να επιδεικνύουν παραδοσιακά «θηλυκά» γνωρίσματα σε 
ό,τι αφορά στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους –δε χρειάζεται 
πια να είναι παθητικές, πειθήνιες, υπερβολικά συναισθηματικές, χαζές, 
να παριστάνουν τις ανήμπορες και να δείχνουν σεβασμό απέναντι στους 
άνδρες-, πρέπει να επιδεικνύουν υπερ του δεόντος θηλυκά φυσικά 
χαρακτηριστικά –σαν τη σχισμή του μπούστου τους, τις κοντές φούστες 
ή τα σουφρωμένα χείλη- όπως επίσης βέβαια και τις κατάλληλες μάρκες 
που συνδέουν αυτή τη θηλυκότητα με την κοινωνική αποδοχή. Ο πόλεμος 
ανάμεσα στον εμπεδωμένο φεμινισμό και τον ανοιχτόμυαλο σεξισμό σου 
προσφέρει με το ένα χέρι αυτό που θα σου πάρει πίσω με το άλλο. Είναι 
σαν ένα ισχυρό λουρί για σκύλους που αφήνει τις γυναίκες να βγουν 
μπροστά, προσφέροντάς μας φαντασιώσεις δύναμης, άσκησης ελέγχου και 
αγάπης, αλλά στη συνέχεια μας τραβάει πάλι πίσω.

Εδώ έγκειται, όμως, η αποστολή μας: να τραβήξουμε την κουρτίνα 
και να περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι φαντασιώσεις 
αποσπούν την προσοχή μας από το γεγονός πως συνεχίζουμε, ακόμα -παρ’ 
όλα αυτά- να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Παγιδευμένες στο λούνα παρκ των μίντια

Πολλοί παραγωγοί επιμένουν στην άποψη ότι τα ΜΜΕ δεν 
είναι παρά ένας καθρέφτης, που αντανακλά, πίσω στο κοινό, την 
πραγματικότητα, όποια κι αν είναι αυτή. Σας προτρέπω να επιτίθεστε 
σε αυτήν την παρομοίωση, όποτε την ακούτε. Διότι, αν τα μίντια είναι 
ένας καθρέφτης, πρόκειται για το είδος του καθρέφτη που βρίσκουμε 
στα λούνα παρκ. Ξέρετε, αυτός ο κυματοειδής καθρέφτης, όπου το σώμα 
μας παραμορφώνεται πλήρως και ορισμένα μέρη του –συνήθως ο πισινός 
και τα μπούτια μας- γίνονται τεράστια, ενώ άλλα μέρη, όπως τα γόνατά 
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μας, σχεδόν εξαφανίζονται. Αυτό ακριβώς κάνουν τα ΜΜΕ: μεγαλοποιούν 
ορισμένες ιστορίες ενός συγκεκριμένου είδους, προβάλλουν ορισμένους 
τύπους ανθρώπων, ορισμένα είδη αξιών και συμπεριφορών, ενώ, την ίδια 
στιγμή, ελαχιστοποιούν ή δεν προβάλλουν καθόλου άλλα είδη ανθρώπων, 
αξιών, συμπεριφορών κ.λπ.

Αυτή η διαπίστωση καθίσταται, σήμερα, ακόμα πιο αληθής από ό,τι 
ήταν πριν από τριάντα χρόνια, καθώς ορισμένα μέσα που απευθύνονταν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού προβάλλουν πλέον ένα ολοένα και πιο 
στενό φάσμα εικόνων και αναπαραστάσεων. Αυτά τα μέσα καθορίζουν το 
τι πρέπει να σκεφτόμαστε και τι όχι, τι είδους άνθρωποι πρέπει να αξίζουν 
το σεβασμό μας ή το φθόνο μας και ποιοι άνθρωποι όχι. 

Παρ’ όλο, λοιπόν, που μου αρέσει να δραπετεύω σε κόσμους όπου 
οι γυναίκες εξιχνιάζουν εκγλήματα, μπορούν και αγοράζουν ό,τι θέλουν, 
φέρουν εις πέρας εγχειρίσεις που σώζουν ζωές ή βρίσκουν την αγάπη, είμαι 
εδώ για να τονίσω, με εμφατικό τρόπο, τη σημασία της επαγρύπνησης 
με Ε κεφαλαίο. Τα ΜΜΕ έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας μας 
να έχουμε γυναίκες μέλη στο υπουργικό συμβούλιο, συνεισφέροντας στη 
συνειδητοποίηση της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά στην ενδοοικογενειακή 
βία, όπως επίσης και στην καταδίκη της, βοηθώντας, επίσης, τους 
Αμερικανούς να αποδεχτούν εντελώς διαφορετικές οικογενειακές δομές 
από αυτές που βλέπουμε στο Leave It to Beaver ή ακόμα και να φανταστούν 
ότι θα μπορούσαν να έχουν γυναίκα πρόεδρο. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι 
στις ΗΠΑ έχουμε το πιο αδύναμο δίκτυο υποστήριξης για μητέρες και 
παιδιά από κάθε άλλη βιομηχανική χώρα, ότι περίπου 2 εκατομμύρια 
γυναίκες πέφτουν θύματα επιθέσεων κάθε χρόνο από το σύζυγο ή το αγόρι 
τους και ότι το 18% των γυναικών έχουν καταγγείλει πως έχουν πέσει 
θύματα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Εκεί όπου οι άνδρες κερδίζουν ένα 
δολάριο, οι λευκές γυναίκες κερδίζουν 75 σεντς, οι μαύρες 62 σεντς ενώ οι 
ισπανόφωνες μόνο 53. Η πλειοψηφία, εξάλλου, των φτωχών οικογενειών με 
παιδιά είναι οικογένειες ανύπαντρων μητέρων.

Μόνο αν αποκαλύψουμε την καταγωγή αυτών των εικόνων 
γυναικείας δύναμης, θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε με ποιόν τρόπο 
υπονόμευσαν την αυτοπεποίθησή μας και κρατήσαν εκατομμύρια γυναίκες 
στη θέση τους, ενώ υποτίθεται ότι μας πρόσφεραν δύναμη. Διότι, δυστυχώς, 
στην κουλτούρα μας επικρατεί ακόμη η πίστη –και ο φόβος- ότι, όταν 
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οι γυναίκες αποκτούν δύναμη, μετατρέπονται στη Miranda Priestly από 
την ταινία Ο διάβολος φοράει Prada (2006): κακές, τυραννικές, μισητές. 
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ειρωνικό είναι το γεγονός ότι, αν κάποια σειρά 
μιντιακών εικόνων είναι, ενδεχομένως, πιο «προχωρημένη» συγκριτικά με 
την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες μέσα στην 
κοινωνία, αυτό μπορεί, εν τέλει, να εμποδίζει τις προόδους που προσπαθεί, 
κατά τα άλλα, να επιτύχει. 

ΣΟΥΖΑΝ ΝΤΑΓΚΛΑΣ

Σπύρος Απέργης

Το ελευθεριακό πείραμα της Κριστιάνια

 Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εισαγωγή και παράλληλα τροφή για 
σκέψη και προβληματισμό σχετικά μ’ ένα πολύ ενδιαφέρον ελευθεριακό 
πείραμα αυτονομίας, αυτοοργάνωσης και αυτοκυβέρνησης που 
δημιουργήθηκε μέσα στην πόλη της Κοπεγχάγης, στη Δανία, και το οποίο 
δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής από τον ευρύτερο ελευθεριακό χώρο 
στην Ελλάδα.

       Η αποκαλούμενη και ελεύθερη πόλη, Κριστιάνια, είναι μια κοινοτική,  
αυτοκυβερνώμενη, ελεύθερη κοινωνία (με περίπου 1000 κατοίκους), ένα 
πολύ ενδιαφέρον ελευθεριακό πείραμα δημιουργίας και εξέλιξης μιας 
αυτόνομης κοινωνικής ομάδας, που αναπτύχθηκε, σε μια περιοχή της 
Κοπεγχάγης το 1971, από πολίτες οι οποίοι άρχισαν να καταλαμβάνουν έναν 
εγκαταλειμμένο στρατώνα, με σκοπό να παίζουν τα παιδιά τους! Σιγά σιγά, 
οι καταλήψεις επεκτάθηκαν σε μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει κι 
ένα νησί, δημιούργησαν δικούς τους κανόνες αυτοκυβέρνησης και ζούσαν 
ανεξάρτητα από την υπόλοιπη πόλη. Επισκεύασαν τα εγκαταλειμμένα 
κτήρια (ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού κάλλους) 
και ανέπτυξαν στοιχειώδεις υποδομές που τους επέτρεπαν να είναι μια 
αυτοσυντηρούμενη κοινότητα. Τα αυτοκίνητα και τα όπλα δεν επιτρέπονταν, 
η αγοραπωλησία και χρήση μαλακών ναρκωτικών ήταν ελεύθερη (γεγονός 
που προκαλούσε, κατά καιρούς, εισβολές της αστυνομίας στη περιοχή και 
συλλήψεις), ενώ πληρώνοντας μόνο οι φόροι που αφορούσαν τις παροχές 
κοινής ωφέλειας. Παράλληλα η ελευθεριακή, αριστερίζουσα κουλτούρα 
των κατοίκων, που ήταν σαφώς επηρεασμένη και από τους χίπηδες, τους 
οδήγησε σε δημιουργία κέντρων gay ακτιβισμού, θεάτρων και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και γενικά πολλών κοινοτικών δραστηριοτήτων. Οι ποικίλες 
πολιτιστικές δραστηριότητές τους, που αναπτύχθηκαν στην πορεία του 
χρόνου, προσέδωσαν μια ιδιαίτερη ποιότητα στη ζωή των κατοίκων που 

«Ελευθερία, ισότητα, ομορφία» 
(από γαλλική διαφήμιση καλλυντικών)
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συμμετείχαν ενεργά και δημιουργούσαν τις εκδηλώσεις, απολαμβάνοντας 
μουσικά γεγονότα, καμπαρέ, ζωγραφικές δραστηριότητες (από γκράφιτι 
μέχρι μοντέρνα τέχνη) και άλλα πολιτισμικά happenings. Παράλληλα, είχαν 
δημιουργήσει υπηρεσίες ανακύκλωσης του νερού και χρήσης της ηλιακής 
ενέργειας, ενώ ήταν από τα πρώτα μέρη που παρέσχαν στους κατοίκους 
υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet με χαμηλό κόστος.

 Η ατομική ιδιοκτησία δεν επιτρεπόταν μέχρι πρόσφατα ενώ δεν 
πληρώνεται ούτε ενοίκιο στο Υπουργείο Άμυνας, που είναι ο ιδιοκτήτης 
της έκτασης και της αρχικά εγκαταλειμμένης στρατιωτικής βάσης. Για να 
διατηρείται το μοντέλο οργάνωσης της ζωής στη Κριστιάνια, οι κάτοικοι 
δημιούργησαν θεσμούς όπως επιτροπές για τα οικονομικά ζητήματα και για 
τις διαφορές με το δήμο Κοπεγχάγης καθώς επίσης και αυτοδιαχειριζόμενο 
ταχυδρομικό γραφείο, ραδιοφωνικό σταθμό και πολεοδομικό γραφείο, 
ενώ δημιουργήθηκαν ιδρύματα για να δανείζουν χωρίς τόκο κατοίκους 
που έχουν οικονομικό πρόβλημα! Παράλληλα υπάρχουν κέντρο συλλογής 
απορριμμάτων, τοπικός παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο. Όλοι οι 
κάτοικοι πληρώνουν ένα ποσό το μήνα σε κοινό ταμείο από το οποίο 
χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες της κοινότητας.

 Το Πράσινο Πλάνο του 1991 επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση του 
περιβάλλοντος της περιοχής, με αύξηση των δέντρων και του πρασίνου 
αλλά και την επανάχρηση ή ανακύκλωση όλων των οικιακών αποβλήτων. 
Η ηλεκτρική ενέργεια και η ύδρευση, βέβαια, παρέχονται από την 
Κοπεγχάγη.

 Ωστόσο δε λείπουν και αρνητικά φαινόμενα φτώχειας μέσα στη 
πόλη, ενώ οι τουριστικοί οδηγοί αναφέρουν ότι η επίσκεψη σε ορισμένους 
δρόμους της Κριστιάνια δεν είναι ασφαλής, λόγω της εγκληματικότητας.

 Η διάχυση της εξουσίας στους πολίτες της Κριστιάνια, με 
αμεσοδημοκρατικό τρόπο, προέκυπτε από το Συμβούλιο Πολιτών στο 
οποίο συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι και στο οποίο συζητούνταν όλα τα 
προβλήματα της περιοχής. Θύμιζε δηλαδή μια σύγχρονη Εκκλησία του 
Δήμου. Οι κάτοικοι πέτυχαν να νομοθετήσει η δανική κυβέρνηση (το 
1989 και το 1991) τη δυνατότητα αυτοκυβέρνησής τους και την εξαίρεση 
της Κριστιάνια από μια σειρά νόμων που αφορούν τη κληρονομιά και 
το περιβάλλον. Όλες αυτές οι συνέργειές δημιούργησαν μια κουλτούρα 

δημοκρατικής και ενεργητικής συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα της 
ζωής στην Κριστιάνια, πράγμα που αποτέλεσε την πιο σημαντική, ίσως, 
κατάκτηση του ελευθεριακού αυτού πειράματος.

 Όμως το δανέζικο κράτος δεν έβλεπε από την αρχή με καλό μάτι 
την ελευθεριακή «όαση» που δημιουργήθηκε μέσα στην πρωτεύουσα της 
χώρας και γι’ αυτό επιχείρησε πολλές φορές και με διάφορους τρόπους να 
«κλείσει» την περιοχή ή να τη θέσει υπό τον σαφή έλεγχό της. Το ζήτημα 
της Κριστιάνιας πρωτοτέθηκε στο δανικό Κοινοβούλιο ήδη από το 1975 και 
η τότε κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι η περιοχή θα εκκενωνόταν μέχρι 
τον Απρίλιο του 1976. Το 1977 οι κάτοικοι της Κριστιάνια, στο πλαίσιο 
ενός ευρέος προγράμματος έργων, επισκεύασαν και ανακαίνισαν τις 
εγκαταστάσεις της περιοχής. Το 1982 η τότε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση 
προσέλαβε μια ιδιωτική εταιρία για να εκπονήσει ένα σχέδιο «ανάπτυξης» 
της περιοχής, το οποίο όμως δεν προχώρησε λόγω των εκλογών εκείνου του 
έτους, που οδήγησαν σε αλλαγή κυβέρνησης. Μετά από διαδηλώσεις και 
μαζικές δημόσιες διαμαρτυρίες, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει 
τελικά την εκκένωση της περιοχής. Κατά τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 
ακολούθησαν είτε διάφορες απόπειρες αστυνομικού ελέγχου της περιοχής 
είτε η ανακοίνωση διαφόρων σχεδίων «εναρμόνισης» της Κριστιάνια με 
το δήμο της Κοπεγχάγης ή το δανικό κράτος, που έφτασαν ακόμα και 
στην αιματηρή καταστολή των αντιδράσεων των κατοίκων σε αυτές. Το 
αγωνιστικό πνεύμα των κατοίκων της Κριστιάνια ακύρωσε στην πράξη ή 
απέκρουσε κατ’ ουσία όλες αυτές τις προσπάθειες.

 Το 2004 η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Ρασμούσεν, που απηχούσε 
τις αντιλήψεις της οικονομίας της αγοράς η οποία δεν ανέχεται τέτοιους 
«θύλακες αναρχίας», προχώρησε στη νομοθετική κατάργηση διαφόρων 
εναλλακτικών πρακτικών των κατοίκων της Κριστιάνια και επέτρεψε ξανά 
την ιδιοκτησία των ακινήτων της και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. 
Παράλληλα, πέρασε νόμους για επιβολή φόρων, για  τερματισμό του 
ελεύθερου εμπορίου κάνναβης, επιβλήθηκε, επίσης, αστυνόμευση της 
περιοχής, ενώ ανάλογες απόπειρες παρεμβάσεων της κεντρικής κυβέρνησης 
είχαν λάβει ανεπιτυχώς χώρα,  ήδη από τη δεκαετία του 1970. Στην 
πραγματικότητα, όμως το εμπόριο κάνναβης δεν εμποδίστηκε ουσιαστικά 
καθώς οι τακτικές αστυνομικές περιπολίες που καθιερώθηκαν μέσα 
στη Κριστιάνια από τη δανική αστυνομία δεν το έθιξαν. Ο επελαύνων 
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νεοφιλελευθερισμός της κυβέρνησης Ρασμούσεν, όμως, οδήγησε στα 
πρόθυρα της διάλυσης την κοινοτική ζωή στη Κριστιάνια και ορισμένα 
γεγονότα που επακολούθησαν το επιβεβαιώνουν.

 Παράλληλα, η  κυβέρνηση Ρασμούσεν προέβη σε πράξεις ανοιχτής 
καταστολής εναντίον ειρηνικά διαβιούντων καταληψιών μέσα στην 
Κριστιάνια το Μάρτιο του 2007! Πιο συγκεκριμένα, εκείνες τις μέρες 
ξέσπασαν ταραχές στη Κοπεγχάγη με αφορμή την έξωση καταληψιών από 
κέντρο νεότητας στην πόλη, που ήταν κατειλημμένο από το 1982, και την 
απομάκρυνση  νεαρών καταληψιών της ελεύθερης πόλης της Κριστιάνια1. 
Οι ταραχές συνεχίστηκαν για τρεις μέρες στη πόλη και η αστυνομία, σε μια 
εκτεταμένη επιχείρηση έξωσης των καταληψιών και στη συνέχεια απώθησής 
τους από τυχόν επανακατάληψη του κτηρίου, προέβη σε 600 περίπου 
συλλήψεις! Το κέντρο νεότητας χρησιμοποιούνταν ως αυτοδιαχειριζόμενο 
στέκι από τους αριστεριστές καταληψίες. Οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης, 
φοβούμενοι κλιμάκωση της έντασης, ζητούσαν από τις αρχές να προσφέρει 
έναν εναλλακτικό χώρο όπου θα μπορούσαν να καταφύγουν οι κάτοικοι 
της Κριστιάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των φόβων για ταραχές 
έμειναν για κάποιες ημέρες κλειστά αρκετά καταστήματα, τράπεζες και 
σχολεία στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Κριστιάνια. Διαδηλώσεις 
υπέρ των καταληψιών έγιναν στη Κοπεγχάγη, με αλληλέγγυους πολίτες 
από άλλες χώρες, ενώ επίθεση με χρώματα δέχτηκε η πρεσβεία της Δανίας 
στη Νορβηγία από τοπικούς διαδηλωτές, σε ένδειξη συμπαράστασης 
στην αντίσταση των καταληψιών στην καταστολή που δέχονταν στη 
Κοπεγχάγη. Επρόκειτο για ένα ακόμα «επεισόδιο» στην αντιπαράθεση της 
αυτοκυβερνώμενης κοινότητας της Κριστιάνια με την κεντρική κυβέρνηση 
της Δανίας, η οποία συνέχισε να επιδιώκει την εφαρμογή των σχεδίων 
«εναρμόνισης» της κοινότητας με τη Κοπεγχάγη και τις υπόλοιπες πόλεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Υπουργείο 
Άμυνας παραμένει ιδιοκτήτης της έκτασης αλλά οι κάτοικοι της Κριστιάνια 
προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας σ’ ένα δικαστικό αγώνα 
με το κράτος, που κρατά πολλά χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 2007 τέθηκε, 
μάλλον, η «ταφόπλακα» του ελευθεριακού εγχειρήματος της Κριστιάνια. 
Εκπρόσωποι της κοινότητας και της κυβέρνησης, υπό την πίεση της 
κυβέρνησης αλλά και την προϊούσα αλλαγή αντιλήψεων μέσα στην ίδια 

1.  Πρβλ. http://indy.gr/newswire/diamartyries-kai-katalpseis-diethns-gia-tin-katedafisi-
tis-ungdomshuset . 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

τη κοινότητα, έφτασαν σε συμφωνία ώστε να παραδοθεί ο έλεγχος της 
περιοχής στο δήμο Κοπεγχάγης σταδιακά μέχρι το 2017, με σκοπό την 
εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής. 

 Σήμερα, πάντως, που οι ιδεολογικοπολιτικοί συσχετισμοί είναι πια 
πολύ διαφορετικοί, η Κριστιάνια, με επισκεψιμότητα ενός εκατομμυρίου 
ανθρώπων το χρόνο, ήδη μοιάζει περισσότερο μ’ ένα τουριστικό αξιοθέατο 
της Κοπεγχάγης παρά με το ελευθεριακό πείραμα των προηγούμενων 
δεκαετιών. Κι αυτό καθώς οι νεώτεροι σε ηλικία κάτοικοι δεν έχουν 
τις αντιλήψεις που είχαν οι γονείς τους και τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
άτομα που δημιούργησαν την κοινότητα τη δεκαετία του 1970, καθώς 
οι σημερινές προσλαμβάνουσες που αποκομίζουν από το κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον είναι σαφώς διαφορετικές από αυτές 
των προηγούμενων δεκαετιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί κάτοικοι 
της Κριστιάνια, εργάζονται, πλέον, εκτός της κοινότητας και πληρώνουν 
κανονικά φόρους, κάτι που δε συνέβαινε παλαιότερα.

 Σίγουρα το άρθρο αυτό δεν εξαντλεί τις διαστάσεις και τη 
σημασία του ελευθεριακού πειράματος της Κριστιάνια. Μπορούμε, 
λοιπόν, να συνάγουμε, ως ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι η δημιουργικότητα 
των ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει σε εναλλακτικές μορφές συμβίωσης, 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης της ζωής τους. Η 
οργάνωση αυτή συνετέλεσε στη διαμόρφωση μιας πιο «συνολικής», 
εναλλακτικής κοινωνικής και οικονομικής ζωής με σαφή στοιχεία ατομικής 
και κοινωνικής αυτονομίας και με αμεσοδημοκρατική οργάνωση. Η 
δημιουργικότητα αυτή εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε κατά την πορεία του 
ελευθεριακού πειράματος της Κριστιάνια αλλά το κοινωνικό περιβάλλον 
της εποχής της δημιουργίας της κοινότητας (αρχές δεκαετίας του ‘70), 
σηματοδοτούσε, αναμφίβολα, έντονες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες 
σε ελευθεριακή, απελευθερωτική κατεύθυνση στον απόηχο σημαντικών 
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών κινημάτων, με ευρεία απήχηση 
σε αρκετές δυτικές χώρες (Μάης ‘68, αντιπολεμικό, φοιτητικό κίνημα, 
κίνημα μαύρων και κίνημα hippies στις ΗΠΑ κ.λπ.). Τα κινήματα αυτά, 
ασφαλώς, συνετέλεσαν στο να δημιουργηθούν «ρωγμές» στο φαντασιακό 
εκατομμυρίων ανθρώπων και είναι σαφές ότι κάποιες πλευρές τους 
επενέργησαν θετικά στο φαντασιακό υπόβαθρο των ανθρώπων που 
δημιούργησαν το εγχείρημα της Κριστιάνια.
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 Από την άλλη θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι, παρά τη 
μακροχρόνια αντοχή της ελευθεριακής αυτής κοινότητας, που αποτέλεσε 
μια σημαντική εναλλακτική πρόταση κοινωνικής ζωής, ο διαφαινόμενος 
εκφυλισμός του εγχειρήματος, από τη μια, σε τουριστικό αξιοθέατο και οι 
συνεχείς πιέσεις από το ετερόνομο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που 
το «πολιορκούσαν» από την άλλη, αποδεικνύουν ότι τέτοιες προσπάθειες 
δεν μπορούν να αντέξουν σε βάθος χρόνου, εάν δεν καταφέρουν να 
μεταλαμπαδεύσουν αυτό το μοντέλο σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού ώστε, 
σιγά σιγά, να διαδοθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο ζωής τύπου Κριστιάνια. 
Πιστεύω ότι η ιστορία της Κριστιάνια μας διδάσκει πως η δημιουργία 
ενός νέου φαντασιακού σε υποκειμενικό και θεσμικό επίπεδο απαιτεί κι 
ένα σαφές πολιτικό πρόταγμα με οργανωτική έκφραση που, παράλληλα 
με την επίδραση στην καθημερινή ζωή των πολιτών μιας περιοχής ή μιας 
χώρας, θα επιδιώκει συστηματικά να προωθήσει  τέτοιους ή παρόμοιους 
εναλλακτικούς τρόπους συμβίωσης και οργάνωσης της καθημερινής μας 
ζωής ώστε να «διαβρώνονται» «από τα κάτω» τα καταναλωτικά πρότυπα 
και, ευρύτερα, το καπιταλιστικό φαντασιακό που αποτελεί τη σημερινή 
έκφραση της θεσμισμένης ιεραρχίας και ετερονομίας. 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Παναγιώτης Σιαβελής

Αφήνοντας το χαμένο χρόνο στα αζήτητα

 

           Τι είναι χρόνος; Ο χρόνος είναι, υπάρχει; Έχει ο καθένας τον δικό 
του ή μήπως υπάρχει, κάπου, κάποιος χρόνος για όλους; Ο χρόνος τρέχει; 
Σταματά; Πόσο χρόνο έχουμε; Πού πάει ο παλιός ο χρόνος; Αυτές, αλλά 
και άλλες, περισσότερο επίκαιρες, απορίες ή διατυπώσεις θα προσεγγίσου-
με στην συνέχεια του κειμένου, με αφορμή την, όπως φαίνεται και ακού-
γεται συχνά, προβληματική σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί Του (και 
ως γνωστόν, σχέσεις με αγνώστους, μόνο λεφτά ή προβλήματα φέρνουν). 
Όντας σχολαστικός σε ζητήματα χρόνου, θεώρησα απαραίτητη μια μικρή 
ιστορική-χρονική αναδρομή στο θέμα (τηρώντας με ευλάβεια τα συγγραφι-
κά έθιμα της εποχής, τα οποία απαιτούν ακρίβεια, ημερομηνίες, ιστορικές 
πηγές, κ.λπ.), με στόχο την σαφέστερη διατύπωση των απόψεών μου. Ας 
μην τρώμε χρόνο, όμως, ας ξεκινήσουμε, ας πούμε από την αρχή.

Πρώτα…

Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία αυτά τα ερωτήματα ή τέτοιου 
είδους αποφάνσεις απλά δεν θα μπορούσαν να αρθρωθούν. Kι αυτό για 
δύο λόγους (που ενίοτε ταυτίζονται): είτε επειδή δε θα είχαν κανένα απο-
λύτως νόημα, είτε επειδή η θέση η οποία μπορούσε να πάρει το άτομο απέ-
ναντι σε τέτοια ζητήματα, που ορθώνονταν ως σχετιζόμενα και με τον χρό-
νο, ήταν αυστηρά και ικανοποιητικά υπαγορευμένη από τις περιοδικότητες 
και τις κανονικότητες της φύσης, προτού προλάβει να ιδωθεί ως προβλη-
ματική ή ως υπό εξέταση. Θα μπορούσε κανείς ευκολότερα να ανιχνεύσει 
τις θεάσεις των κοινωνιών αυτών προς τον χρόνο, όχι στις διατυπωμένες 
περί αυτού σκέψεις ή απορίες τους, αλλά μέσα στην ίδια την οργάνωση 
τους, στις ασχολίες και τις μη-ασχολίες, στην όποια τεχνική τους και στην 
έκταση που αυτή (δεν) καταλάμβανε. Βρισκόμαστε στην εποχή όπου ο 
άνθρωπος ξυπνά όταν σηκώνεται ο ήλιος, φροντίζει για την επιβίωσή του 
όσο κρατά η μέρα και περιορίζεται στην εστία του όταν πέσει το σκοτάδι. 
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Η εκμετάλλευση της γης και η συγκομιδή δεν ορίζονται από το ημερολόγιο, 
αλλά από την εποχή, από το περιοδικό μίκρεμα και μεγάλωμα της μέρας, 
το οποίο σηματοδοτεί την ανθοφορία, την καρποφορία, τον μαρασμό της 
φυτικής ζωής. Τα μεγαλύτερα μεγέθη της φύσης, που περιλαμβάνουν και 
τα υπόλοιπα είδη ζωής, διαβάζονται με την ίδια κυκλικότητα: όπως ο ήλιος 
ανατέλλει και μετά δύει, όπως το φυτό ανθεί, αφήνει τους καρπούς του 
και μετά μαραίνεται, έτσι και τα ζώα και ο άνθρωπος γεννούνται, αναπα-
ράγονται και μετά πεθαίνουν. Όλα έχουν τη θέση τους μέσα σε μια αιώνια 
επανάληψη των κύκλων της φύσης και της ζωής, και, πιο σημαντικά: τίπο-
τα που να μην έχει κάποια αντιστοιχία σε αυτά δεν υπάρχει (οι δραστη-
ριότητες περιορίζονται στα της -εξαρτημένης από την φύση- επιβίωσης). 
Τα τί να κάνω (εννοείται: τώρα) και τα πότε (και κάθε άλλη ερώτηση που 
προκύπτει από την ύπαρξη και έχει τον χρόνο σαν συνιστώσα) είναι απα-
ντημένα από την κανονικότητα της φύσης, τα πάντα, από τα καθημερινά 
βιώματα μέχρι τις εποχικές δραστηριότητες και από το σύνολο της διάρ-
κειας της ανθρώπινης ζωής μέχρι την αιωνιότητα και τη «χωροθέτηση» του 
ατόμου σε αυτή. Η διάσταση του χρόνου είναι ακόμα αξεχώριστη από τα 
ίδια τα βιώματα, βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, αποκλειστικά μέσα τους, 
καθότι τα τελευταία δεν αξιώνουν (ούτε θα μπορούσαν να το κάνουν) να 
διαφοροποιηθούν ή να «ξεφύγουν» από τον ιστό της χρονικής κανονικότη-
τας που επιβάλει η φύση· και ο άνθρωπος συλλαμβάνει τον ίδιο τον εαυτό 
του και τον βίο του ως φύση ή ως ομοούσια με αυτήν και οτιδήποτε αυτή 
«περιέχει», φυσικά και τον χρόνο. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 
ότι σε αυτό το στάδιο, για τον άνθρωπο, χρόνος είναι οι κανονικότητες 
της φύσης, από τις οποίες ορίζεται αυστηρά, χωρίς ο ίδιος να τις ορίζει ή 
επηρεάζει. Αυτό το οποίο καλείται να κάνει, ωστόσο, για να μπορέσει να 
επιβιώσει, είναι να συλλάβει αυτήν την «χρονικότητα», να την διαβάσει 
σαν μια στοιχειώδη, αντιληπτή στερεότητα, πάνω στην οποία να μπορέσει 
να υπάρξει, προσαρμοζόμενος σε αυτήν και αποδεχόμενός την, χωρίς την 
απορία εναλλακτικών επιλογών. Προς το παρόν, όπως προείπαμε, αυτή η 
στερεότητα μπορεί να περιγραφεί ως μια αέναη επανάληψη των κύκλων 
της φύσης και της ζωής, πάνω σε μια μεγαλύτερη και σχετικά αδιάφορη ή 
απαρατήρητη γραμμή, η οποία δεν φαίνεται να έχει, δεν αναρωτιόμαστε 
εάν έχει και δεν της ζητείται ακόμα να έχει, αρχή και τέλος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΒΕΛΗΣ

Ύστερα…

Ολάκερη αυτή η κατανόηση του κόσμου, του ανθρώπου και ανα-
πόφευκτα και του χρόνου, έμελε να αλλάξει θεαματικά, μαζί με αυτά τα 
ίδια, όταν άρχισαν να αναπτύσσονται στη γη οι δυνάμεις της φαντασίας 
του ανθρώπου, (περίπου) αυτού που ο Μπερξόν κατονομάζει ως διάνοια: 
«δεν έχει σημασία αν η πρώτη της δουλειά ήταν να κατασκευάζει εργα-
λεία· αυτή η κατασκευή είναι εφικτή μόνο με τη χρήση ορισμένων μέσων τα 
οποία δεν έχουν σμιλευθεί στα ακριβή μέτρα του αντικειμένου τους, καθό-
τι το υπερβαίνουν, και έτσι επιτρέπουν στη διάνοια μια συμπληρωματική, 
δηλαδή ανιδιοτελή εργασία. Από τη μέρα που η διάνοια, αναστοχαζόμενη 
τα ενεργήματά της, αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως δημιουργό ιδεών, 
ως ικανότητα παραστάσεων εν γένει, δεν υπάρχει αντικείμενο του οποίου 
δεν θέλει να έχει την ιδέα, έστω κι αν αυτό το αντικείμενο δεν έχει άμεση 
σχέση με την πρακτική δράση. Ιδού γιατί λέγαμε ότι υπάρχουν πράγματα 
που μόνο η διάνοια μπορεί να αναζητήσει. Όντως, μόνο αυτή νοιάζεται για 
θεωρία. Και η θεωρία της θα ήθελε να περιλάβει τα πάντα, όχι μόνο την 
ακατέργαστη ύλη, στην οποία έχει φυσιολογικά την δυνατότητα να επενερ-
γεί, αλλά ακόμη τη ζωή και τη σκέψη»1.

Ο άνθρωπος δεν άργησε, λοιπόν, με τη φαντασία του σαν αιτία 
και σαν εργαλείο, πρώτα να συλλάβει μέσα στο μυαλό του άλλες κατα-
στάσεις από αυτές που βίωνε και ύστερα να προσπαθήσει να αναπτύξει 
μεθόδους ώστε να επέμβει, να αλλάξει και να εμπλουτίσει τα σενάρια της 
ζωής του, αμφισβητώντας το μέχρι τότε αυτονόητο της ύπαρξής του. Σε 
αυτό το σημείο, για πρώτη φορά, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν άλλο 
από τη φύση, σαν διαμορφωτή και όχι σαν παθητικό δέκτη. Και οι επεμ-
βάσεις του, στοχεύοντας στη φύση αλλά και στα βιώματά του, αλλάζουν 
μαζί τους και την σύλληψη του χρόνου. Στην ανάπτυξη της τεχνικής ή στον 
καταμερισμό της εργασίας, διακρίνουμε την απόπειρα του ανθρώπου να 
κάνει πιο εύκολη και ευχάριστη την επιβίωση του, κατάσταση στην οποία 
διαβάζουμε το πρώτο σχίσμα μεταξύ του βιώματος και της χρονικής του 
διάστασης, καθότι, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος, 
χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία και ζώα για να οργώσει τη γη πιο εύ-
κολα, ανακαλύπτει, για πρώτη φορά όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, την 
χρονική της παράμετρο, μειώνοντας την. Αφού την ανακάλυψε, το επόμενο 
1. Henri Bergson, Η δημιουργική εξέλιξη, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Γ. Πρελορέντζος, 
Αθήνα, Πόλις, 2005, σ. 158.
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βήμα ήταν να την αξιολογήσει (την συγκεκριμένη μάλλον αρνητικά, επειδή 
αρνητικά πρέπει να αξιολόγησε το αντίστοιχο βίωμα) και στην συνέχεια να 
την μειώσει (κάπου εκεί πρέπει να εμφανίστηκαν τα πρώτα σπέρματα του 
«ελεύθερου» χρόνου, μία μόνο από τις συνθήκες που συνέβαλαν στην με-

τέπειτα ανθρώπινη εξέλιξη και όχι, φυσικά, η αποκλειστική της εξήγηση). 
Παράλληλα, η ανάπτυξη καινούργιων ενδιαφερόντων και, κυρίως, 
καινούργιων συνηθειών, προς ικανοποίηση της διογκούμενης φαντασίας 
του (και οι οποίες καμία σχέση δεν είχαν με τις βιολογικές του ανάγκες), 
σαρκώνουν οι ίδιες μια καινούργια μορφή περιοδικοτήτων, αφού οι 
συλλογικές αυτές δραστηριότητες, από την εμφάνισή τους και μετά, 
καταλαμβάνουν γρήγορα σταθερές θέσεις στην καθημερινότητα και στη 
διάρκεια του κύκλου των εποχών ή της ανθρώπινης ζωής, θέσεις που άρχισαν 
να (χρειάζεται να) προσδιορίζονται όλο και πιο σαφώς, με την ανακάλυψη, 
πρώτα, του περιγραφικού του χρόνου λόγου. Εύκολα διακρίνουμε, λοιπόν, 
το πώς ο χρόνος άρχισε να ανιχνεύεται μέσα στα βιώματα, πώς άρχισε να 
παίρνει αξία (στην αρχή μέσω της αξιοδότησης του βιώματος, ως συνιστώσα 
του) και πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για την δημιουργία σημείων 
στίξης μέσα στη μέρα, την εποχή, τον χρόνο, ώστε να διευκολυνθούν οι 
καινούργιες κοινωνικές συνευρέσεις. Εργαλεία όπως καινούργια γλωσσικά 
μορφώματα, λέξεις και εκφράσεις, άρχισαν να χρησιμοποιούνται για να 
ορίζουν ακριβέστερα τις στιγμές μέσα στη μέρα, όπως συνέβη και για τα 
μεγαλύτερα χρονικά μεγέθη, για τα οποία το ημερολόγιο και ο χωρισμός 
του σε μήνες, εβδομάδες, κ.λπ., δεν άργησαν να ανακαλυφθούν, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν ως σημεία περιγραφής και τοποθέτησης των πράξεων 
στον χρόνο (αφού πλέον η τοποθέτηση αυτή δεν γινόταν αυτονόητα από τις 
φυσικές υποδείξεις, αφού πολλές από τις καινούργιες πράξεις δεν είχαν 
κανένα ισχυρό φυσικό έρεισμα), σχηματίζοντας για πρώτη φορά τον, ας 
πούμε, κοινωνικό χρόνο, το (εξ’ ολοκλήρου ανθρώπινης και εξ’ ολοκλήρου 
συλλογικής κατασκευής) εργαλείο αυτό, που σταδιακά εξελίχθηκε στον 
γνωστό μας «χρόνο του ρολογιού».

Σε ένα άλλο επίπεδο, και σε συσχετισμό με τα προηγούμενα, μια 
ακόμα σημαντική αλλαγή συμβαίνει στην σύλληψη του χρόνου. Ο μηχανι-
σμός αυτός της φαντασίας, που οδήγησε στην σύλληψη διαφορετικών σε-
ναρίων και στην ικανότητα αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ αυτών, φανέ-
ρωσε και αυτήν την ίδια ικανότητα, την ικανότητα του να αποδίδεις νόημα, 
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θετικό ή αρνητικό, και να κάνεις τις καλύτερες επιλογές. Η ανακάλυψη 
αυτή δημιούργησε με τη σειρά της μια καινούργια ανθρώπινη επιθυμία, την 
επιθυμία να ανακαλυφθεί το νόημα πίσω από αυτό που ήδη υπάρχει: αφού 
τα δημιουργήματα και οι πράξεις του ανθρώπου γίνονταν πλέον με κάποιο 
σκοπό, αφού ο άνθρωπος έπραττε συνειδητά για να οτιδήποτε, αφού οι 
πράξεις του είχαν νόημα, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και με τα υπόλοιπα 
συμβαίνοντα και υπάρχοντα. Ο συγκεκριμένος αυτός τρόπος με τον οποίο 
η φαντασία συνέλαβε τον εαυτό της, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο δι-
αμορφώθηκαν οι πρώτες απορίες και διατυπώθηκαν οι πρώτες ερωτήσεις 
του ανθρώπου για τον κόσμο, για το όλον, υπονοώντας και δημιουργώντας 
εξαρχής ένα, συγκεκριμένου και περιορισμένου εύρους, πεδίο απαντήσεων, 
αλλά και περιορίζοντας το περιθώριο αμφισβήτησης της ίδιας της ερώ-
τησης (είναι η πρώτη φορά που η φαντασία βάζει όρια στον εαυτό της, 
υιοθετώντας ως έγκυρες ερωτήσεις που αποκλείουν αυτόματα άλλες ερω-
τήσεις). Έτσι, αυθαίρετα, υποτέθηκε ότι ο κόσμος έχει νόημα, αποδόθηκε 
και αναζητήθηκε σε αυτόν ένας ανώτερος σκοπός, ο οποίος με τη σειρά του 
έπρεπε να αποδοθεί σε ένα ανώτερο όν. Αυτό το σύνολο ερωτήσεων και 
απαντήσεων μεταμόρφωσε ριζικά την σύλληψη του χρόνου: η ανακάλυψη 
του θεού (ή γενικότερα: η εμφάνιση του θεϊστικού ή τελεολογικού τρόπου 
σκέψης) προσέδιδε (καλύτερα: έγινε για να προσδώσει) στον κόσμο μία 
αρχή και ένα τέλος, με την ευρεία σημασία και των δύο λέξεων: ο κόσμος 
δημιουργήθηκε, μάλιστα δημιουργήθηκε για να, με έναν σκοπό που κάποτε 
θα εκπληρωθεί, με ένα τέλος. Η άλλοτε αυτονόητη αίσθηση αιώνιας επα-
νάληψης των πάντων δεν έχει πια νόημα, αντικαθίσταται από ένα σχέδιο 
του Δημιουργού, που έκανε κάποτε τα πάντα να αρχίσουν και τα πηγαίνει 
προς ένα τέλος, ορίζοντας ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο (και μά-
λιστα αποκλειστικά μέσα στο οποίο) έχει νόημα να είσαι, αφού αποτελεί 
τόπο και τμήμα της πραγμάτωσης του σκοπού. Μάλιστα, αυτό το διάστη-
μα  αναλαμβάνει και το ρόλο του χρόνου εν γένει, αποτελεί από μόνο του 
τον Χρόνο, εφόσον το πριν από αυτό δεν υπάρχει και το μετά από αυτό 
είναι μία άχρονη, πλήρως αποκατεστημένη και αυτάρκης, τελική, ισορρο-
πημένη, ολικώς αυτό-ικανοποιούμενη κατάσταση. Η καινούργια αυτή σύλ-
ληψη μονοπώλησε, σχεδόν, στην τροφοδοσία, στην καθοδήγηση και στους 
περιορισμούς (και συνεχίζει ακόμα, αν και διαφοροποιημένη και εσχάτως 
αποδυναμωμένη) της φαντασίας, των επιθυμιών, των στόχων, των τρόπων 
και της οργάνωσης των κοινωνιών.
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Άρα, επιγραμματικά, τρία είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής 
της εποχής: η ανακάλυψη της χρονικής διάστασης των βιωμάτων, η δημι-
ουργία του κοινωνικού χρόνου και η τελεολογική σύλληψη του «μεγάλου» 
χρόνου. Στην πορεία, φυσικά σε αλληλεξάρτηση με τις λοιπές αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα στην ανθρωπότητα, η εξωφρενική έμφαση που δόθηκε 
στο πρώτο και η αποπνικτική γιγάντωση της παρουσίας του δευτέρου σε 
κάθε γωνιά μέσα κι έξω από το μυαλό των ανθρώπων, αρχίζουν και απο-
δυναμώνουν το τρίτο, ένα αποτέλεσμα το οποίο με τη σειρά του ανατρο-
φοδοτεί τα αίτιά του, δημιουργώντας μια κυκλική σχέση αιτιών-αιτιατών 
μεταξύ τους και μία έκρυθμη κατάσταση γύρω τους.

Πιο ύστερα, λίγο πριν το τώρα…

Είναι αρκετά εύκολο να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που ακολού-
θησε η ανθρωπότητα από κει και πέρα, πάντα αναζητώντας τις χρονικές 
όψεις των φαινομένων. Οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με την τε-
χνική, να την αναπτύσσουν και να της δίνουν σημασία. Δεν άργησαν να 
οργανώσουν τη ζωή τους γύρω από αυτή και όσα αυτή προσέφερε, όπως 
δεν άργησαν να αρχίσουν να αξιολογούν και τους υπόλοιπους τομείς της 
κοινωνίας με αυτήν. Η ορθολογικότητα, ο τρόπος σκέψης «μέσο-σκοπός», 
η αναζήτηση σκοπών αποκλειστικά μέσα από το ίδιο το καλάθι των δυνα-
τοτήτων της τεχνικής, η ανάπτυξη του ωφελιμισμού, η έμφαση στο «περισ-
σότερο», δεν άργησαν να οδηγήσουν και στο «πιο γρήγορα». Οι άνθρωποι 
άρχισαν να οργανώνουν την εργασία και τη ζωή (όσο ακόμα δεν ταυτί-
ζονται) με βάση τον χρόνο, ο οποίος γρήγορα έγινε μετατρεπτός σε (και 
άρα ομοούσιος με) αξία, όπου αξία, ή μάλλον μέτρο κάθε αξίας, έγινε το 
ορθολογικό χρήμα (είναι αυτό που σου εξασφαλίζει σχεδόν καθετί που έχει 
σημασία, δηλαδή καθετί που παράγεται από την τεχνική).  Το περιεχόμενο 
της εργασίας και κάθε άλλης ενασχόλησης, το βίωμα το ίδιο, άρχισε να 
γίνεται αδιάφορο, σε αντίθεση με τον χρόνο που αυτό καταλάμβανε, το 
οποίο πλέον είναι το άξιο σημασίας στοιχείο του. Όπως και το υλικό του 
ανάλογο, το χρήμα, ο χρόνος κόπηκε σε νομίσματα. Ο κοινωνικός χρόνος 
άρχισε να πυκνώνει. Τα χρονικά σημεία στίξης προηγούμενων εποχών δεν 
είναι πια αρκετά: η καμπάνα του χωριού, η επιστροφή των χελιδονιών, οι 
λέξεις «πρωί», «άνοιξη», «νέος», δεν ορίζουν πια καμία χρονική κατά-
σταση/στιγμή με σημασία, δεν είναι πλέον ακριβή (ενώ, αντίθετα και πιο 
όμορφα, επιτυγχάνουν να ορίσουν, πιο μεστά και συνολικά, βιωματικές 
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καταστάσεις). Ο ορισμός του χρονικού γίνεται με τον όλο και πιο λεπτο-
μερή κατακερματισμό του σε χρόνια, μήνες, εβδομάδες, μέρες και ώρες, 
στη συνέχεια, δε, σε λεπτά, δευτερόλεπτα και πάει κλαίγοντας. «Το ρολόι 
είναι η βασική μηχανή της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής [...] απόσπασε 
τον χρόνο από τα ανθρώπινα περιστατικά και βόηθησε στη δημιουργία της 
πίστης σ’ έναν ανεξάρτητο κόσμο μαθηματικά μετρήσιμων ακολουθιών»2. 
Ο δεύτερος αυτός κόσμος, αυτή η παράλληλη με τη ζωή ακολουθία, δεν άρ-
γησε να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για τις πράξεις των ανθρώπων, 
οι οποίες πλέον, για να χωρέσουν στις λεπτομερείς υποδείξεις και υποδιαι-
ρέσεις του, συμπιέζονται, επιταχύνονται, αντικαθίστανται ή εξαφανίζονται. 
Από εργαλείο για να ευκολύνουμε και να οργανώσουμε τα βιώματα, ο 
χρόνος έγινε μέτρο τους.  

Παράλληλα, η τελεολογική σύλληψη του «μεγάλου» χρόνου, ας 
λέμε, πλέον, της ιστορίας, αρχίζει να αλλάζει. Παρότι το γενικότερο σχήμα 
μένει αναλλοίωτο, συνεχίζοντας να προσανατολίζει και να δίνει σκοπό στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, το περιεχόμενο αλλάζει. Ο ανθρωποκεντρισμός, η πί-
στη του ανθρώπου στον εαυτό του, εκτός από τη φύση, την οποία εύκολα 
υπέταξε, δεν αφήνει ανέγγιχτο και τον θεό, τη θέση του οποίου καταλαμ-
βάνει πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος. Το θρησκευτικό πλαίσιο αντικαθίσταται 
από άλλες (φαινομενικά λιγότερο μεταφυσικές) έννοιες όπως η Πρόοδος, η 
Ιστορία ως υποκείμενο με δικούς της νόμους, η Ανάπτυξη, κ.λπ. Συνεχίζουμε 
και σε αυτές τις συλλήψεις να εντοπίζουμε μια αρχή και ένα τέλος (π.χ. η 
αρχική συσσώρευση κεφαλαίου και η αταξική κοινωνία που φαντάστηκε 
ο Μαρξ), όπως και μια ισχυρή νοηματοδοτική ικανότητα για τους πιστούς 
των. Η ικανότητα αυτή οφείλεται, πέρα από το περιεχόμενο αυτών των 
σεναρίων, και στο σχήμα τους καθεαυτό, στο ότι έχουν ακριβώς αρχή και 
τέλος, χρονικό διάστημα που προσφέρεται σαν άξονας (ή μάλλον ένας από 
τους άξονες που προσφέρει το πακέτο, ας πούμε ο χρονικός) πάνω στον 
οποίο το υποκείμενο μπορεί να τοποθετήσει τον εαυτό του, προσφέρο-
ντας στη φαντασία του σταθερές απαντήσεις στα βασανιστικότερα από 
τα ερωτήματά της. Παρόλα αυτά, όπως φανέρωσε η συνέχεια, τα σενάρια 
αυτά ήταν πολύ πιο εύκολο να αμφισβητηθούν (σε σχέση με τα αμιγώς 
θρησκευτικά) και εντέλει να καταρρεύσουν, αφήνοντας κενά στο πεδίο των 
προσανατολιστικών αρχών, τα οποία δεν έχουν ακόμα αναπληρωθεί. 

2. Lewis Mumford, O μύθος της μηχανής, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σσ. 
93-94.
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Τώρα…

 Η τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα διαμορφώνεται εν πολλοίς 
από τις προαναφερθείσες συλλήψεις, μόνο που τις ωθεί στα όριά τους, ή 
μάλλον, τα σύγχρονα υποκείμενα δεν παύουν να τις επιβεβαιώνουν και 
να τις ενισχύουν, τόσο πολύ που ωθούν τους ίδιους τους εαυτούς τους σε 
καταστάσεις οριακές για την ψυχική, κοινωνική και σωματική τους ισορ-
ροπία. Για λόγους περιγραφικούς, θα προσπαθήσω να κατηγοριοποιήσω 
κάποιες από τις πτυχές τις σύγχρονης χρονικής πραγματικότητας, αν και 
στην ουσία είναι αδιαχώριστες μεταξύ τους και, φυσικά, αποτελούν μία 
μόνο όψη/συνιστώσα της γενικότερης κατάστασης της κοινωνίας μας. 

Η μάχη με το Χρόνο…

Μετά την αυτονόητη αποδοχή του χρόνου ως ξεχωριστής αξίας 
(και μάλιστα ιδιαιτέρως θετικής και μετρήσιμης -ο χρόνος είναι χρήμα, το 
χρήμα είναι αυτοσκοπός, κ.λπ.), ο άνθρωπος αποφάσισε ότι έχει νόημα να 
τον εξοικονομεί. Μια πρώτη μέθοδος ικανοποίησης αυτής της επιθυμίας εί-
ναι η επιτάχυνση, στην οποία έχουμε καταφύγει με πολύ μεγάλη όρεξη, δη-
μιουργώντας κάθε είδους βοηθήματα και σχέσεις ώστε να την επιτύχουμε: 
γρήγορα αυτοκίνητα, γρήγοροι δρόμοι, γρήγορο Internet, γρήγορο φαγητό, 
γρήγορα τραίνα, γρήγορα σπίτια σας, όλα γίνονται γρήγορα, όχι μόνα τους, 
όλα τα κάνουμε γρήγορα, όλα τα θέλουμε γρήγορα. Ο κοινωνικός χρόνος, 
πανίσχυρος και πανταχού παρών, μας παρακινεί διαρκώς μέσα από τα 
ρολόγια (καρφωμένα πια σε κάθε τοίχο και κάθε άνθρωπο, γεμάτα πια 
με τόσο λεπτομερείς ενδείξεις, που αντί για ξεχωριστά σημεία στίξης να 
υποδεικνύουν περισσότερο μια διαρκή, απειλητική ροή δευτερολέπτων) κι 
εμείς, περπατώντας γρήγορα, τρέχοντας γρήγορα, οδηγώντας γρήγορα, τη-
λεφωνώντας, τρώγοντας, διασκεδάζοντας και ξυπνώντας γρήγορα, αγχω-
νόμαστε να τον ακολουθήσουμε, συντονίζουμε τον βηματισμό μας με τους 
χτύπους του ρολογιού και τρέχουμε να προλάβουμε την επόμενη ένδειξη, 
χτυπώντας μανιωδώς τους εαυτούς μας στις λεπίδες των λεπτοδεικτών, 
κατακερματίζοντας και υποβαθμίζοντας  τον βίο μας σε χρονικά διαστήμα-
τα, αδιάφορα περιεχομένου στην αρχή, κενά περιεχομένου στην συνέχεια. 
Η αγχωτική και βιαστική βίωση των καταστάσεων στην οποία οδηγού-
μαστε είναι ακριβώς αυτή που υποβαθμίζει το νόημα και το περιεχόμενό 
τους, καθότι υπό το βλέμμα του χρονομέτρου, μετρώντας τον χρόνο σαν τη 
σημαντική συνιστώσα του βιώματος, ήδη κάνουμε αποφασιστικά βήματα 
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για την επιδερμικότερη βίωσή του (αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ίδιο το 
περιεχόμενο ή το ίδιο το νόημά του), ήδη κάνουμε βήματα που αφαιρούν 
από αυτό την ικανότητα που είχε να μας προσφέρει ικανοποίηση, ακυρώ-
νοντας εντέλει κάθε νόημα που μπορεί να είχε η αρχική προσπάθεια εξοι-
κονόμησης χρόνου. Σε αυτό συνηγορούν και πολλές σύγχρονες εκφράσεις: 
«θα περάσω μία στα γρήγορα», «δεν προλαβαίνω να κλάσω», ή (το πολύ 
πιο βάρβαρο) «θέλω να περάσω λίγη ώρα με τα παιδιά μου» (δεν θέλω να 
παίξω με αυτά, δεν θέλω να τα μεγαλώσω ή οτιδήποτε άλλο, θέλω quality 
time3), κ.λπ. 

  Γιατί, όμως, το επιλέγουμε αυτό; Τι είναι αυτό που μας κάνει να 
επιζητούμε την ταχύτητα, έστω κι αν αυτή προκαλεί τέτοιου είδους προ-
βλήματα; Και στο κάτω-κάτω, αν δεν αντλούμε ικανοποίηση από αυτόν 
τον τρόπο ζωής, γιατί επιμένουμε να τον επιλέγουμε; Αν αντιστρέψουμε 
λίγο την φορά της προηγούμενης σειράς αιτιών και αιτιατών, αν ξεκινή-
σουμε με την υπόθεση ότι τα βιώματα που επιλέγει και προσφέρει προς 
επιλογή σε όλους μας η κοινωνία είναι, στην πλειοψηφία τους, σχεδόν κενά 
νοήματος και περιεχομένου, ότι είναι ήδη επιδερμικά και ανούσια, χωρίς 
καμία ικανότητα να προσφέρουν ικανοποίηση, μάλλον θα ήταν λογικό να 
ισχυριστούμε ότι η αύξηση της ταχύτητας είναι ένας καλός τρόπος να προ-
σθέσουμε ή να δοκιμάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά, και 
άρα να προσθέσουμε περισσότερο νόημα στη ζωή μας. 

Αλλάζοντας δραματικά την ταχύτητα, το σύγχρονο υποκείμενο κα-
ταφέρνει, πρώτα απ’ όλα, να διαψεύσει αυτούς που βιάστηκαν να το περι-
γράψουν ως άτομο: αυτό-υποβιβάζεται σε μονήρες υποατομικό σωματίδιο, 
φανερώνοντας την απροθυμία και την ανικανότητά του να συγχωνευθεί 
με και να συναποτελέσει οτιδήποτε πέρα από τον εαυτό του. Ο άνθρωπος 
μετατρέπεται σε απόστημα νετρινικής υφής4, όπου η μεγάλη του ταχύτη-
τα γίνεται ακριβώς τόσο μεγάλη, ώστε να του απαγορεύει οποιαδήποτε 
αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πια, ανεβάζοντας εξωφρενικά την 

3. Αμερικάνικη έκφραση που χρησιμοποιούν οι πάντες (ειδικοί και μη) στις ταινίες του 
Χόλυγουντ, η οποία σημαίνει κάτι καλό για τον γονέα. Συνήθως εκφράζεται ως προτρο-
πή («spend some quality time with them»), σπανιότερα σαν αυτοπεριγραφικό κατόρθωμα.
4. Το νετρίνο είναι ένα σωματίδιο που κινείται με ταχύτητα κοντά σε αυτή του φωτός. 
Μάλιστα, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής μάζας του, εκτός από την υψηλή ταχύτητα που 
επιτυγχάνει, δεν φαίνεται να αλληλεπιδρά με την ύλη. Αυτήν και παρόμοιες πληρο-
φορίες συνέλλεξα από το βιβλίο του Γ. Γραμματικάκη, Η αυτοβιογραφία του φωτός, 
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006.
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ταχύτητα, μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν προλαβαίνει να πει καλημέρα, να 
κουβεντιάσει, να συν-δημιουργήσει, να μοιραστεί με τους άλλους οτιδήπο-
τε άλλο εκτός από στιγμές, πόσο μάλλον να ασχοληθεί με ζητήματα που 
βρίσκονται σε μεγαλύτερη χωροχρονική απόσταση, με το μέλλον του, με 
τους άλλους, με την κοινωνία του. Το χτίσιμο δεσμών μεταξύ των υποκει-
μένων έχει γίνει αδυνατότητα λόγω της διαρκούς κινητικότητας και το πε-
δίο της ορατότητας έχει αναγκαστικά εκμηδενιστεί: βλέπουμε μόνο αυτό 
που τσακίζεται στα μούτρα μας, όταν τσακίζεται στα μούτρα μας. Η ευρύ-
τερη εποπτεία του χρόνου, η απ’ έξω παρατήρηση της χρονικής συνέχειας, 
η τοποθέτηση του υποκειμένου σε ένα σενάριο μεγαλύτερης διάρκειας από 
το τώρα και περισσοτέρων πρωταγωνιστών από το εγώ, αντικαθίσταται 
από την σύγχρονη αναπηρική όραση, αποκλειστικά μέσα από τη θέση του 
υποκειμένου και αποκλειστικά συγκεντρωμένη στο παρόν, αναγκαστικά 
πλέον, εφόσον η ιλιγγιώδης ταχύτητα του υποκειμένου απαιτεί την μέγι-
στη συγκέντρωση στον έλεγχο της πορείας και την αποφυγή παρεκτροπών, 
μάλλον, παρά στον επανασχεδιασμό της. Έχοντας θέσει τους εαυτούς μας 
σε μια ιλιγγιώδους ταχύτητας ευθεία τροχιά, όπου τα πάντα γύρω μας 
περνάνε σαν κομήτες, χωρίς να μας επηρεάζουν ακόμα κι όταν διέρχονται 
ολοκληρωτικά από μέσα μας, έχουμε καταφέρει να περνάμε και να μην 
αγγίζουμε, να βλέπουμε, να ακούμε, να συναντάμε (ανθρώπους, τραγωδίες, 
καταστροφές, ομορφιές) και να μην μας αγγίζουνε, κάτι που φαντάζει σαν 
το αρχικό ζητούμενο5. Και όπως και τα νετρίνα, οφείλουμε τις θαυμαστές 
αυτές ιδιότητές μας στην απειροελάχιστη μάζα ηρεμίας6 μας.

…και η αβάσταχτη ελαφρότητα του αργού είναι

 Πως μπορεί, όμως, το είναι, να αποκτά απειροελάχιστη μάζα; Αν 
δεχτούμε ότι ο εαυτός δεν είναι κάτι το αυτούσιο που απλά ξεδιπλώνεται 
μέσα στον χώρο, λαμβάνοντας την προκαθορισμένη του μορφή και το περι-
εχόμενό του ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, αλλά ότι χτίζεται διαλογικά, ότι 
παίρνει διαρκώς τα υλικά που θα αποτελέσουν την σάρκα και τα οστά του 
από την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, εύκολα οδηγούμαστε στην απά-
ντηση. Σε έναν κόσμο που μειώνεται διαρκώς η τριβή με τους άλλους, 

5. Βλ. Charles Taylor, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, μτφρ. Μ. Πάγκαλος, Αθήνα, 
Εκκρεμές, 2006.
6. Μάζα ηρεμίας είναι η μάζα του υπό εξέταση αντικειμένου, όταν είναι ακίνητο σε 
σχέση με τον παρατηρητή (ή κάτι τέτοιο). Για λεπτομέρειες: http://www.physics4u.gr/
faq/massrest.html .
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σε έναν κόσμο, μάλιστα, που αυτό είναι και συνηθισμένη απαίτηση, σε μια 
κοινωνία που τα υποκείμενα όχι μόνο δεν έχουν κάτι άλλο να πιαστούν 
εκτός από τον εαυτό τους, αλλά παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις σε 
οτιδήποτε έξω από αυτά απλώνει χέρι στην ιερότητα της αυτιστικής μο-
νάδας που αποτελούν, εν ολίγοις σε μια «κοινωνία» ατομικιστική, η μάζα 
των παραγομένων εαυτών θα βαίνει αναγκαστικά φθίνουσα, ακολουθώ-
ντας την φθίνουσα ποσότητα των ουσιωδών ανθρωπίνων συναλλαγών. Κι 
όσο αυτή μικραίνει, τόσο το είναι διαισθάνεται την ανάσα της ανυπαρξίας, 
μυρωδιά απειλητική και άρα ανεπιθύμητη7.

 Η αύξηση της ταχύτητας αποτελεί ένα καλό υποκατάστατο του 
παραδοσιακού τρόπου εμφάνισης και τροφής του εαυτού, της εξαρτημένης 
από τους άλλους συνύπαρξης (η οποία έχει ατροφήσει κοντά στο ελάχιστο 
δυνατό που χρειάζεται για να επιβιώσει η κοινωνία και βιώνεται πλέον 
ως καταναγκαστικό μαρτύριο ή, στην καλύτερη περίπτωση, εργαλειακή 
σχέση), και προκρίνεται πλέον ως ο καλύτερος τρόπος για να βγάλουμε το 
είναι μας από αυτήν την απειλητική κατάσταση. Όσο ανεβάζουμε ταχύτητα, 
τόσα περισσότερα μπορούμε να προσποιηθούμε ότι είδαμε, κάναμε, ακού-
σαμε, νιώσαμε, τόσα περισσότερα μπορούμε να χωρέσουμε στην απαρίθ-
μησή μας, τόσα περισσότερα μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε (ίσως 
και για αυτό ανθίζουν τα χόμπι, τα ταξίδια, οι αγαπημένες τηλεοπτικές 
σειρές, τα παιχνίδια στο ίντερνετ, κάθε λογής δραστηριότητες που πλέον 
υπάρχουν διαθέσιμες σε υπερθετικό βαθμό και μάλιστα 24 ώρες την ημέ-
ρα, 365 ημέρες τον χρόνο). Κρατώντας πάντα τις αποστάσεις από τους 
άλλους, με προσοχή μην μπει κανείς ανάμεσα σε μας και την αυτιστική μας 
ικανοποίηση, μπαίνουμε πλέον σε μια κούρσα, στην οποία όσα περισσότε-
ρα καταβροχθίζουμε τόσο πιο ζωντανοί νιώθουμε. Και όπως συμβαίνει με 
κάθε ναρκωτικό, σύντομα το είναι μας καθίσταται ανερέθιστο από τις προ-
σομοιώσεις αυτές των βιωμάτων, σύντομα μας ωθεί σε μια πιο επιτακτική 
ανάγκη για περαιτέρω ερεθισμούς, ζητώντας όλο και περισσότερα, όλο 
και πιο έντονα, όλο και πιο γρήγορα, ωθώντας μας σε ένα φαύλο κύκλο, 
όπου η αύξηση της ταχύτητας και η αύξηση των δραστηριοτήτων τροφο-
δοτούνται από και προκαλούν την έκπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
σε επιφανειακές συναντήσεις, χτίζοντας τείχη δίκην παρωπίδων ανάμεσα 

7. Charles Taylor, Πηγές του εαυτού, μτφρ. Ξ. Κομνηνός, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σσ. 36-
38. Αν και η αναφορά για τη συμβολή του συγγραφέα στο συγκεκριμένο κομμάτι του 
κειμένου είναι λίγο υπερβολική (σχεδόν προβοκατόρικη), την σημειώνω επειδή συγκε-
κριμένο έργο αποτέλεσε μεγάλο βοήθημα για το άρθρο αυτό στο σύνολό του.
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στα υποκείμενα, αφήνοντας το οπτικό πεδίο ανοιχτό αποκλειστικά στις 
ατομικιστικές απολαύσεις, καθιστώντας μας αχόρταγους, γεωμετρικά επι-
ταχυνόμενους συλλέκτες ασημαντοτήτων. 

Δεν είναι, λοιπόν, να απορεί κανείς με την δυσανεξία μας στο 
αργό και στην καθυστέρηση. Η αναμονή για τον επόμενο συρμό του μετρό 
συνδυάζεται με ανυπόμονες και ταπεινωτικές ματιές προς τα θριαμβεύο-
ντα ρολόγια του σταθμού. Η βραδύτητα στις κινήσεις οποιουδήποτε έχου-
με απέναντί μας, σημαίνει την έναρξη της νευρικότητας, αφού σε αυτήν 
την κατάσταση αναμονής, το είναι μας απογυμνώνεται από το προνόμιο 
της απροσδιοριστίας που χαρίζει η ταχύτητα και κινδυνεύει να εντοπιστεί 
και να αξιολογηθεί. Το μπλέξιμο στην κίνηση είναι ο χειρότερος εφιάλτης, 
άκομψο στρίμωγμα με ένα ανυπόφορο τώρα, με ένα ανυπόφορα ακινητο-
ποιημένο εγώ, που έρχεται αντιμέτωπο με την παγιδευμένη σε στάση ελα-
φρότητά του. Η μάχη με τον χρόνο είναι εντέλει μια συμμαχία: ολόκληρος 
αυτός ο στρατός από λεπτά και δευτερόλεπτα που προσποιούμαστε ότι 
μας περικυκλώνει και τον οποίο προσποιούμαστε ότι αντιπαλεύουμε, είναι 
μια δικιά μας κατασκευή, ένας δικός μας μύθος· είναι ο φανταστικός εξω-
τερικός εχθρός, πανίσχυρος και υπεύθυνος για όλα, ένα συνεκτικό κομμάτι 
ύπαρξης στο κυνήγι του οποίου μπορούμε να αφεθούμε, κοροϊδεύοντας 
τους εαυτούς μας ότι υπάρχει κάτι δικό μας (μια ζωή, μια σχέση, ένα νό-
ημα, ένας πραγματικός εαυτός), το οποίο δυστυχώς πρέπει να αφήσουμε 
πίσω, διαρκώς κυνηγημένοι και ηττημένοι από τον Χρόνο.  

Η φυγή από τον κοινωνικό χρόνο ή το λιώσιμο των κανονικοτήτων

 Μια άλλη συμπεριφορά απέναντι στις απαιτήσεις του κοινωνικού 
χρόνου, εκτός από το να προσποιηθείς ότι μονομαχείς μαζί του (ή ίσως σαν 
ένα πιο ευχάριστο επεισόδιο της ίδιας θεατρικής παράστασης), είναι να 
του κρυφτείς. Το υπερσύγχρονο υποκείμενο, ζωσμένο με καινούργια παι-
χνίδια για μεγάλα παιδάκια, βρίσκει ευφυείς τρόπους που του επιτρέπουν 
να απαγκιστρωθεί από τις κοινωνικές χρονικές κανονικότητες, προχωρώ-
ντας σε μια υπεροπτική προσπάθεια: την προσωποποίηση του χρόνου8, 
απόπειρα η οποία, όσο απραγματοποίητη κι αν είναι, προκαλεί μια σειρά 
αποτελεσμάτων τα οποία υπονομεύουν την ίδια την έννοια της χρονικής 
κανονικότητας και την συνακόλουθη ασφάλεια του προσανατολιστικού αι-

8. Κατάσταση αδύνατο να επιτευχθεί, επειδή ο χρόνος είναι κοινωνική δημιουργία και 
εργαλείο, έχει νόημα μόνο για σχέσεις ανθρώπων και όχι για άτομα.
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σθήματος της συνέχειας του χρόνου και της ύπαρξης.

Αυτού του είδους η συμπεριφορά άρχισε να λαμβάνει χώρο, όχι 
ως τέτοια ακριβώς, αλλά πιο πολύ σαν παράπλευρο αποτέλεσμα άλλων 
σημαντικών αλλαγών. Αυτή η όψη της διαδικασίας της αποσύνθεσης της 
κοινωνίας, η απαγκίστρωση των ατόμων από τον κοινωνικό χρόνο, εκ-
δηλώθηκε σαν ένα δευτερεύον σύμπτωμα της εξασθένισης της δύναμης 
που ασκούσαν κάποτε οι θρησκείες, οι ιδεολογίες και οι όποιες ιστορίες 
για πανανθρώπινες ταυτότητες, καθήκοντα, κ.λπ. Όλα αυτά τα συστήμα-
τα αξιών, άρχισαν σταδιακά να αντικαθίστανται από σενάρια που αφο-
ρούσαν όλο και μικρότερα υποσύνολα: από τις πανανθρώπινες αξίες του 
Διαφωτισμού στα εθνικά κράτη, από τον διεθνισμό στις επαναστάσεις σε 
μια χώρα και ύστερα στις προσωπικές επαναστάσεις, από το έθνος στην 
οικογένεια, από τις πανανθρώπινες θρησκείες στα ζώδια και στην πίστη à 
la carte9 και τελικά, μετά από πάμπολλες σμικρύνσεις και διαιρέσεις σε όλα 
αυτά, απομείναμε με το άτομο σαν κεντρική (αν όχι αποκλειστική) αξία. 
Η φθίνουσα επιρροή τους, εκτός των άλλων, συμπαρέσυρε στην ανυπαρξία 
και όλες τις μακροπρόθεσμες υποσχέσεις και περιοδικές υποχρεώσεις με 
τις οποίες αυτά τα συστήματα δέσμευαν το άτομο, αφήνοντας το εντέλει 
σε μία κατάσταση στην οποία τα μόνα σημεία στον χρονικό ορίζοντα στα 
οποία μπορεί να κοιτά, να στοχεύει, να ελπίζει, αφορούν αποκλειστικά 
δικές του υποθέσεις, σε ένα σενάριο ζωής το οποίο ξεδιπλώνεται μπροστά 
του απελπιστικά κενό από οποιοδήποτε κοινωνικό ή εξωατομικό σημείο 
αναφοράς (και μάλιστα πατώντας στο σύνολό του στο κενό, αφού δεν 
έχει απομείνει ή δημιουργηθεί καμία μεγάλη αφήγηση στην οποία αυτό 
να μπορεί να ενσωματωθεί). Εκεί που κάποτε το άτομο θα τοποθετούσε 
στον χρονικό του ορίζοντα μια Δευτέρα Παρουσία, μια αταξική κοινωνία 
ή μια κοινωνία ευημερίας για όλους, εκεί που θα σχεδίαζε ένα σύνολο 
θρησκευτικών, ταξικών, εθνικών ή έστω οικογενειακών καθηκόντων, μέσα 
στο σενάριο της ζωής του, ικανός να κινητοποιηθεί από και προς αυτά, με 
κάποια βεβαιότητα και προσανατολισμό, πλέον στέκει αμήχανα, πιστεύο-
ντας (ή μήπως γνωρίζοντας;) πως το μόνο που μπορεί να τοποθετήσει στη 
συνέχεια του σεναρίου της ζωής του, είναι διάφορες παραλλαγές τυποποι-
ημένης, προσωπικής κατανάλωσης. 

 Ακόμα και αυτή η κατανάλωση, όμως, συνεπαγόταν μέχρι πρότινος 
9. Gilles Lipovetsky, Η εποχή του κενού , μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ. χ, σ. 
101.

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ



88 89

την αποδοχή κάποιων χρονικών συμβάσεων, οι οποίες διαγράφονταν σαν 
μικρές, φαινομενικά ασήμαντες, κουκίδες στον χρονικό ορίζοντα, σαν, ευτε-
λή μεν αλλά υπαρκτά, καθοδηγητικά σημεία: η σταθερή πρωινή εργασία,

το συγκεκριμένο ωράριο των μαγαζιών (και για τον εργαζόμενο και για 
τον καταναλωτή), η αργία της Κυριακής, η μισθοδοσία στο τέλος του μήνα 
και η σύνταξη στα 60 είναι τα πιο φανερά και σημαντικά, σε έναν κόσμο 
απορροφημένο από την εργασία. Τις ίδιες χρονικές συμβάσεις ακολουθού-
σε και κάθε είδος κατανάλωσης: κάθε τηλεοπτική σειρά είχε τη σταθερή 
θέση της στο πρόγραμμα της εβδομάδας, τα σουβλατζίδικα ήταν ανοιχτά 
μέχρι τη 01:00, τα εμπορικά μέχρι τις 18:00, το Πάσχα πηγαίναμε στο 
χωριό, το καλοκαίρι στην θάλασσα, όταν ήμασταν νέοι στην Μύκονο και 
όταν γερνάγαμε στην Τήνο. Όσο εργαζόμασταν, θα πηγαίναμε εκδρομές 
στα τριήμερα, μετά τη σύνταξη θα πηγαίναμε καθημερινά στο σπίτι των 
παιδιών και στο πεδίο του Άρεως να ταΐσουμε περιστεράκια. Αυτές και 
πολλές άλλες συνήθειες, χωρισμένες και τοποθετημένες στη σειρά, με ρό-
λους και χρονικές τοποθετήσεις προκάτ για κάθε ηλικία, αποτελούσαν μι-
κρούς ή μεγάλους άξονες, σκιαγραφούσαν μικρές και μεγάλες διαδοχικές 
περιοδικότητες, πάνω στις οποίες μπορούσαμε να χτίσουμε μια προβλέ-
ψιμη, μίζερη ζωή, κουτσά-στραβά εφευρίσκοντας κάποιους στόχους μέχρι 
τα γεράματα, τοποθετώντας ολόκληρο τον εαυτό μας (εννοώ συμπεριλαμ-
βανομένου και του μέλλοντός μας) πάνω σε μια υποτυπώδη απομίμηση 
της απολεσθείσας γραμμικής συνέχειας (αυτής που κάποτε υπήρχε σαν 
κομμάτι της οποιασδήποτε μεγαλύτερης χρονικής πραγματικότητας μας 
υπερέβαινε και μας καθοδηγούσε, και που πλέον είχε χάσει την ισχύ της). 

Η καρκινική ανάπτυξη, όμως, της ηδονοθηρικής κουλτούρας και του 
ανυπόμονου ατομικισμού, έρχεται να σβήσει τελείως και αυτά τα τελευταία 
σημεία στίξης πάνω στον χρόνο, αυτά τα οποία βοηθούσαν να αποφευχθεί 
η πλήρης χυλοποίηση του χρονικού συνεχούς, πρώτα στο καθημερινό επί-
πεδο και ύστερα  στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής (κατά κάποιον τρόπο 
και αντίστροφα). Το υπερλούξ σύγχρονο υποκείμενο, αποτινάσσοντας από 
πάνω του όλους αυτούς τους ρόλους και τους περιορισμούς, μετατρέπε-
ται σε… άχρονο: από την οθόνη του υπολογιστή του μπορεί να δουλεύει 
ελαστικά, στο σπίτι, τις ώρες που επιθυμεί. Το μαγείρεμα πια δεν είναι 
μπελάς, με ένα τηλεφώνημα 24 ώρες το 24ωρο μπορεί να καταβροχθίζει 
ότι επιθυμεί, όποτε το επιθυμεί. Δεν χρειάζεται πλέον να ξέρει αν έξω 
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έχει μέρα ή νύχτα, κάθε στιγμή είναι η ίδια. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει το 
ρολόι για να στηθεί μπροστά στην τηλεόραση, ώστε να παρακολουθήσει 
το καινούργιο εβδομαδιαίο επεισόδιο του LOST, όχι, το έχει ήδη καταβρο-
χθίσει με ένα ηρωικό download. Και φυσικά δεν χρειάζεται να κανονίσει 
οποιαδήποτε κοινωνική συνεύρεση υπό δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, 
π.χ. τέτοιες που απαιτεί και προκαλεί η φυσική παρουσία ανάμεσα στους 
άλλους, αφού μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνεχίσει κάποιον από τους 
αποστειρωμένους διάλογους που έχει αφήσει στην μέση στο facebook (στο 
οποίο μπορεί αν θέλει να είναι άλλος, νέος, όμορφος, αδύνατος, ή ακόμα 
να είναι και πολλοί άλλοι -το τρομακτικότερο όλων, δε, είναι ότι μπορεί 
πλέον να είναι μόνο εκεί). Τα βιώματα πλέον δεν έχουν, δεν απαιτείται να 
έχουν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να έχουν, καμία εσωτερική, 
δική τους συνέχεια, καμία συνέχεια μεταξύ τους και καμία απαιτητική και 
ακριβή τοποθέτηση στον χρόνο από κανέναν άλλον, πλην του εαυτού, κα-
θότι όλα τους μπορούν να στοιβάζονται και να αναζητούνται προς χρήση 
κατά βούληση, οποιαδήποτε στιγμή, ολόκληρα ή σε κομμάτια. 

Αυτή η αχρήστευση, από το άτομο, των κοινωνικών χρονικών συμ-
βάσεων απομαγνητίζει τα κομμάτια της κατακερματισμένης του ζωής, τεί-
νει να τα μετατρέψει από διατεταγμένα και πολωμένα διαστήματα με 
αρχή και τέλος σε ασύνδετες μεταξύ τους στιγμές. Εφόσον μπορώ να κάνω 
ότι θελήσω, όποτε το θελήσω, θα κάνω ακριβώς, διαρκώς και αποκλει-
στικά αυτό! Ο θρίαμβος του «ζήσε τη στιγμή» δεν αφήνει περιθώριο για 
την ύπαρξη επιθυμιών που εμπεριέχουν και προπαρασκευαστικό στάδιο, 
κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς απόλαυση, μια πορεία με διάρκεια, με 
προσπάθεια και ανταμοιβή, με αρχή και τέλος. Όχι. Πλέον σημασία έχει η 
ένταση της στιγμής, το βάρος της οποίας έχει ρίξει στον υπόλοιπο χρονι-
κό ορίζοντα βαριά ομίχλη, επιτρέποντας στο βλέμμα να φτάνει πια (μετά 
βίας) μέχρι και την απειλή του κενού που ακολουθεί το ξεθώριασμα της 
(της στιγμής -πρόκειται για αυτό το δυσάρεστο αίσθημα που ακολουθεί 
τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, το τέλος της βόλτας στο τρενάκι του 
λούνα-παρκ, το τέλος του τριημέρου, το τέλος των αποθεμάτων σε νέα 
επεισόδια του LOST, το τέλος της ιστορίας κ.λπ.), η οποία τελειώνοντας, 
αφήνει το υποκείμενο σε έναν δυσάρεστο μετεωρισμό, με τον εαυτό του 
να μην πατά πλέον πουθενά και με μόνη λύση να ξαναπιαστεί γρήγορα 
από οτιδήποτε μπορεί να του δανείσει λίγο από τον χρόνο του: να βάλει 
ένα dvd, να στρίψει τσιγάρο, να καθαρίσει το σπίτι, να καθαρίσει τους 
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συμμαθητές του, να μπει στο ίντερνετ, να διαβάσει αθλητική εφημερίδα, να 
τσακωθεί με την γυναίκα του, κ.λπ. 

Μέσα σε αυτό το άγχος, το σύγχρονο υποκείμενο ανακαλύπτει την 
αξία του απολύτου, του υπερθετικού, της στιγμής που χαρίζει την μεγαλύ-
τερη απόλαυση, των πραγμάτων και γεγονότων που μπορούν να απλώσουν 
σαν νόημα τον απόηχό τους σε μια ικανή περίοδο: γεμίσαμε απόλυτες 
σταρ, απόλυτες συναυλίες, μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, γεμίσα-
με από πιο επιτυχημένους ολυμπιακούς αγώνες, επαναστατικά σαμπουάν, 
πιο όμορφες παραλίες του κόσμου, πιο συναρπαστικά θεάματα, απόλυτες 
λύσεις, απόλυτους αρχηγούς, απόλυτους ταξιδιωτικούς οδηγούς, απόλυτες 
κατάντιες, απόλυτες καρμπονάρες, απόλυτα κενά, μέχρι και απόλυτους 
αριθμούς. Παντού ξεφυτρώνουν απολυτότητες, λάγνα προσφερόμενες σαν 
το κάθε φορά ιδανικό φόντο, στο οποίο μπορούμε να κολλήσουμε για 
λίγο την εικόνα μας, να τραβήξουμε μια μεγαλοπρεπή φωτογραφία και 
να φωνάξουμε χαζοχαρούμενα «ήμουν κι εγώ εκεί!», εξασφαλίζοντας ένα 
κεκλιμένο υπόβαθρο, τον απόηχο της κορύφωσής τους, πάνω στο οποίο, για 
όσο γλιστράμε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουμε. Όπως τα ιπτά-
μενα ζουζούνια του καλοκαιριού, περιστρεφόμαστε μαγνητισμένοι γύρω 
από λαμπερές στιγμές (θαρρώντας, ίσως, πως είμαστε εμείς οι ίδιοι που 
λαμποκοπάμε), ύστερα απομακρυνόμαστε διστακτικά από το φώς τους, 
καθώς αυτό εξασθενεί, μέχρις ότου να μας ρουφήξει ολοκληρωτικά η επό-
μενη Στιγμή, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία, για να ακολουθήσουν 
μετά κι άλλες, κι άλλες, μέχρις ότου ξεθωριάσουμε κι εμείς, παίρνοντας το 
τελικό, απόλυτο χρώμα του χώματος, αμήν. Ζούμε, πλέον, όπως το παλιό 
παιχνίδι «ενώστε τις κουκίδες», μόνο που εκεί υπήρχε κάποιο νόημα (το 
οποίο φανερωνόταν/σαρκωνόταν στο τέλος, όταν μετά από λίγο κόπο εμ-
φανιζόταν μπροστά μας μια γελοιογραφία, πολύ πιο σοβαρή και πραγμα-
τική από τις μουντζούρες στο κενό που θα έβγαζε η ένωση των κουκίδων 
της ζωής μας) και κάτι που μπορούσε να ενώσει τις κουκίδες (σε αντίθεση 
με τις συνήθεις κατηγορίες για υλισμό, εγώ πιστεύω πως είμαστε πιο άυ-
λοι και από ένα μολύβι).

 Μέσα σε αυτήν την πολτοποιημένη, ασπόνδυλη πραγματικότητα, 
με τις υπερτροφικές της στιγμές και με τα ασύνδετα μεταξύ τους υπο-
λείμματα βιωμάτων, μάλλον δεν έχει νόημα να αναρωτηθούμε τι γίνεται με 
τον μεγάλο χρόνο, με την παλιά αυτή ανακάλυψή μας. Για την ακρίβεια, 
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έχουμε ήδη απαντήσει: τα μεγάλα γραμμικά σχέδια (θεϊστικά, πολιτικά, 
κ.λπ.) δεν τα χρησιμοποιούμε πια, άρα δεν υπάρχουν. Οι προεκτάσεις 
τους στο εσωτερικό και στον σχεδιασμό της ζωής των ατόμων, τείνουν 
να εξαφανιστούν. Οι ματιές προς το μέλλον (και το παρελθόν) όλο και 
λιγοστεύουν, σε συχνότητα και βάθος, και αυτό δεν αφορά τις ματιές του 
υποκειμένου προς το μέλλον της κοινωνίας του ή οποιουδήποτε άλλου 
(αυτά συγγενεύουν με τις εδώ και καιρό διατυπωμένες κατηγορίες περί 
ατομικισμού), αλλά αφορά πλέον και το μέλλον του ιδίου του υποκειμένου, 
το οποίο έτσι διχοτομείται, κρατώντας για τον αυτοπροσδιορισμό του μόνο 
τα κομμάτια του εκείνα που αφορούν στο συρρικνωμένο και συμπυκνωμέ-
νο «τώρα», προσπερνώντας ως ακατάληπτες τις καινούργιες κατηγορίες 
(γονέων, κηδεμόνων και λοιπών ενοχλητικών) περί ανευθυνότητας, εφόσον 
μπορεί πλέον, πολύ ειλικρινά, να αποκριθεί: «και τι με νοιάζει εμένα;», 
όχι για να επιβεβαιώσει την κατηγορία, αλλά για να την μεταφέρει, μαζί 
με τα προβλήματα στα οποία στηρίζεται, στον πραγματικό της δικαιούχο, 
τον, προφανώς άλλον από αυτόν, μελλοντικό του εαυτό. Αρμόζει, πιστεύω, 
σε αυτήν την λεπτή διαδικασία (νεκροθαφτικής ακρίβειας και, μέχρι ενός 
σημείου, in vivo) διάσπασης  του ατόμου, ο όρος υποατομικισμός.

Μετά ή σαν επίλογος

 Πολλοί φοβούνται πως η ιστορία αυτή δεν θα έχει τέλος, ψέλνο-
ντας με κατανυκτική μιζέρια τον ερχομό του… τέλους της Ιστορίας και 
των ιδεολογιών! Ανακαλύπτοντας την κατάρρευση τους, αλλά ανίκανοι να 
ξεφύγουν από την ανάγκη τους, κάνουν την ίδια αυτή την ιστορία της 
κατάρρευσης μια καινούργια αφήγηση και μεταμορφώνονται σε σύγχρο-
νους προφήτες, χωρίς να αφήνουν καμία ευκαιρία για (επιβεβαιωτικές των 
απόψεών τους) υποδείξεις να πάει χαμένη. Άλλοι του ιδίου είδους, πε-
ρισσότεροι αλλά λιγότερο διανοούμενοι, σπεύδουν να ξανά-ανακαλύψουν 
την αξία της ένταξης σε κάτι που τους υπερβαίνει, επισημαίνοντας (ή όχι) 
και αυτοί την ίδια κατάρρευση, αυτή τη φορά ασχολούμενοι ο καθένας με 
την δικιά του ιστορία: να ξαναζωντανέψουμε την Πίστη μας, να σώσουμε 
την Πατρίδα, να ξυπνήσουμε το Προλεταριάτο, να φτιάξουμε γήπεδο για 
την Α.Ε.Κ., να εξαλείψουμε τη Φτώχεια και να σώσουμε τη Χελώνα Κα-
ρέτα-Καρέτα. Αιτήματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται λογικά (όχι κατ’ 
ανάγκη στο περιεχόμενό τους, αλλά στον ευρύτερο του ατόμου τρόπο που 
δείχνουν να συλλαμβάνουν τα πράγματα), κάποια από αυτά, μάλιστα, και 
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ακίνδυνα και συμπαθητικά, φτάνουν δυστυχώς να εμφανίζονται σαν εργα-
λεία προσανατολισμού, μάλλον, παρά σαν ειλικρινείς πόθοι σοβαρών αν-
θρώπων ή ομάδων ανθρώπων. Περιφερόμενα στις πλάτες ασυνεπών στους 
λόγους τους παπάδων-πολέμαρχων, ελληναράδων-φοροφυγάδων, αυθε-
ντικών αγωνιστών για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη με βαριοπούλες και 
ρομαντικών οπαδών που αγαπάνε την ομάδα τους με μαχαίρια και μισθο-
δοσία, φανερώνουν το κενό που προσπαθούν να καλύψουν: τα άτομα αυτά 
δεν συγκινούνται από οποιαδήποτε μεγάλη αξία ή επιθυμία, αλλά σε μια 
προφανή κατάσταση πλήρους απουσίας τέτοιων, αποπροσανατολίζονται, 
πνίγονται στο κενό και αρπάζονται από οτιδήποτε. Αυτές οι απόπειρες δεν 
είναι λύση στο πρόβλημα του υπαρκτού αποπροσανατολισμού, είναι απλά 
συμπτώματά του. 

 Αλλά τί μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Συγκε-
κριμένα για τον χρόνο, πού μπορούμε να τον αναζητήσουμε, πώς μπορούμε 
να τον ξαναβρούμε, τι μπορεί να τον κάνει να ξαναεμφανιστεί σαν συνε-
κτικός ιστός που θα μας ξαναβάλει σε κάποια τροχιά, που θα μας δώσει 
κάποιον προσανατολισμό, που θα δώσει ύπαρξη και νόημα, που θα ενώσει 
το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν μας; Έτσι όπως θέτω τα ερωτήματα, 
μάλλον τίποτα: αναζητώντας απλά τον χαμένο χρόνο, μάλλον είμαι κατα-
δικασμένος να ανακαλύψω άλλη μια καινούργια Πίστη, Πατρίδα, Χελώνα 
κ.λπ., κούφια και ανίκανη να ανταπεξέλθει στον ρόλο που θέλω να της 
αναθέσω, καταδικασμένη σε αποσύνθεση. Και αυτό επειδή ο χρόνος δεν 
είναι, αλλά περιγράφει και συναποτελεί, δεν μπορώ να τον βρω μόνο του, 
αλλά να τον βιώσω μέσα σε κάτι. Μάλλον είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει 
να δημιουργήσουμε όλα τα άλλα, μέσα στα οποία να εμφανιστεί ο χρόνος, 
ώστε να τα ενώσει ή ενώνοντάς τα. Και αν θέλουμε να είμαστε στοργικοί 
με τον χρόνο που θα ξαναεμφανιστεί από τις δημιουργίες μας, πρέπει να 
του δώσουμε αντικείμενο, πρέπει τα δημιουργήματά μας να είναι διαρκή, 
και δεν εννοώ άφθαρτα και σταθερά, αλλά, ίσα-ίσα, απαλλαγμένα από την 
νεκρική αυτό-κατάφαση, αλλοιούμενα (αναγκαστικά από την σχέση τους 
με τα άλλα, άρα αναγκαστικά σε σχέσεις με τα άλλα), ζωντανά, εξελισσό-
μενα, με πλήρη συναίσθηση του εαυτού τους ως μεταβαλλόμενης κατάστα-
σης, ως διάρκειας10, άρα και χρονικά, όλα αυτά που δεν είναι και δεν θέλει 
να είναι, το τείνον στην αχρονία τώρα.

10. Henri Bergson, Η δημιουργική εξέλιξη, ό. π., σσ. 17-22 («Η διάρκεια»).
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Κρίστοφερ Λας

Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας*

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

 

Κατά πάσα πιθανότητα όλοι οι υποστηρικτές της αριστεράς θα 
συμφωνούσαν με την παρατήρηση πως οι αντιπροσωπευτικοί πολιτικοί 
θεσμοί δεν αρκούν, από μόνοι τους, για να εγγυηθούν έναν δημοκρατικό 
τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με μια μινιμαλιστική αντίληψη της δημοκρατίας1 –η 
οποία στοχεύει απλώς στην απελευθέρωση του οικονομικού ανταγωνισμού 
από την ανάμειξη του κράτους, ορίζει τη δημοκρατία ως την κατάργηση 
των ιδιαίτερων προνομίων και απαιτεί την αμερόληπτη εφαρμογή νόμων 
που θα έχουν ως σκοπό να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες ίσες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους-, η αριστερά υποστήριζε πάντοτε 
μια ευρύτερη οπτική, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την πολιτική αλλά 
και την οικονομική δημοκρατία όπως επίσης και τον εκδημοκρατισμό της 
κουλτούρας.

 Η κριτική της αριστεράς στην ελεύθερη αγορά ξεκινά από τη 
διαπίστωση ότι οι απλά τυπικοί κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού δεν 
εξασφαλίζουν, στην πραγματικότητα, ίσες ευκαιρίες για τον καθένα. Η 
ευκολία με την οποία διαιωνίζονται από μόνα τους τα ταξικά προνόμια 
κάτω από ένα σύστημα πολιτικής δημοκρατίας οδήγησε, σε κάποιες 
περιπτώσεις, ορισμένους ριζοσπάστες να σκεφτούν, λανθασμένα, ότι η 
πολιτική δημοκρατία ήταν απλώς μια απάτη και ότι οι «αστικές πολιτικές 

* Christopher Lasch, «Mass Culture Reconsidered», Democracy, τ. 1, Οκτώβριος 1981. 
(Σ.τ.μ.: Ευχαριστούμε τον David Curtis και τον Richard Wolin που μας βοήθησαν να 
βρούμε ένα αντίγραφο του εξαντλημένου αγγλικού κειμένου.) 
1. Σ.τ.μ.: Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 
τον όρο «δημοκρατία» [democracy] ως επί το πλείστον με την τρέχουσα σημασία του, 
εννοώντας τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα. Το γεγονός ότι σε αυτό το περιοδικό 
δίνουμε άλλη έννοια στον όρο «δημοκρατία» δε μειώνει σε καμία περίπτωση τη σημα-
σία όσων υποστηρίζει ο συγγραφέας.
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ελευθερίες» δεν ήταν τίποτε άλλο παρά όργανα ταξικής κυριαρχίας. Ακόμα 
όμως και όσοι θεωρούν ότι η ελευθερία της έκφρασης, η καθολική ψηφοφορία 
και οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί αποτελούν απολύτως ουσιώδεις συνθήκες 
της δημοκρατίας (και είναι ανακουφιστικό να σκέφτεται κανείς ότι σήμερα 
αποτελούν την πλειονότητα μέσα στην αριστερά), αναγνωρίζουν ότι αυτές 
οι πολιτικές εγγυήσεις δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα σημείο εκκίνησης2. 
Πιστεύουν, επίσης, ότι η δημοκρατία απαιτεί τουλάχιστον την ύπαρξη 
ισχυρών συνδικάτων, ενός προοδευτικού συστήματος φορολόγησης και ενός 
κυβερνητικού ελέγχου της βιομηχανίας. Πολλοί μάλιστα θα επιμείνουν στο 
γεγονός πως η δημοκρατία έχει εξίσου ανάγκη από την κοινωνικοποίηση 
των μέσων παραγωγής. 

Ακόμα και ο σοσιαλισμός πάντως δεν αποτελεί σαφή εγγύηση 
για τη δημοκρατία. Ο αυταρχισμός των σημερινών3 σοσιαλιστικών 
καθεστώτων ενθάρρυνε όχι μόνο έναν καινούργιο τρόπο κατανόησης της 
δημοκρατίας, μέσα στην Αριστερά, αλλά και τη διάδοση της άποψης -που 
κερδίζει έδαφος- ότι μια «πολιτιστική επανάσταση» είναι αυτό που θα 
μπορούσε να αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την εγκαθίδρυση μιας 
πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτή η δυσπροσδιόριστη έννοια 
παίρνει διαφορετική σημασία ανάλογα με τα άτομα. Βασίζεται γενικά 
στην υπόθεση ότι οι παλιές συνήθειες υποταγής στην αυθεντία τείνουν 
από μόνες τους να επανεμφανίζονται ακόμα και μέσα στους κόλπους 
κινημάτων που έχουν δημοκρατικούς στόχους· αν, κατά συνέπεια, δεν 
αφαιρεθούν από τη ρίζα, τα επαναστατικά κινήματα θα συνεχίζουν να 
αναπαράγουν ακριβώς τις συνθήκες που προσπαθούν να καταργήσουν. 
Οι υποστηρικτές μιας πολιτιστικής επανάστασης τονίζουν την αναγέννηση 
των παλιών, αυταρχικών σχημάτων στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλα 
σοσιαλιστικά καθεστώτα, όπως επίσης και την επανεμφάνιση μορφών 
αρσενικής κυριαρχίας μέσα στους κόλπους της δήθεν απελευθερωμένης 
Νέας Αριστεράς. Υποστηρίζουν, εξάλλου, ότι στο βαθμό που αυτά τα 
σχήματα κυριαρχίας δεν καταστρέφονται, τα δημοκρατικά κινήματα δε θα 
επιτύχουν ποτέ τους αρχικούς τους σκοπούς. 

2. Οι Ροταριανοί (Rotarians, μέλη των Rotary Clubs), οι διευθυντές των Εμπορικών Συλ-
λόγων, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι υπόλοιποι υπερασπιστές του αμε-
ρικανικού τρόπου ζωής θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί. Αυτό που διακρίνει την Αριστερά από όλους αυτούς είναι ότι θεωρεί 
πως η δημοκρατία, στην πλήρη της έννοια, δεν υπάρχει ακόμη.
3. Σ.τ.μ.: Το κείμενο γράφτηκε το 1981.

Η ιδέα μιας πολιτιστικής επανάστασης δεν είναι καινούργια. 
Υπό τη μια ή την άλλη μορφή αποτέλεσε, ευθύς εξαρχής, κομμάτι της 
δημοκρατικής ιδεολογίας. Οι ηγέτες των δημοκρατικών επαναστάσεων του 
18ου  αιώνα υποστήριζαν με επιμονή ότι η δημοκρατία είχε ανάγκη από 
πεπαιδευμένους πολίτες. Η εγκαθίδρυση της καθολικής ψηφοφορίας για 
τους άνδρες, το 19ο αιώνα, ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την άποψη 
σύμφωνα με την οποία οι μάζες θα έπρεπε να παρακινούνται προς την 
έξοδο από τον αιωνόβιο διανοητικό τους λήθαργο και να προσοικειωθούν 
τα εργαλεία της κριτικής σκέψης, ούτως ώστε οι δημοκρατικοί θεσμοί να 
μπορέσουν να ευημερήσουν4. Κατά τον 20ό αιώνα, ο εκδημοκρατισμός 
της κουλτούρας αποτέλεσε κεντρική ενασχόληση των στοχαστών της 
προοδευτικής παράδοσης. Ορισμένοι από αυτούς συντάσσονται με την 
άποψη του Τζον Ντιούι (John Dewey), πιστεύοντας ότι οι αντιαυταρχικές 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα ευνοούσαν αναγκαστικά την ανάπτυξη 
επιστημονικών και κριτικών τρόπων σκέψης. Άλλοι, όπως ο Θόρσταϊν 
Βέμπλεν (Thorstein Veblen), μετέθεσαν την πίστη τους περισσότερο 
στα διανοητικώς χειραφετητικά αποτελέσματα της βιομηχανικής 
δραστηριότητας5. Ορισμένοι έδωσαν έμφαση στη δυνατότητα μιας αυτο-
4. Σύμφωνα με το γάλλο θετικιστή, Μισέλ Σεβαλιέ (Michel Chevalier: 1806-1879), η 
«μύηση» των μαζών στις διανοητικές ανακαλύψεις της νεοτερικότητας είχε ήδη ξεκινή-
σει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Γαλλία η λαϊκή άγνοια παρεμπόδιζε την πολιτική 
και οικονομική πρόοδο. Η αντίθεσή του ανάμεσα στον ελεύθερο επιχειρηματία αμερι-
κανό αγρότη και το γάλλο αγρότη, που ήταν υποδουλωμένος στον κλήρο, παραμένει ένα 
κλασικό παράδειγμα δημοκρατικής πίστης:
 «Παρατηρήστε τον πληθυσμό της επαρχίας μας, σφυγμομετρήστε το πνεύμα 
των χωρικών μας και θα διαπιστώσετε ότι η πηγή όλων των δραστηριοτήτων τους είναι 
ένα μπερδεμένο μείγμα βιβλικών παραβολών και προλήψεων. Προσπαθήστε να κάνετε 
το ίδιο με έναν αμερικανό αγρότη και θα ανακαλύψετε ότι οι μεγάλες πνευματικές 
παραδόσεις συνδυάζονται αρμονικά στο μυαλό του με τις αρχές της σύγχρονης επι-
στήμης όπως μας τις δίδαξαν ο Μπέικον και ο Ντεκάρτ, με τις θεωρίες της ηθικής και 
θρησκευτικής ανεξαρτησίας που διακήρυξε ο Λούθηρος και με τις ακόμα πιο πρόσφατες 
έννοιες της πολιτικής ελευθερίας. Είναι ένας από τους μυημένους» (M. Chevalier, Soci-
ety, Manners and Politics in the United States: Letters on North America [Κοινωνία, τρόποι 
συμπεριφοράς και πολιτική στις ΗΠΑ. Γράμματα για τη Βόρειο Αμερική], Νέα Υόρκη, 
Doubleday & Co., 1961 [1838], κεφ. 34).
5. Για τις διαφορετικές εκδοχές του επιχειρήματος που εξισώνει τη λαϊκή διαπαιδα-
γώγηση με τη διάδοση «επιστημονικών διανοητικών συνηθειών», όπως τις αποκαλούσε 
ο Ντιούι –διανοητικών συνηθειών που αντιλαμβάνονται «το είδος της προφάνειας που 
απαιτείται για την τεκμηρίωση δοσμένων τύπων πεποίθησης»- βλ. J. Dewey, “Science 
as Subject-Matter and as Method” [«Η επιστήμη ως περιεχόμενο και ως μέθοδος»], Sci-
ence, νέα σειρά 31 (28 Ιανουαρίου 1910), σσ. 121-127 Th. Veblen, “The Place of Science 
in Modern Civilization” [«Η θέση της επιστήμης στο σύγχρονο πολιτισμό»], American 
Journal of Sociology, τ. 11 (1906), σσ. 585-609 Karl Mannheim, “The Democratization of 
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εκπαίδευσης των μαζών άλλοι στο διευθυντικό ρόλο μιας προστατευτικής 
ελίτ. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες αυτές οι θέσεις βασίζονται σε ένα 
κοινό σύνολο αξιωμάτων αναφορικά προς τις διαλυτικές συνέπειες που 
επιφέρει η νεοτερικότητα στους «παραδοσιακούς» τρόπους σκέψης. 
Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, ο εκδημοκρατισμός της κουλτούρας 
έχει ως προαπαιτούμενό του είτε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε μια 
κοινωνική διαδικασία (είτε και τα δύο μαζί) ικανά να αποκόψουν τα 
άτομα από τα οικεία τους συμφραζόμενα και να αποδυναμώσουν τους 
δεσμούς συγγένειας, τις τοπικές και περιφερειακές παραδόσεις και το 
δέσιμο με κάποιον τόπο. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποκοπή 
των ριζών θεωρήθηκε ως απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη και την 
ελευθερία. Τα κυρίαρχα σύμβολα της αμερικανικής ζωής, το σύνορο και το 
χωνευτήρι [melting pot], ενσαρκώνουν, εκτός των άλλων, και την πεποίθηση 
ότι μόνο όσοι έχουν αποκοπεί από τις ρίζες τους μπορούν να κατακτήσουν 
τη διανοητική και πολιτική ελευθερία6.

Το μοντέλο διαπαιδαγώγησης που υπονοείται εδώ, πρέπει να 
επανεξεταστεί. Από πολλές απόψεις είναι βαθιά παραπλανητικό. Υποτιμά 
τη σταθερότητα και την αξία των παραδοσιακών προσκολλήσεων. Δίνει, 
αδίκως, την εντύπωση ότι οι «παραδοσιακές» κοινωνίες διακρίνονται από 
ένα διανοητικό και τεχνολογικό λίμνασμα, ενώ παράλληλα υπερτιμά τα 
επιτεύγματα του σύγχρονου, χειραφετημένου πνεύματος. Πιστεύει ότι η 
σημασία του τόπου και του παρελθόντος είναι αποκλειστικά αντιδραστική 
σε ό,τι αφορά στις πολιτικές τους συνεπαγωγές, αγνοώντας το σημαντικό 
ρόλο που έπαιξαν στα δημοκρατικά κινήματα και τις λαϊκές επαναστάσεις. 
Δεν υπερβάλλει μόνο σε ό,τι αφορά στις απελευθερωτικές συνέπειες της 
εκρίζωσης [uprootedness] αλλά υπερασπίζεται και μια πολύ στενή έννοια 
της ελευθερίας, την οποία και συγχέει με την απουσία καταναγκασμών.

Υπό αυτή την έννοια, κάθε ορθή κριτική της κυρίαρχης αντίληψης 
σχετικά με την πνευματική χειραφέτηση –σχετικά, δηλαδή, με την κυρίαρχη 
ανάλυση της διαδικασίας «εκσυγχρονισμού» [“modernization” process]- οφείλει 
να αναπτύσσεται με βάση δύο άξονες. Καταρχάς χρειάζεται να καταδείξουμε 
Culture” [«Ο εκδημοκρατισμός της κουλτούρας»] (1933) στο Kurt H. Wolff (επ.), From 
Karl Mannheim, Νέα Υόρκη, Oxford U.P., 1971, σσ. 271-346.
6. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία η αμερικα-
νική κοινωνία αποτελεί ένα χωνευτήρι μέσα στο οποίο οι ξένοι μετανάστες οφείλουν να 
αποβάλλουν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου να αφομοιω-
θούν και να ενταχθούν, έτσι, στη «γη της ελευθερίας».

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

την ανθεκτικότητα αυτών των υποτίθεται ξεπερασμένων ιδιαιτεροτήτων 
–οικογενειακοί δεσμοί, θρησκεία, εθνική συνείδηση, μαύρος εθνικισμός-, 
οι οποίες όχι μόνο επιβιώνουν μέσα στο melting pot αλλά συνεχίζουν να 
παρέχουν στους ανθρώπους τα απαραίτητα ψυχολογικά και πνευματικά 
αποθέματα για να είναι δημοκρατικοί πολίτες. Επιπλέον, τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να βλέπουν τα πράγματα υπό ένα πραγματικά κοσμοπολίτικο 
πρίσμα, σε αντίθεση με την εκριζωμένη, αποπροσανατολισμένη οπτική που 
τόσο συχνά ταυτίζεται, σήμερα, με τη διανοητική χειραφέτηση. Ο δεύτερος 
άξονας θα μας επιτρέψει να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους η 
ομογενοποιημένη, μαζική κουλτούρα των σύγχρονων κοινωνιών δε δίνει σε 
καμία περίπτωση ώθηση στην πνευματική διαύγεια και την ανεξάρτητη 
σκέψη αλλά, αντίθετα, γεννά τη διανοητική παθητικότητα, τη σύγχυση 
και τη συλλογική αμνησία. Το συγκεκριμένο δοκίμιο ακολουθεί αυτόν τον 
δεύτερο άξονα. Προσπαθεί να βγάλει τη συζήτηση σχετικά με τη «μαζική 
κουλτούρα» από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται από τη δεκαετία του ’40 
και του ‘50, όταν οι Dwight Macdonald, Irving Howe, T. W. Adorno, Max 
Horkheimer, Leo Lowenthal κ. ά. άρχισαν να υποστηρίζουν το επιχείρημα 
σύμφωνα με το οποίο οι μάζες εγκατέλειψαν τις παλιές τους συνήθειες 
απλώς και μόνο για να μετατραπούν σε θύματα της σύγχρονης διαφήμισης 
και προπαγάνδας7. 

7. Μερικές από τις βασικές εκθέσεις αυτής της κριτικής της μαζικής κουλτούρας, κατά 
σειρά δημοσίευσης, είναι οι εξής: Max Horkheimer, “Art and Mass Culture” [«Τέχνη 
και μαζική κουλτούρα»], Studies in Philosophy and Social Science, τ. 9, 1941, σσ. 290-304 
Dwight Macdonald, “A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ- Macdonald, “A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-Macdonald, “A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-, “A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ- Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ- of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ- Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ- Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλ-
τούρας»], Politics, τ. 1, Φεβρουάριος 1944, σσ. 20-23 Max Horkheimer, Theodor W. Ador-Max Horkheimer, Theodor W. Ador- Horkheimer, Theodor W. Ador-Horkheimer, Theodor W. Ador-, Theodor W. Ador-Theodor W. Ador- W. Ador-W. Ador-. Ador-Ador-
no, “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” [«Πολιτιστική βιομηχανία. 
Ο διαφωτισμός ως μαζική απάτη»], στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού τους (1947), μτφρ. 
Λ. Αναγνώστου, Νήσος, Αθήνα, 1996, σσ. 201-276 Irwing Howe, “Notes on Mass Culture” 
[«Σημειώσεις για τη μαζική κουλτούρα»], Politics, τ. 5, άνοιξη 1948, σσ. 120-123 Leo Lo-Leo Lo- Lo-Lo-
wenthal, “Historical Perspectives of Popular Culture” [«Ιστορικές προοπτικές της λαϊκής 
κουλτούρας»], American Journal of Sociology, τ. 55, 1950, σσ. 323-32 Dwight Macdonald, 
“A Theory of Mass Culture” [«Για μια θεωρία της μαζικής κουλτούρας»], Diogenes, τ. 3, 
καλοκαίρι 1953, σσ. 1-17 Dwight Macdonald, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού-Dwight Macdonald, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού- Macdonald, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού-Macdonald, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού-, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού-Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτού- and Midcult” [«Μαζική κουλτού-and Midcult” [«Μαζική κουλτού- Midcult” [«Μαζική κουλτού-Midcult” [«Μαζική κουλτού-” [«Μαζική κουλτού-
ρα και κουλτούρα της μεσαίας τάξης], Partisan Review, τ. 27, 1960, σσ. 203-33, αναδημο-
σιευμένο στο Against the American Grain [Κόντρα στο αμερικανικό ρεύμα], Νέα Υόρκη, 
Random House, 1962, σσ. 3-75. Ορισμένα από αυτά τα δοκίμια συγκεντρώθηκαν, μαζί 
με αρκετά άλλα, και από τις δύο πλευρές της διαμάχης, στον τόμο Bernard Rosenberg, 
David Manning White (eds.), Mass Culture: The Popular Arts in America [Μαζική κουλτού- κουλτού-κουλτού-
ρα: οι λαϊκές τέχνες στην Αμερική], Νέα Υόρκη, Free Press, 1975.
 Όλες αυτές οι κριτικές στη μαζική κουλτούρα προέρχονται από την Αριστερά. 
Η μαζική κουλτούρα όμως έχει δεχθεί και τις επιθέσεις της Δεξιάς. Η συντηρητική κριτι-
κή όμως είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ριζοσπαστική, εν μέρει επειδή είναι προ-
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Η κριτική της μαζικής κουλτούρας περιείχε ορισμένα σημαντικά 
μειονεκτήματα, τα οποία επέτρεψαν στους συγγραφείς της δεκαετίας 
του ’60 και του ’70 να την απορρίψουν, αντί να προσπαθήσουν να τη 
βελτιώσουν και να την επαναδιατυπώσουν. Παράλληλα, όσοι επιτίθεντο 
στη μαζική κουλτούρα επιδείκνυαν, συχνά, μια περιορισμένη κατανόηση 
της λαϊκής τέχνης, όπως, για παράδειγμα, ο Αντόρνο, ο οποίος έγραφε ότι 
«ο λυπητερός ήχος της τζαζ εκφράζει την επιθυμία [...] υποταγής»8. Πολλές 
από αυτές τις κριτικές στήριξαν τα επιχειρήματά τους στην αμφισβητήσιμη 
ιδέα ότι οι ταξικές δομές είχαν καταρρεύσει μέσα στη «μαζική κοινωνία». 
Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποίησαν τη σημασία της δημόσιας αντίστασης 
στην ψυχολογική «χειραγώγηση» των ΜΜΕ. Υπέθεσαν ότι τα ΜΜΕ είχαν 
καταστρέψει κάθε ίχνος πραγματικής λαϊκής κουλτούρας και ότι, ως εκ 
τούτου, η μόνη δυνατή αντιπολίτευση στη μαζική κουλτούρα θα μπορούσε 
να προέλθει από μια μικρή μειοψηφία μυημένων στην «υψηλή κουλτούρα» 
[high culture]. Η προσωπική τους αφοσίωση στον πολιτιστικό μοντερνισμό 
ήταν άκριτη και δεν είχε αναλυθεί σε βάθος, με αποτέλεσμα να συνοδεύεται 
από την υποστήριξη ελιτίστικων κινημάτων ή κινημάτων πρωτοπορίας9, όχι 
μόνο στον τομέα της κουλτούρας αλλά, ορισμένες φορές, και σε αυτόν την 
πολιτικής –πράγμα που αποτελεί και το πιο προβληματικό σημείο αυτής 
της θέσης10.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των σοβαρών μειονεκτημάτων, 
η κριτική της μαζικής κουλτούρας εξέφρασε μια σημαντική ιστορική 
διορατικότητα, που μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής. Η επίθεση που, 
από το 18ο αιώνα και εξής, εξαπολύθηκε ενάντια στις πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες και στην πατριαρχική αυθεντία, η οποία ενθάρρυνε 
–τουλάχιστον στην αρχή- την κριτική σκέψη και την εμπιστοσύνη στις ίδιες 

βλέψιμη ιδεολογικά και εν μέρει επειδή ξενικά από την υπόθεση ότι οι μάζες έχουν στην 
πραγματικότητα ανατρέψει τις κατεστημένες ελίτ, κατακτώντας την πολιτική εξουσία 
για τον εαυτό τους. Το καλύτερο παράδειγμα αυτού του είδους της επιχειρηματολογίας 
είναι το βιβλίο του José Ortega y Gasset, Η εξέγερση των μαζών (1932), μτφρ. Χ. Μαλε-
βίτσης, Αθήνα, Δωδώνη, 1973.
8. Κριτική δύο έργων πάνω στη τζαζ, Studies in Philosophy and Social Science, τ. 9, 1941, 
σ. 170.
9. Σ.τ.μ.: Vanguard movements, δηλαδή κινήματα που υποστηρίζουν ότι μόνο μια πρω-
τοπορία και όχι οι «απαίδευτες» μάζες μπορεί να κυβερνήσει την κοινωνία ή να φέρει 
εις πέρας την κοινωνική αλλαγή.
10.. Έχω αναλύσει αυτή την άκριτη εξύμνηση του μοντερνισμού στο κείμενό μου, “Mod-Mod-
ernism, Politics and Philip Rahv” [«Ο μοντερνισμός, η πολιτική και ο Φίλιπ Ραβ»], Par-
tisan Review, τ. 47, 1980, σσ. 183-194.
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μας τις δυνάμεις, ήταν παράλληλη με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας 

αγοράς εμπορευμάτων, η οποία έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτές 
οι δύο διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ίδιας ιστορικής 
εξέλιξης. Η ανάπτυξη μιας αγοράς που καταστρέφει την ιδιωτικότητά μας 
και μας κάνει να χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, εξαρτώντας 
την ικανοποίηση των αναγκών μας από την κατανάλωση, τελικά μειώνει 
τις δυνατότητες απελευθέρωσης που προκύπτουν από την καταστροφή 
των παλαιότερων περιορισμών, οι οποίοι βάρυναν πάνω στη φαντασία και 
τη σκέψη μας. Ως εκ τούτου, η ελευθερία μας απέναντι σε αυτούς τους 
περιορισμούς πολύ συχνά ταυτίζεται απλώς και μόνο με την ελευθερία 
επιλογής ανάμεσα σε ορισμένα, λίγο έως πολύ, ταυτόσημα εμπορεύματα. 
Αν παρατηρήσουμε τα πράγματα από πιο κοντά, αποδεικνύεται ότι οι 
πεπαιδευμένοι και χειραφετημένοι άνδρες και γυναίκες της εποχής μας 
είναι, τελικά, καταναλωτές πολύ λιγότερο κυρίαρχοι από ό,τι θα πίστευε 
κανείς. Αυτό που διαπιστώνουμε δεν είναι κάποιος εκδημοκρατισμός της 
κουλτούρας, αλλά, μάλλον, η πλήρης ευθυγράμμισή της με τις απαιτήσεις 
της αγοράς.

Η σύγχυση, ωστόσο, της δημοκρατίας με την ελεύθερη ροή των 
καταναλωτικών αγαθών είναι τόσο βαθειά, ώστε οι διαμαρτυρίες ενάντια 
σε αυτή την βιομηχανοποίηση της κουλτούρας απορρίπτονται αυτόματα 
ως διαμαρτυρίες ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία, την ίδια στιγμή που η 
μαζική κουλτούρα τυγχάνει υπεράσπισης, από την άλλη πλευρά, υπό το 
σκεπτικό πως καθιστά διαθέσιμη στον καθένα μια γκάμα επιλογών που 
σε παλιότερες εποχές ήταν προορισμένη μόνο για τους πλούσιους. Στην 
πραγματικότητα όμως το μαζικό μάρκετινγκ περιορίζει τη γκάμα ακόμα 
και των καταναλωτικών επιλογών, τόσο στην πολιτιστική ζωή όσο και σε 
οποιονδήποτε άλλο τομέα. Προϊόντα που κατά τα άλλα υποτίθεται ότι 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, καταλήγουν να μη διαφέρουν το ένα από 
το άλλο. Εξού και η ανάγκη δημιουργίας της ψευδαίσθησης μιας ποικιλίας, 
μέσω της διαφήμισης που τα παρουσιάζει ως επαναστατικές καινοτομίες, 
συναρπαστικές προόδους της σύγχρονης επιστήμης και μηχανικής ή -στην 
περίπτωση των πνευματικών προϊόντων- ως διανοητικές ανακαλύψεις 
των οποίων η κατανάλωση θα μας προσφέρει άμεσα ικανότητα αντίληψης 
των πραγμάτων, επιτυχία και πνευματική γαλήνη. Κάθε φορά όμως 
που η συζήτηση έρχεται στο θέμα της μαζικής κουλτούρας, τα γνώριμα 
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αποτελέσματα του μαζικού μάρκετινγκ –ενδυνάμωση και σταθεροποίηση 
της οικονομικής δύναμης, τυποποίηση των προϊόντων, παρακμή της 
μαστοριάς- εξαφανίζονται πίσω από ένα σύννεφο λαϊκιστικής ρητορείας. 
Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της συζήτησης είναι ότι ένας 
μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην Αριστερά, εξαιτίας της έγνοιας τους να 
μην κατηγορηθούν για ελιτισμό, τελικά καταφεύγουν -υπερασπιζόμενοι τη 
μαζική κουλτούρα- σε μια εκδοχή της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς, 
την οποία θα απέρριπταν χωρίς δεύτερη σκέψη, στην περίπτωση που 
κάποιος την χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα ενάντια, π.χ., στο ρυθμιστικό 
ρόλο της κυβέρνησης στον τομέα της βιομηχανίας. Ο Χέρμπερτ Γκανς 
(Herbert Gans), για παράδειγμα, απορρίπτει την κριτική στη μαζική 
κουλτούρα με το σκεπτικό ότι αυτή αποδίδει στα ΜΜΕ μια ικανότητα 
«παβλωφικής επίδρασης», ενώ, στην πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει 
ο ίδιος, οι διάφορες κατηγορίες του κοινού «αντιδρούν» στα μίντια «με 
διαφορετικούς τρόπους», ενώ μάλιστα «βοηθούν στη δημιουργία» του 
περιεχομένου των μίντια «μέσω, καταρχάς, της ανάδρασής [feedback] 
τους»11. Τον ίδιο ακριβώς τρόπο σκέψης ακολουθούν και οι υποστηρικτές 
του εταιρικού καπιταλισμού, όταν θέλουν να αποδείξουν ότι η πολιτική των 
εταιριών καθορίζεται από τις αποφάσεις του «κυρίαρχου καταναλωτή» 
και ότι, ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια να επιβάλλουμε ρυθμίσεις στις 
δραστηριότητές τους θα συνιστούσε επέμβαση στην «ελευθερία επιλογής» 
του τελευταίου. Σύμφωνα με τον Γκανς, η κριτική στη μαζική κουλτούρα 
«αγνοεί τα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων που επιλέγουν 
την υφιστάμενη κουλτούρα». Όχι μόνο απορρίπτει την κρίση τους αλλά 
περιορίζει και το δικαίωμά τους να επιλέγουν ελεύθερα, πράγμα που την 

11. Herbert Gans, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste 
[Λαϊκή και υψηλή κουλτούρα: μια ανάλυση και αποτίμηση του γούστου], Νέα Υόρκη, 
Basic Books, 1974, σ. 32. Τα παραθέματα αυτής και των επόμενων δύο παραγράφων 
είναι από τις σελίδες 126, 125, 130-131 και 134.
 Μια πολύ πιο λεπτή και ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή αυτού του είδους 
επιχειρηματολογίας μπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο του Raymond Williams, Television: 
Technology and Cultural Form [Τηλεόραση. Τεχνολογία και πολιτιστική μορφή], Νέα 
Υόρκη, Schocken Books, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινω-Schocken Books, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινω- Books, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινω-Books, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινω-, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινω-
νίας έχουν, συχνά, ορισμένα μη επιδιωκόμενα και απρόβλεπτα αποτελέσματα για τους 
σχεδιαστές τους, όπως, για παράδειγμα, την «επιθυμία να χρησιμοποιήσει κανείς την 
τεχνολογία για τον εαυτό του». Οι καταναλωτές της μαζικής κουλτούρας δεν είναι πα-
θητικά θύματα της χειραγώγησης αντίθετα, χρησιμοποιούν τα νέα μέσα για τους δικούς 
τους σκοπούς. Δυστυχώς ο Γουίλιαμς δε μας δίνει παραδείγματα αυτής της «σύνθετης 
διάδρασης» ανάμεσα σε αυτούς που ελέγχουν τα ΜΜΕ και σε αυτούς που τα «χρησι-
μοποιούν».

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

καθιστά ακατάλληλη για την καθοδήγηση της δημόσιας πολιτικής. «Μέσα 
σε μια δημοκρατική κοινωνία μια πολιτικά εύστοχη αντίληψη οφείλει 
να βασίζεται στην ιδέα ότι η εκάστοτε κουλτούρα επιλέγεται από τους 
ανθρώπους και δε μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτούς».

Ο Γκανς δεν υπερβάλλει μόνο σε ό,τι αφορά στην ποικιλία των 
διαθέσιμων επιλογών, αλλά υποβιβάζει και τη σημασία των ζητημάτων 
που τίθενται στη συζήτηση για τη μαζική κουλτούρα, περιστέλλοντάς τα σε 
απλά ζητήματα γούστου. Πιστεύει ότι οι κριτικοί της μαζικής κουλτούρας 
θέλουν να επιβάλουν τη δική τους υψηλή αισθητική στα λιγότερο 
μορφωμένα και εύπορα μέλη της κοινωνίας, τα οποία έχουν δικαίωμα 
στις δικές τους, χαμηλού επιπέδου προτιμήσεις και σε μια κουλτούρα που 
«θα σχετίζεται με τις δικές τους εμπειρίες». Οι απόστολοι της υψηλής 
κουλτούρας υποστηρίζουν ότι αυτή η τελευταία παρέχει «εντονότερη 
και ίσως μεγαλύτερης διάρκειας αισθητική ικανοποίηση» αλλά αυτή η 
«υπόθεση», γράφει ο Γκανς –στα πλαίσια αυτού που φαντάζεται ότι είναι 
η επιστημονική αντικειμενικότητα-, «μένει να επαληθευτεί εμπειρικά». 
Άλλωστε οι κριτικοί της μαζικής κουλτούρας δεν έχουν αποδείξει ούτε ότι 
«οι πολιτιστικές προτιμήσεις επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να 
συμμετέχουν στην πολιτική ζωή» ούτε ότι «οι δημιουργοί ενός δεδομένου 
πολιτιστικού γούστου ενεργούν κατά τρόπον ώστε να στερούν συνειδητά 
τα άτομα από αυτήν τους την ικανότητα». Με άλλα λόγια, η μαζική 
κουλτούρα μπορεί να τεθεί ως σημαντικό πολιτικό ζήτημα μόνο αν ο 
Υπουργός Υγείας πιστοποιήσει ότι όχι μόνο η κατανάλωση πολιτιστικών 
σκουπιδιών είναι καταστροφική για το ανθρώπινο πνεύμα αλλά και ότι 
αυτοί που κατασκευάζουν αυτά τα πολιτιστικά υποπροϊόντα τα σχεδιάζουν 
επίτηδες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν αυτά τα φονικά αποτελέσματα.

Ο Γκανς αντιλαμβάνεται με εντελώς χονδροειδή τρόπο τις σχέσεις 
ανάμεσα στην κουλτούρα και την πολιτική και γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζει 
ότι «οι εξισωτικές οικονομικές πολιτικές αποτελούν πολύ μεγαλύτερη 
προτεραιότητα από την πολιτιστική κινητικότητα»12. Εξάλλου, κύρια 
λειτουργία της κουλτούρας είναι να μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τη 
βαρεμάρα –«να βελτιώνει την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου μας». Ούτε 
όμως η βελτίωση του ελεύθερου χρόνου μας ούτε η «αυτοπραγμάτωση» -ή 
δεύτερη δηλαδή και αρκετά νεφελώδης λειτουργία που επιτελεί, κατά τον 
12.. Σ.τ.μ.: Από την προσπάθεια, δηλαδή, υπέρβασης των ταξικών φραγμών στο επίπεδο 
της κουλτούρας.
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Γκανς, η κουλτούρα- εξαρτώνται από ένα «εκλεπτυσμένο γούστο». «Αν οι 
άνθρωποι είναι ικανοί να καθορίσουν τα δικά τους αισθητικά κριτήρια όπως 
επίσης και το είδος κουλτούρας που τα ικανοποιεί, η αυτοπραγμάτωση και 
ένας ελεύθερος χρόνος που θα μας παρέχει ικανοποίηση –δηλαδή ένας 
ελεύθερος χρόνος που θα περιέχει την ελάχιστη βαρεμάρα [!]- είναι δυνατοί 
σε όλα τα επίπεδα». Αυτού του είδους η υπεράσπιση του «αισθητικού 
πλουραλισμού», όπως αποκαλεί ο Γκανς το πρόγραμμά του, δέχεται ως 
αυτονόητη ακριβώς αυτήν την ευτελισμένη αντίληψη για την κουλτούρα την 
οποία οι κριτικοί της μαζικής κουλτούρας προσπάθησαν να αμφισβητήσουν: 
σύμφωνα με την οπτική τους, αυτός ο ευτελισμός προέρχεται από το 
διαχωρισμό ανάμεσα στην εργασία και το παιχνίδι, την οργάνωση του 
«ελεύθερου χρόνου» από τις ίδιες δυνάμεις της αγοράς που είχαν ήδη 
εισβάλλει στο χώρο της δουλειάς και από τη συνεπαγόμενη μετατροπή της 
κουλτούρας σε μια διασκεδαστική ρουτίνα για να σκοτώνουμε το χρόνο 
μας, ώστε να περνούν οι ώρες του «ελεύθερου χρόνου» που είχαν, στο 
μεταξύ, καταστεί το ίδιο κενές με τις ώρες που περνάμε στη δουλειά.

Δεν είναι όμως μόνο οι υποστηρικτές του «πολιτιστικού 
πλουραλισμού» που ευτελίζουν την έννοια της κουλτούρας, αγνοώντας τις 
σχέσεις ανάμεσα στη διανοητική ή πνευματική ελευθερία και την πολιτική 
ελευθερία ή ορίζοντας τη διανοητική ελευθερία με τόσο περιοριστικό 
τρόπο ώστε να χάνει κάθε νόημα· η ίδια η κριτική της μαζικής κουλτούρας 
εκφυλίστηκε, προοδευτικά, μετατρεπόμενη από ανάλυση της παραγωγής 
των εμπορευμάτων σε σάτιρα του λαϊκού γούστου. Γύρω στο 1960, τα 
διακυβεύματα αυτής της συζήτησης είχαν γίνει τόσο ακατανόητα, ώστε 
ο Ντουάιτ Μακντόναλντ (Dwight Macdonald) μπορούσε να απορρίπτει 
ως «εκτός θέματος» την ένσταση ότι ο τρόπος με τον οποίο υπεράσπιζε 
την υψηλή κουλτούρα ήταν αντιδημοκρατικός. «Οι μεγάλες κουλτούρες 
του παρελθόντος ήταν πάντοτε υπόθεση κάποιας ελίτ», σύμφωνα με την 
ετυμηγορία του κι έτσι η ελπίδα ότι η κουλτούρα της ελίτ θα μπορούσε 
κάποτε να βρει ένα λαϊκό κοινό έπρεπε να θεωρείται άτοπη. Το «ευγενές 
όραμα» του Ουόλτ Ουίτμαν (Walt Whitman)13 για μια δημοκρατική 
κουλτούρα διαμορφωμένη από τους διανοούμενους, «ταυτόχρονα υψηλή 
και λαϊκή σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να επηρεάζει ακόμα και 
τις εκλογές», φάνταζε πλέον «παράλογο». Το καλύτερο στο οποίο θα 
μπορούσαμε να ελπίζουμε, μέσα στις προηγμένες βιομηχανικές κοινωνίες,

13.. Σ.τ.μ.: Μέγας αμερικανός ποιητής (1819-1892).
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ήταν μια πολιτιστική πολιτική που θα διατηρούσε το διαχωρισμό ανάμεσα 
στα «δύο είδη κουλτούρας» και θα ενθάρρυνε την ανάδυση «ενός αριθμού 
μικρότερων, περισσότερο εξειδικευμένων ομάδων μέσα στο κοινό»14.

Με αυτό τον τρόπο οι υπερασπιστές της υψηλής κουλτούρας 
βρίσκονται στην ίδια θέση με τους κριτικούς της. Καμία από τις δύο ομάδες 
δεν πιστεύει πια στη δυνατότητα ενός αυθεντικού εκδημοκρατισμού της 
κουλτούρας. Ακριβώς όπως οι πολιτικοί επιστήμονες του ’50 και του ’60 
είχαν αρχίσει να υποστηρίζουν, στα πλαίσια μιας αντίστοιχα ευτελισμένης 
αντίληψης του πλουραλισμού, ότι οι δημοκρατίες λειτουργούν καλύτερα 
μέσω των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων παρά μέσω της λαϊκής 
συμμετοχής και ότι, κατά συνέπεια, οι δημοκρατικές κοινωνίες μπορούν να 
συνεχίσουν να λειτουργούν (ενδεχομένως και καλύτερα από ποτέ) ακόμα 
και αν το μισό του εκλογικού σώματος δε μπαίνει στον κόπο να πάει 
να ψηφίσει, έτσι και οι υποστηρικτές του πολιτιστικού «πλουραλισμού» 
απαιτούν σήμερα μια πολιτική που «θα δημιουργούσε για κάθε κοινό», 
όπως το θέτει ο Γκανς, «την ιδιαίτερη κουλτούρα που αντιστοιχεί στα δικά 
του αισθητικά κριτήρια». Ο Γκανς απορρίπτει ρητά κάθε πολιτική μαζικής 
εκπαίδευσης που θα είχε ως στόχο να ανυψώσει το επίπεδο του λαϊκού 
γούστου. «Οι φτωχοί», μας εξηγεί με συγκατάβαση, «έχουν δικαίωμα στην 
ιδιαίτερή τους κουλτούρα όπως όλος ο κόσμος» και, σε κάθε περίπτωση, 
«η υψηλή κουλτούρα απαιτεί ένα εξαιρετικό επίπεδο συναισθηματικής 
εμπλοκής σε ιδέες και σύμβολα» το οποίο είναι εφικτό μόνο για μια μικρή 
μειοψηφία. «Η δημοκρατική θεωρία υποστηρίζει ακόμη ότι όλοι οι πολίτες 
πρέπει να δέχονται κάποια εκπαίδευση σε όλους τους τομείς», καταλήγει. 
«Παρ’ όλα αυτά, οι δημοκρατίες πρέπει να λειτουργούν –και πράγματι 
λειτουργούν- ακόμα και όταν οι πολίτες δεν είναι μορφωμένοι»15. 

Αν επρόκειτο απλώς για τις απόψεις ενός μεμονωμένου 
κοινωνιολόγου, θα μπορούσαμε να τις απορρίψουμε ως επιφανειακές και 
στερούμενες πληροφόρησης. Τα ίδια όμως επιχειρήματα έχουν υποστηριχθεί 
από πολλούς άλλους ανθρώπους μέσα στην Αριστερά και η διάδοσή τους 
φανερώνει μια βαθειά σύγχυση γύρω από τη φύση της δημοκρατίας και 
της ελευθερίας. Εξάλλου, το εκπαιδευτικό μας σύστημα λειτουργεί όλο και 
περισσότερο βάσει της υπόρρητης παραδοχής ότι οι δημοκρατίες μπορούν 
«να λειτουργήσουν ακόμα και όταν οι πολίτες δεν είναι μορφωμένοι». 
14. D. Macdonald, Against the American Grain, ό. π., σσ. 55-56, 72-73. 
15. H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό. π., σσ. 133-135.
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Υπό το πρόσχημα του σεβασμού του δικαιώματος των μειοψηφιών «στη 
δική τους κουλτούρα» αλλά και υπό την πρόφαση, γενικότερα, ότι πρέπει 
να σεβόμαστε τα δικαιώματα των νέων, τα σχολεία έχουν εγκαταλείψει 
κάθε σοβαρή προσπάθεια να μεταδώσουν στα παιδιά «τις καλύτερες ιδέες 
και τα μεγαλύτερα γνωστικά επιτεύγματα του κόσμου». Λειτουργούν 
βάσει της υπόθεσης ότι η λεγόμενη υψηλή κουλτούρα είναι εγγενώς 
ελιτίστικη, ότι κανείς δε θα όφειλε να υποχρεωθεί να μάθει οτιδήποτε 
το δύσκολο και ότι οι αξίες της μεσαίας τάξης δε θα έπρεπε σε καμία 
περίπτωση να «επιβληθούν» στους φτωχούς16. Όπως και ο Γκανς, οι 
αμερικανοί εκπαιδευτικοί επικαλούνται δημοκρατικά συνθήματα για 
να δικαιολογήσουν πολιτικές που καταδικάζουν την πλειονότητα των 
συμπατριωτών μας στον ημι-αναλφαβητισμό. Επικαλούνται τη θεωρία 
του πολιτιστικού πλουραλισμού με σκοπό να δικαιολογήσουν τη μαζική 
αποτυχία της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Μια σύγκριση των σημερινών αντιλήψεων για τον πολιτιστικό 
πλουραλισμό με την πολύ διαφορετική αντίληψη που υποστήριζε ο Ράντολφ 
Μπoρν (Randolph Bourne) –ένας συγγραφέας που συχνά αναφέρεται ως 
πρόδρομος των σημερινών υποστηρικτών της πολυπολιτισμικότητας και 
της πολιτιστικής διαφοράς-, μας προσφέρει μια εξαιρετική ένδειξη του 
εκφυλισμού της δημοκρατικής θεωρίας. Στο δοκίμιό του, “Trans-National 
America” [«Υπερ-εθνική Αμερική»], που δημοσιεύτηκε το 1916, ο Μπορν 
υποστήριζε μια πλουραλιστική αντίληψη για την αμερικανική κουλτούρα, 
χωρίς να παίρνει πουθενά τη θέση ότι η «υψηλή κουλτούρα» απαιτεί κάποια 
ιδιαίτερη προσπάθεια και μόρφωση για να καταστεί μεταδόσιμη στις 
μάζες, ότι οι φτωχοί πρέπει «να έχουν δικαίωμα» σε μια κουλτούρα τρίτης 
διαλογής, ότι «όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη να ξεφεύγουμε» ή, τέλος, 
ότι, εν πάση περιπτώσει, το «πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας» είναι 
λιγότερο σημαντικό από ένα «αξιοπρεπές επίπεδο υλικής διαβίωσης»17.

16.. Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη ρητορική, οι ηθικές αξίες δε διδάσκονται ούτε μεταδί-
δονται πλέον διά του παραδείγματος και μέσω της πειθούς, αλλά πάντοτε «επιβάλλο-
νται» σε απρόθυμα θύματα. Κάθε προσπάθεια να κερδίσουμε κάποιον προς τις δικές 
μας απόψεις ή ακόμα και να του εκθέσουμε μια οπτική διαφορετική από τη δική του 
θεωρείται καταπάτηση της ελευθερίας επιλογής του. Προφανώς αυτές οι ιδέες αποκλεί-
ουν οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση περί αξιών.
17. H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό. π., σσ. 172-173, 137. Το δοκίμιο του 
Μπορν, που είχε πρωτοδημοσιευθεί στο Atlantic, ανατυπώθηκε στο Olaf Hansen (ed.), 
The Radical Will: Selected Writings of Randolph Bourne [Η ριζοσπαστική βούληση. Επιλεγ- ριζοσπαστική βούληση. Επιλεγ-ριζοσπαστική βούληση. Επιλεγ- βούληση. Επιλεγ-βούληση. Επιλεγ-. Επιλεγ-Επιλεγ-
μένα γραπτά του Ρ. Μπορν], Νέα Υόρκη, Urizen Books, 1977, σσ. 248-264.

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

Τέτοιου είδους επιχειρήματα θα του είχαν φανεί εξίσου αντιδημοκρατικά, 
ως προς τις συνεπαγωγές τους, με την προσπάθεια να επιβάλλουμε την 
αγγλοσαξονική ομοιομορφία στο μεταναστευτικό πληθυσμό, κάτι που 
αποτελούσε και το βασικό στόχο της κριτικής του. Αντιτέθηκε στην 
κυριαρχία των «αγγλικών σνομπισμών, της αγγλικής θρησκείας, των 
αγγλικών λογοτεχνικών στυλ, κανόνων και συμβάσεων, της αγγλικής 
ηθικής και της αγγλικής ανωτερότητας» όχι γιατί πίστευε ότι ήταν άδικο 
να απαιτούμε από τα παιδιά των μεταναστών να μαθαίνουν την αγγλική 
γλώσσα ή να μελετούν τα αριστουργήματα της αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά 
επειδή «η προσπάθεια να απορροφήσουμε όλες τις πολιτιστικές διαφορές 
μέσα στο αγγλοσαξονικό καλούπι θα προκαλούσε ένα αίσθημα εχθρότητας 
και δυσπιστίας». Υποστηρίζοντας την πολυπολιτισμικότητα, ο Μπορν δεν 
αρνήθηκε την ανάγκη μιας «ισχυρής ώθησης προς την ενσωμάτωση». Ήταν, 
αντίθετα, ακριβώς επειδή η τοπικιστική και στενοκέφαλη, «αποικιακή» 
κουλτούρα της αγγλο-αμερικανικής ελίτ δεν είχε καταφέρει να παράσχει 
μια τέτοια ώθηση, που η αμερικανική κοινωνία είχε αρχίσει, σύμφωνα με 
τον Μπορν, να διαλύεται σε «ασύνδετα ανθρώπινα κομμάτια» που είχαν 
γίνει «τα εκβράσματα της αμερικανικής ζωής, το υπόγειο, καθοδικό ρεύμα 
του πολιτισμού μας με την προστυχιά και την υποκρισία του γούστου 
και της κοσμοθεώρησής της, την έλλειψη πνεύματος και συναισθηματικής 
ειλικρίνειας, που βλέπουμε στις παρατημένες πόλεις μας, στις ανούσιες 
ταινίες, στα εμπορικά μυθιστορήματα και στα κενά πρόσωπα του πλήθους 
μέσα στους δρόμους της πόλης».

Το δοκίμιο του Μπορν μπορεί να μας χρησιμεύσει ως μέτρο σύγκρισης 
όχι μόνο για την ευτελισμένη εκδοχή του πλουραλισμού, που διαπνέει την 
πρόσφατη εκπαιδευτική πολιτική και τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με 
τη μαζική κουλτούρα, αλλά και για την εξίσου ευτελισμένη αντίληψη για 
την πολιτιστική απελευθέρωση, σύμφωνα με την οποία η ιστορική πορεία 
προς την «αυτονομία και την ενσωμάτωση» απαιτεί τη διάλυση των 
«παραδοσιακών» πολιτιστικών μορφών. Η εξίσωση της ελευθερίας με την 
έλλειψη εξωτερικών καταναγκασμών και με τη δυνατότητα να επιλέγουμε 
ανάμεσα σε δήθεν ανταγωνιστικά προϊόντα προέρχεται, εν μέρει, από μια 
απλουστευτική ιδέα σχετικά με τη διαδικασία «εκσυγχρονισμού», η οποία 
τονίζει τη «θετική συνεισφορά των [...] κινημάτων προς την αυτονομία» ως 
προς την «ανεξαρτητοποίηση του ατόμου από την αυθεντία», στην επίτευξη 
μιας «χαλάρωσης των εξωτερικών ελέγχων» και μιας νέας «ελαστικότητας 
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των κοινωνικών επιταγών», καθιστώντας δυνατή για το άτομο «την επιλογή 
των προσωπικών του στόχων μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμιτών σκοπών»18. 
Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους που υιοθετούν αυτή την αντίληψη περί 
εκσυγχρονισμού, η κριτική της μαζικής κουλτούρας, όπως και η μαρξιστική 
κριτική του καπιταλισμού από την οποία προέρχεται, εξιδανικεύει την 
«παραδοσιακή» κοινωνία, παραβλέπει τις πνιγηρές πνευματικές συνθήκες 
που αυτή γεννά, ενώ δε λαμβάνει υπόψη της τη βελτίωση των υλικών 
συνθηκών ή του λαϊκού γούστου. «Η καινούργια κοινωνία είναι μια μαζική 
κοινωνία», γράφει ο Έντουαρντ Σιλς (Edward Shils), «υπό την έννοια, 
ακριβώς, ότι η μάζα του πληθυσμού έχει μετατραπεί σε κοινωνία»19. Για 
πρώτη φορά οι απλοί άνθρωποι «ξεφεύγουν από έναν πανάρχαιο, άξεστο 
και ανιαρό τρόπο ζωής» και έχουν πλέον τη «δυνατότητα να καταστούν 
πλήρως μέλη της κοινωνίας τους, τη δυνατότητα να ζήσουν μια ανθρώπινη 
ζωή όπου θα μπορούν να εκφράζουν τις πολιτιστικές τους προτιμήσεις»20. 
Σύμφωνα με αυτή την οπτική, δεν είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση και 
το σιδερένιο κλουβί της γραφειοκρατικής ορθολογικότητας21 που αποτελούν 
την πηγή της πολυσυζητημένης δυσφορίας του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά, 
αντίθετα, η πληθώρα επιλογών στην οποία είναι πλέον  εκτεθειμένος. «Σε 
μια κοινωνία που προσφέρει σύνθετες επιλογές, τα άτομα βρίσκονται 
αναγκασμένα να οργανώνουν την ύπαρξή τους δίχως τα παραδοσιακά 
στηρίγματα που προσέφεραν η τάξη, η εθνότητα ή οι δεσμοί συγγένειας. 
Αυτή η ανάγκη να κάνουμε συνεχώς επιλογές γεννά ένα επίμονο αίσθημα 
δυσφορίας»22.

Ακόμα και αν η αναφορά στο melting pot έχει περάσει από τη 
μόδα, η ευρύτερη ιδέα από την οποία προέρχεται συνεχίζει να επιζεί. 
Πρόκειται για την ιδέα ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποκοπούν από τις 
πολιτιστικές τους ρίζες πριν καταστούν πολίτες του σύγχρονου κόσμου.

18. Fred Weinstein, Gerald M. Platt, The Wish to Be Free: Society, Psyche and Value Change 
[Η επιθυμία να είμαστε ελεύθεροι. Κοινωνία, ψυχή και αλλαγή αξιών], Μπέρκλεϊ, Uni-, Μπέρκλεϊ, Uni- Μπέρκλεϊ, Uni-Μπέρκλεϊ, Uni-, Uni-Uni-
versity of California Press, 1969, σσ. 214-215, 219.
19. E. Shils, “Mass Society and Its Culture” [«Η μαζική κοινωνία και η κουλτούρα της»], 
στο Norman Jacobs, Culture for the Millions [Κουλτούρα για τα πλήθη], Πρίνστον, Van 
Nostrand, 1961, σ. 1. Ο Γκανς παραθέτει και προσυπογράφει αυτή την παρατήρηση.
20. E. Shils, “Daydreams and Nightmares: Reflections on the Criticism of Mass Culture” 
[«Ονειροπολήσεις και εφιάλτες. Σκέψεις για την κριτική της μαζικής κουλτούρας»], 
Sewanee Review, τ. 65, 1957, σ. 608.
21.. Σ.τ.μ.: Αναφορά στην περίφημη έκφραση του Μαξ Βέμπερ.
22. F. Weinstein, G. M. Platt, The Wish to Be Free, ό.π., σ. 214, 219.

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

Το βασικό επιχείρημα του Γκανς ενάντια στους υποστηρικτές της «υψηλής 
κουλτούρας» είναι ότι οι τελευταίοι, όντας οι ίδιοι εκριζωμένοι διανοούμενοι, 
έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπονο ταξίδι από την παράδοση προς τη 
νεοτερικότητα και περιμένουν πλέον από όλους να μοιραστούν τα δικά 
τους κριτήρια «δημιουργικότητας και αυτό-έκφρασης» και τη δική τους 
ηθική του «ατομικισμού και της επίλυσης ατομικού τύπου προβλημάτων». 
Με ένα σχετικά πατερναλιστικό ύφος, για μια ακόμα φορά, ο Γκανς 
υποστηρίζει ότι «πολλοί Αμερικανοί που ανήκουν στην εργατική ή ακόμα 
και στη μεσαία τάξη βρίσκονται ακόμα σε μια διαδικασία απελευθέρωσης 
από τις παραδοσιακές κουλτούρες των γονέων τους, μαθαίνοντας να 
ζούνε ως άτομα με τις δικές τους ανάγκες και αξίες». Με άλλα λόγια, 
έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τα υψηλά κριτήρια που έχει επιβάλλει η 
καλλιεργημένη ελίτ. Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν, σύμφωνα πάντοτε με τον 
Γκανς, έναν «προοδευτικό» ρόλο στη διάλυση αυτής της περιοριστικής, 
πατριαρχικής, «παραδοσιακής» κουλτούρας από την οποία η εργατική 
τάξη έχει μόλις αρχίσει να απελευθερώνεται. Τα ΜΜΕ απελευθερώνουν 
τη νοικοκυρά της εργατικής τάξης από την κηδεμονία των γονέων της, 
προσφέροντάς της τη δυνατότητα να πάρει τις δικές της αποφάσεις και να 
συμπεριφερθεί ανάλογα με την προσωπική της κρίση και το προσωπικό της 
γούστο. «Για τη νοικοκυρά που έχει αποφασίσει ότι θέλει να διακοσμήσει 
το σπίτι της με το δικό της τρόπο και όχι με τον τρόπο που είχαν πάντοτε 
ακολουθήσει οι γονείς και οι γείτονές της», τα ΜΜΕ «δεν προσφέρουν 
μόνο μια νομιμοποίηση της επιθυμίας προσωπικής έκφρασης αλλά και 
μια σειρά λύσεων, από ποικίλα πολιτιστικά γούστα, μέσα από τις οποίες 
θα μπορούσε να αναπτύξει το δικό της». Επιπλέον, «η χιονοστιβάδα των 
άρθρων για τη γυναικεία απελευθέρωση, που μπορεί να βρει στα δημοφιλή 
γυναικεία περιοδικά, βοηθά τη γυναίκα που βρίσκεται ακόμη βυθισμένη σε 
μια ανδροκρατούμενη κοινωνία να βρει ιδέες και συναισθήματα που θα της 
επιτρέψουν να ξεκινήσει να αγωνίζεται για την ελευθερία της»23.

Όπως και οι περισσότεροι από τους αναλυτές του 
«εκσυγχρονισμού», ο Γκανς αδυνατεί να αντιληφθεί την ειρωνεία της 
υπόθεσης, το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι η απελευθέρωση της νοικοκυράς 
από τις «παραδοσιακές» συμπεριφορές έγκειται σχεδόν αποκλειστικά 
στην εξάσκηση της καταναλωτικής της ελευθερίας. Απελευθερώνει τον 
εαυτό της από την παράδοση απλώς και μόνο για να υποκύψει στην 

23. H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό.π., σ. 59.
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τυραννία της μόδας. Μέσα στη σύγχρονη κουλτούρα η ατομικοποίηση 
[individuation] και η «ενσωμάτωση» δεν έχουν την έννοια της ένταξης σε μια 
κοινότητα ίσων αλλά σημαίνουν, αντίθετα, την είσοδό μας στην αγορά των 
καταναλωτικών αγαθών. Στην πραγματικότητα η ελευθερία ισοδυναμεί 
με την ελευθερία επιλογής ανάμεσα στη μάρκα Φ και τη μάρκα Ψ. Ούτε 
όμως οι «ιδέες και τα συναισθήματα», από τα οποία καλείται να διαλέξει 
η απελευθερωμένη νοικοκυρά, προέρχονται από τις δικές τις ανάγκες και 
εμπειρίες. Στο βαθμό που βασίζεται στα ΜΜΕ για να βρει τις εικόνες της 
προσωπικής της απελευθέρωσης, περιορίζεται σε μια επιλογή ανάμεσα 
σε προκατασκευασμένες απόψεις και ιδεολογίες, που σχεδιάζουν οι 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης και οι οποίες λανσάρονται στην αγορά σαν 
οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα, βάσει της ανταλλακτικής τους αξίας και όχι 
βάσει της αξίας χρήσης τους. Αυτό που, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 
μπορεί να φτιάξει με τέτοιου είδους υλικά μια νοικοκυρά δεν είναι μια ζωή 
αλλά ένας «τρόπος ζωής» [“life-style”].

Η κλασική εργασία πάνω στον εκδημοκρατισμό που υποτίθεται ότι 
επιφέρουν τα σύγχρονα ΜΜΕ είναι το δοκίμιο του Βάλτερ Μπένγιαμιν (Walter 
Benjamin), «Το έργο τέχνης στην εποχή της μηχανικής αναπαραγωγής» 
(1935). Όπως και οι Βέμπλεν και Ντιούι, ο Μπένγιαμιν υποστηρίζει ότι, 
λόγω της ίδιας της τής φύσης, η σύγχρονη τεχνολογία αποκόπτει τις μάζες 
από το παραδοσιακό περιβάλλον και τις προλήψεις τους και, με αυτόν 
τον τρόπο, προωθεί μια κριτική, επιστημονική, εικονοκλαστική πνευματική 
στάση. Στην περίπτωση της αναπαραγωγής των έργων τέχνης, η σύγχρονη 
τεχνολογία απομυθοποιεί το έργο, το καθιστά προσιτό και ενθαρρύνει «έναν 
τρόπο συμμετοχής» στην πολιτιστική ζωή ο οποίος μοιάζει περισσότερο 
με την καθημερινή χρήση των παλιών κτηρίων από τους κατοίκους τους 
παρά με τη λατρευτική προσοχή των τουριστών. Σε αντίθεση με τους 
αμερικανούς κοινωνιολόγους του εκσυγχρονισμού, ο Μπένγιαμιν κατάλαβε 
πολύ καλά ότι η άμεση συνέπεια των μαζικών επικοινωνιών ήταν η 
ενίσχυση «της απατηλής γοητείας του εμπορεύματος». Επέμεινε, ωστόσο, 
ότι, μακροπρόθεσμα, η εκρίζωση θα δημιουργούσε τις συνθήκες για μια νέα 
μορφή αδελφότητας. Πίστευε, μαζί με τον Μπρεχτ, ότι η τέχνη θα όφειλε 
«να περάσει δίχως τον παραμικρό δισταγμό από αυτή τη (βιομηχανική 
καπιταλιστική) φάση», ούτως ώστε να επιτύχει μια σοσιαλιστική μορφή 
στην οποία τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας θα εξυπηρετούσαν 
τις ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας και όχι μόνο των καπιταλιστών. Η 
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απωθητική πλευρά της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας –η απατηλή της 
λάμψη, η κοινοτοπία της, η «λατρεία του κινηματογραφικού σταρ» που 
προωθεί- δεν προέρχεται από την τεχνολογία των μαζικών επικοινωνιών 
αυτή καθαυτή, αλλά από το γεγονός πως βρίσκεται στα χέρια της αστικής 
τάξης. Από την «αντίφαση», με άλλα λόγια, «ανάμεσα στις εξαιρετικές 
δυνατότητες των μέσων παραγωγής και στην ανεπαρκή τους χρήση κατά 
την παραγωγική διαδικασία»24.

Η μαρξιστική θεωρία της τεχνολογίας –και ειδικότερα της 
τεχνολογίας των μαζικών επικοινωνιών- συμφωνεί με τη φιλελεύθερη 
κοινωνιολογία ως προς τη διαπίστωση ότι οι εθνικοί δεσμοί, τα δίκτυα 
συγγένειας, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι υπόλοιπες μορφές 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας εμποδίζουν την ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης 
και κρατούν τις μάζες παθητικές και αδρανείς. Σύμφωνα με αυτή τη 
μαρξιστική ανάγνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, η μαζική κουλτούρα, 
ακόμα και αν στη σημερινή της οργάνωση αντανακλά τις καπιταλιστικές 
προτεραιότητες, διαλύει τις παραδοσιακές μορφές πίστης και τους λαϊκούς 
τρόπους ζωής, ανοίγοντας, με αυτόν τον τρόπο, το δρόμο για τη διανοητική 
αφύπνιση των μαζών και για μια ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης. 
Εκεί που οι φιλελεύθεροι κοινωνιολόγοι τονίζουν τα άμεσα επιτεύγματα 
της μαζικής κουλτούρας, σε ό,τι αφορά στην προώθηση του ατομικισμού 
και της ελευθερίας επιλογής, οι μαρξιστές στρέφουν το βλέμμα τους προς 
το μέλλον, όταν και ο σοσιαλισμός θα εξαφανίσει την αντίφαση ανάμεσα 
στις «παραγωγικές δυνάμεις» και τις «κοινωνικές σχέσεις παραγωγής» 
-ανάμεσα στα εν δυνάμει απελευθερωτικά αποτελέσματα των μαζικών 
επικοινωνιών και στον έλεγχο που τους ασκεί σήμερα η αστική τάξη. 

24. W. Benjamin, Illuminations [Εκλάμψεις], Hannah Arendt (ed.), Νέα Υόρκη, Schoken 
Books, 1969, σ. 231, 239-240, 242 και 246 (υπ. 9). Ανάλογα επιχειρήματα υποστήριξε 
πρόσφατα και ο Hans Magnus Enzensberger, The Consciousness Industry [Η βιομηχανία 
της συνείδησης], Νέα Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-, Νέα Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-Νέα Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ- Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέ- Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-Για μια διεισδυτική κριτική της θέ-
σης των Μπένιαμιν-Μπρεχτ-Εντσενσμπέργκερ, βλ. Jean Baudrillard, Pour une critique 
de l’économie politique du signe [Για μια κριτική της πολιτικής οικονομίας του σημείου], 
Παρίσι, Gallimard, 1979 και ειδικότερα το δοκίμιο «Ρέκβιεμ για τα μέσα επικοινωνίας» 
(μτφρ. Α. Μαραγκόπουλος, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, χ.χ.). «Αυτή η ρασιοναλιστική 
παράδοση», γράφει ο Μποντριγιάρ, «δεν έχει ακόμα απαρνηθεί τον αστικό Διαφωτισμό. 
Είναι κληρονόμος όλων των αντιλήψεών του σχετικά με τη δημοκρατική (και εν προ-
κειμένω επαναστατική) αρετή της διάδοσης των φώτων. Μέσα στην παιδαγωγική της 
ψευδαίσθηση, αυτή η σκέψη ξεχνά το γεγονός ότι, στοχεύοντας, η ίδια, τα μέσα, στην 
προσπάθειά της να πάρει, μέσω της βοήθειάς τους, την εξουσία, τα μέσα στοχεύουν, με 
τη σειρά τους, την ίδια, προκειμένου να την αποπολιτικοποιήσουν».
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Παρά τη διαφορά αυτών των δύο απόψεων, τόσο οι μαρξιστές όσο και 
οι φιλελεύθεροι κοινωνιολόγοι ακολουθούν τον ίδιο μύθο της ιστορικής 
προόδου και, ως εκ τούτου, απορρίπτουν αμφότεροι την κριτική της 
σύγχρονης τεχνολογίας και της μαζικής κουλτούρας ως προϊόν μιας 
«νοσταλγίας» -ή, όπως το είχε θέσει κάποτε ο Έντουαρντ Σιλς, ως συνέπεια 
«ματαιωμένων πολιτικών προκαταλήψεων, μιας ασαφούς προσδοκίας 
ενός απραγματοποίητου ιδεώδους, εχθρότητας και μνησικακίας απέναντι 
στην αμερικανική κοινωνία και, σε τελική ανάλυση, ενός ρομαντισμού 
που υιοθετεί τη γλώσσα της κοινωνιολογίας, της ψυχανάλυσης και του 
υπαρξισμού»25. 

Μια από τις σημαντικότερες προόδους της πρόσφατης κοινωνικής 
θεωρίας είναι η ανακάλυψη ότι η σύγχρονη τεχνολογία αντανακλά, στον 
ίδιο της το σχεδιασμό, την ανάγκη διασφάλισης του ελέγχου των διευθυντών 
πάνω στην εργατική δύναμη26. Μια κοινωνία μέσα στην οποία η πολιτική και 
οικονομική εξουσία βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής τάξης καπιταλιστών, 
διευθυντών και ειδικών έχει επινοήσει τις κατάλληλες μορφές τεχνολογίας 
που διαιωνίζουν την ιεραρχική διαίρεση της εργασίας και υπονομεύουν 
παλαιότερες μορφές αλληλεγγύης και συλλογικής αλληλοβοήθειας. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, η «ατομικοποίηση» σημαίνει διάβρωση της 
ικανότητας εκμάθησης, της φυσικής κατανόησης, από την πλευρά των 
εργατών, του νοήματος μιας «ωραίας μέρας στη δουλειά», των άτυπων δομών 
υποστήριξης και αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, των αυτόνομων, λαϊκών δομών 
μετάδοσης της κουλτούρας –διάβρωση, εν ολίγοις, των μορφών αυτόνομης, 
λαϊκής κουλτούρας. Η σύγχρονη τεχνολογία ενσαρκώνει σκόπιμα ένα 
μονής κατεύθυνσης σύστημα διεύθυνσης και επικοινωνίας. Συγκεντρώνει 
τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο –ολοένα όμως περισσότερο και τον 
πολιτιστικό έλεγχο- στα χέρια μιας μικρής ελίτ εταιρικών σχεδιαστών, 
25. E. Shils, “Daydreams and Nightmares: Reflections on the Criticism of Mass Culture”, 
ό.π., σ. 596.
26.. Βλ., π.χ., Stephen Marglin, “What Do Bosses Do?” [«Ποιός είναι ο ρόλος των αφε-
ντικών;»], Review of Radical Political Economics, τ. 6, 1974, σσ. 60-112 και τ. 7, 1975, σσ. 
20-37 Harry Braverman, Εργασία και μονοπωλιακό κεφάλαιο (μτφρ. του Α’ τόμου από 
τη Λέσχη Κατασκόπων του 21ου Αιώνα, Αθήνα, 2005) David F. Noble, America by Design: 
Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism [Η εσκεμμένη Αμερική. Επιστήμη, 
τεχνολογία και η άνοδος του εταιρικού καπιταλισμού], Νέα Υόρκη, Alfred A. Knopf, 
1977 David Montgomery, «Ο εργατικός έλεγχος στην εκμηχανισμένη παραγωγή του 19ου 
αιώνα», στον τόμο Roe Smith, Charles Dew, David Montgomery, Οι μάστορες. Ο εργα-
τικός έλεγχος πριν τον φορντισμό, Έκδοση της Λέσχης Κατασκόπων του 21ου Αιώνα, 
Αθήνα, 2007, σσ. 36-71.
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αναλυτών της αγοράς και ειδικών επί των κοινωνικών ζητημάτων. Δέχεται 
τη λαϊκή «συνεισφορά» [input] ή «ανάδραση» [feedback] αποκλειστικά και 
μόνο με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής απάντησης, ερευνών αγοράς 
και δημοσκοπήσεων27. Με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία λειτουργεί 
από μόνη της ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικού ελέγχου 
–στην περίπτωση των ΜΜΕ βραχυκυκλώνοντας την εκλογική διαδικασία 
μέσω δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν τις απόψεις αντί απλώς να 
τις καταγράφουν, επιλέγοντας πολιτικούς ηγέτες και «εκπροσώπους» 
και μετατρέποντας την επιλογή ηγετών και κομμάτων σε μια ακόμη 
καταναλωτική απόφαση. Τα ΜΜΕ συντηρούν μια κατάσταση «διαρκούς 
προληπτικής αντεπανάστασης», όπως το έχει θέσει, δίχως καμιά υπερβολή, 
ο Ρεζί Ντεμπρέ (Régis Debray)28. 

Υπό αυτή την έννοια, τα ΜΜΕ δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτά 
ως ένα κανάλι διοχέτευσης της αστικής ιδεολογίας ή ακόμη ως το μέσο 
διά του οποίου οι αστοί προπαγανδιστές και διαφημιστές χειραγωγούν 
την κοινή γνώμη, αλλά ως το σύστημα επικοινωνίας που υπονομεύει 
διαρκώς την ίδια τη δυνατότητα της επικοινωνίας και καθιστά, όλο και 
περισσότερο, αναχρονιστική την ίδια την έννοια της κοινής γνώμης. Αυτός 
είναι ο πυρήνας της αλήθειας της ρήσης του Μάρσαλ Μακλούαν (Marshall 
McLuhan), σύμφωνα με την οποία το μέσο είναι το μήνυμα [the medium 
is the message]. Το ζήτημα δεν είναι ότι ορισμένες τεχνολογίες καθορίζουν 
αυτόματα το περιεχόμενο της επικοινωνίας ή ότι η τηλεόραση έβαλε τέλος 
στον «γραμμικό» τρόπο σκέψης. Ούτε ότι η τεχνολογία καθοδηγεί την 
κοινωνική αλλαγή ή ότι όλες οι κοινωνικές επαναστάσεις προέρχονται από 
επαναστάσεις στα μέσα επικοινωνίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι 
τεχνολογίες μαζικής επικοινωνίας, από την ίδια τους τη φύση, ακριβώς όπως 
και η γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο, ενδυναμώνουν τη συγκέντρωση 
της εξουσίας και την ιεραρχική δομή της βιομηχανικής κοινωνίας. Και 
αυτό δεν το πετυχαίνουν μέσω της διάδοσης μιας αυταρχικής ιδεολογίας 
πατριωτισμού, μιλιταρισμού και υποταγής στην εξουσία, όπως πιστεύουν 

27.. Ο όρος feedback αποδίδει με εύγλωττο τρόπο την πραγματική φύση αυτής της ανταλ-
λαγής. Αναφέρεται στα ηλεκτρονικά παράσιτα που προκαλούνται από τη λανθασμένη 
τοποθέτηση ενός μικροφώνου. Έτσι, το λαϊκό feedback στις αποφάσεις των διευθυνόντων 
δεν προέρχεται από αυτόνομες, λαϊκές πρωτοβουλίες αλλά από ήσσονος σημασίας δυ-
σλειτουργίες του συστήματος της μονόδρομης επικοινωνίας, οι οποίες πρέπει να εξαλει-
φθούν το ταχύτερο δυνατόν.
28. . Régis Debray, Le Pouvoir intellectuel en France [Η πνευματική εξουσία στη Γαλλία], 
Παρίσι, Ramsay, 1979.
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τόσο πολλοί αριστεροί κριτικοί· το πετυχαίνουν καταστρέφοντας τη 
συλλογική μνήμη, αντικαθιστώντας τις παλαιότερες μορφές εξουσίας, από 
τις οποίες μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο, με ένα νέο είδος star system 
και αντιμετωπίζοντας όλες τις ιδέες, όλα τα πολιτικά προγράμματα, όλες 
τις διενέξεις και τις διαφωνίες ως εξίσου ενδιαφέρουσες από την άποψη 
της επικαιρότητας, ως περιεχόμενα που διεκδικούν εξίσου τη σπασμωδική 
προσοχή του τηλεθεατή και τα οποία, κατά συνέπεια, είναι εξίσου ασήμαντα 
και προορισμένα να ξεχαστούν.

Με μια πρώτη ματιά, οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών 
δίνουν την εντύπωση ότι απλώς διευκολύνουν τη διάδοση των πληροφοριών 
σε μια ευρύτερη κλίμακα από ό,τι ήταν δυνατό παλιότερα, χωρίς να 
προκαθορίζουν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. 
Αν η μηχανική αναπαραγωγή της κουλτούρας επιτρέπει στους διαφημιστές 
να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια πελατών μέσω ενός σποτ τριάντα 
δευτερολέπτων ή αν, αντίστοιχα, δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της 
καθεστηκυίας τάξης να έχουν πρόσβαση σε ένα μαζικό σώμα ψηφοφόρων, 
θα όφειλε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την ίδια ευκολία, και για 
τη μετάδοση ανατρεπτικών μηνυμάτων. Η πρόσφατη εμπειρία όμως 
αμφισβητεί αυτές τις προσδοκίες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, 
οι ριζοσπάστες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν «ό,τι μπορεί ενδεχομένως 
να μας προσφέρει η προσοχή της κοινής γνώμης που απολαμβάνουμε 
σήμερα», όπως το έθετε ένας ηγέτης του SDS29, αλλά, τελικά, ανακάλυψαν 
ότι η προσοχή των ΜΜΕ αλλοίωνε τον ίδιο το χαρακτήρα του κινήματος30. 
Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τα ΜΜΕ για τους δικούς του σκοπούς, 
το SDS βρέθηκε να εξυπηρετεί, αντίθετα, τους σκοπούς των ΜΜΕ. Ο 
Τοντ Γκίτλιν (Todd Gitlin) περιέγραψε λεπτομερώς αυτήν την εξέλιξη. 
Μας δείχνει πώς «τα ΜΜΕ επέλεξαν με σκοπό να κάνουν διάσημους» 
εκείνους τους ηγέτες του κινήματος που «ταίριαζαν περισσότερο στην 
προκατασκευασμένη εικόνα ενός ηγέτη της αντιπολίτευσης». Μας δείχνει 
πώς η εγγενής τάση των ΜΜΕ προς τη δραματική αντιπαράθεση και τη 

29.. Σ.τ.μ.: Students for a Democratic Society [Φοιτητές για μια δημοκρατική κοινωνία]. 
Φοιτητική οργάνωση της δεκαετίας του ’60, που αποτέλεσε βασικό εκπρόσωπο του 
κινήματος της Νέας Αριστεράς και άσκησε σημαντική επιρροή στους φοιτητικούς και 
αντιπολεμικούς αγώνες της εποχής, μέχρι τη διάλυσή της, το 1969. 
30. . Σύμφωνα με τον Paul Booth, όπως τον παραθέτει ο Todd Gitlin, The Whole World is 
Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left [Όλος ο κόσμος παρα- ο κόσμος παρα-ο κόσμος παρα- κόσμος παρα-κόσμος παρα- παρα-παρα-
κολουθεί. Τα ΜΜΕ και ο ρόλος τους στη δημιουργία και την καταστροφή της Νέας 
Αριστεράς], Μπέρκλεϊ, University of California Press, 1980, σ. 91.
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βία άρχισε να υπαγορεύει τις τακτικές και τη στρατηγική του ίδιου του 
κινήματος, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση του ριζοσπαστισμού από μια 
συμπεριφορά πολεμικού τύπου, μια ολοένα και μεγαλύτερη κλιμάκωση 
των θεατρικών πράξεων και μια «αυτοφενακιζόμενη αναζήτηση της 
επανάστασης». Μας δείχνει πώς η αναζήτηση των ΜΜΕ για κάποιους 
ιστορικούς και ιδιαίτερα «περίβλεπτους» ηγέτες επηρέασε όχι μόνο την 
τακτική του κινήματος αλλά και την ίδια του τη δομή, καθώς μετέτρεψε σε 
σταρ ανθρώπους όπως ο Mark Judd, ο Jerry Rubin, και ο Abbie Hoffman, 
κωμικοτραγικές φιγούρες της αντικουλτούρας που δεν έδιναν λογαριασμό 
σε καμία βάση αλλά, παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζονταν ως εκπρόσωποι 
της Αριστεράς. Όπως παρατηρεί ο Γκίτλιν, τα ΜΜΕ αντικαθιστούν «το 
αυθεντικό κύρος που βασίζεται στην ανωτερότητα του χαρακτήρα, στην 
εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες» με μια νέα μορφή ψευτο-κύρους 
το οποίο βασίζεται στη διασημότητα31. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο σε ό,τι 
αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ καλύπτουν την Αριστερά, αλλά 
αφορά τη συνολική τους στάση απέναντι στην πολιτική. 

Το ίδιο σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του 
αντίκτυπου των ΜΜΕ στον κόσμο των ιδεών. Και εδώ, μια επιφανειακή άποψη 
θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι νέες μορφές επικοινωνιών επιτρέπουν 
στους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους να έχουν πρόσβαση σε ένα 
πολύ μεγαλύτερο κοινό από αυτό που θα μπορούσαν ποτέ να ονειρευτούν. 
Αυτό όμως που κάνουν τα ΜΜΕ, αντιθέτως, είναι να καθολικεύουν την 
επιρροή της αγοράς, μετατρέποντας τις ιδέες σε εμπορεύματα. Όπως 
ακριβώς αλλοιώνουν την επιλογή και την επικύρωση της πολιτικής ηγεσίας, 
υποκαθιστώντας τη λαϊκή κρίση με τους δικούς τους υπολογισμούς σχετικά 
με το τι αξίζει να προβληθεί και τι όχι, με ανάλογο τρόπο αλλοιώνουν την 
επικύρωση της λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής ανωτερότητας. Η άσβεστη 
δίψα τους για καινοτομία (δηλαδή για παλιούς τύπους με καινούργιο 
περιτύλιγμα), η εξάρτησή τους από την άμεση επιτυχία του προϊόντος 
και η ανάγκη τους να ανακαλύπτουν την «ιδεολογική επανάσταση της 
χρονιάς», κατά την έκφραση του Ντεμπρέ, μετατρέπει την «προβολή» 
στο μοναδικό κριτήριο διανοητικής αξίας. Η πρώτη κρίση που εκφέρεται 
για ένα βιβλίο ή μια ιδέα μετατρέπεται σε τελική κρίση· ένα βιβλίο είτε 
θα μετατραπεί σε best-seller είτε θα εξαφανιστεί. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, το βιβλίο θα έχει πάντοτε δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με 

31. Todd Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π., σ. 149, 155, 160.
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τα άρθρα ή τις συνεντεύξεις που προκαλεί. Όπως και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η δημοσιογραφία δεν καταγράφει πλέον τα γεγονότα, αλλά 
τα δημιουργεί. Αναφέρεται όλο και λιγότερο σε πραγματικά γεγονότα και 
όλο και περισσότερο σε μια κυκλική και αυτονομιμοποιούμενη διαδικασία 
προβολής και δημοσιότητας. Δεν προϋποθέτει πια κάποιον κόσμο που 
υπάρχει ανεξάρτητα από τις εικόνες που παράγονται σχετικά με αυτόν. 
Όπως και ο πολιτικός αγωνιστής, ο διανοούμενος ανακαλύπτει ότι «είναι 
υποτελής σε ένα νέο είδος μέσου που δεν αρκείται στο να μεταδίδει κάποια 
επιρροή, αλλά της επιβάλλει, επιπλέον, το δικό του κώδικα»32. 

Οι μελέτες του Γκίτλιν και του Ντεμπρέ μας βοηθήσουν να 
παραμερίσουμε τις αφηρημένες θεωρίες σχετικά με τα ΜΜΕ και να 
θεμελιώσουμε τη συζήτηση όχι πάνω στις «εμπειρικές» κοινωνιολογικές 
έρευνες των «πολιτιστικών γούστων» του Χέρμπερτ Γκανς, αλλά, αντιθέτως, 
στη συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία όσων προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν 
τα ΜΜΕ για κριτικούς, ανατρεπτικούς και επαναστατικούς σκοπούς. Το 
πρακτικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά τα βιβλία είναι ότι τέτοιες 
προσπάθειες είναι προορισμένες να αποτύχουν. Οι πολιτικοί αγωνιστές 
που προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία θα έπρατταν ορθότερα αν 
αφιέρωναν το χρόνο τους στην υπομονετική δουλειά της πολιτικής ζύμωσης 
και οργάνωσης, αντί να προσπαθούν να οργανώσουν ένα κίνημα «μέσα 
από καθρέφτες», κατά την έκφραση του Ρένι Ντέιβις (Rennie Davis)33. Οι 
συγγραφείς και οι διανοούμενοι, από την πλευρά τους, οφείλουν να μάθουν 
ότι τα ΜΜΕ τους δίνουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ακροατήριο αυστηρά 
και μόνο υπό τους δικούς τους όρους. Πολλοί άνθρωποι στην Αριστερά 
πιστεύουν ότι η βιομηχανία των μέσων επικοινωνίας μπορεί να μετατραπεί 
σε πρακτορείο αντι-προπαγάνδας, αν αρχίσει να μεταδίδει ριζοσπαστικές 
ιδέες και εικόνες πολιτικής εξέγερσης. Ωστόσο, παρέχοντας, τα ΜΜΕ, «ίσο 
μερίδιο χρόνου» στα ριζοσπαστικά κινήματα και τις ιδέες, δεν ανατρέπουν 
το στάτους κβο, αλλά τα κινήματα.

Στη μελέτη του για το SDS, ο Γκίτλιν υποστηρίζει ότι το φοιτητικό 
κίνημα δεν έγινε παίγνιο των ΜΜΕ μόνο επειδή οι ηγέτες του αφέθηκαν 
να επιλεγούν με όρους διασημότητας, αλλά και επειδή το κίνημα, στο 

32. Régis Debray, Le Pouvoir intellectuel en France, ό.π.
33.. T. Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π.: «Αυτή η εύστοχη φράση», γράφει ο 
Γκίτλιν, «περιγράφει τη διαδικασία με την οποία αποδίδουμε πραγματική υπόσταση σε 
ένα πρόταγμα, δημιουργώντας μια φήμη σχετικά με αυτό».

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

σύνολό του, αρνήθηκε να συστήσει μια δομή υπεύθυνης ηγεσίας η οποία θα 
είχε αποτρέψει το διορισμό των «εκπροσώπων» του από το CBS και τους 
New York Times. Η Αριστερά θεωρούσε κάθε μορφή ηγεσίας ως εγγενώς 
ελιτίστικη και προτίμησε τη βολική αυταπάτη σύμφωνα με την οποία ένα 
κίνημα μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς ηγέτες, αρκεί τα μέλη του να είναι 
αφοσιωμένα σε σκοπούς αδιαμφισβήτητα δημοκρατικούς. Εν τω μεταξύ 
η ανάδυση αστέρων των ΜΜΕ μέσα στην Αριστερά απλώς εμπέδωσε την 
καχυποψία απέναντι στην έννοια της ηγεσίας. Το πρόβλημα, ωστόσο, της 
Αριστεράς δεν είναι να απαλλαγεί από τους ηγέτες, όσο το να τους κάνει 
να λογοδοτούν στη βάση. Η αποτυχία της δημιουργίας μιας τέτοιου είδους 
ηγεσίας καθιστά δυσκολότερη από ποτέ, όπως υπογραμμίζει ο Γκίτλιν, «την 
οικοδόμηση μιας υποδομής αυτόνομων πολιτιστικών θεσμών, ανεξάρτητων 
από την κυρίαρχη κουλτούρα»34.

Αυτές οι παρατηρήσεις μας οδηγούν σε ένα γενικότερο συμπέρασμα. 
Η Αριστερά οφείλει να συμμαχήσει όχι με τα ΜΜΕ και τις υπόλοιπες 
δυνάμεις της πολιτιστικής ομογενοποίησης ούτε με όσους υποστηρίζουν 
μια κοινωνία δίχως αυθεντία, δίχως πατέρες και δίχως παρελθόν, αλλά με 
τις δυνάμεις που, μέσα στη σύγχρονη ζωή, αντιστέκονται στην αφομοίωση, 
την εκρίζωση και τον άνωθεν επιβεβλημένο «εκσυγχρονισμό». Καταρχάς 
πρέπει να αναθεωρήσει την ιδέα της για το τι κάνει τους ανθρώπους 
πραγματικά μοντέρνους. Τώρα που η νεότερη ιστορία αρχίζει και η 
ίδια να υποχωρεί προς το παρελθόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο 
καλλιτεχνικός μοντερνισμός ήταν πολύ βαθύτερα συνδεδεμένος με την 
παράδοση από ό,τι πίστευαν οι ίδιοι οι μοντερνιστές πρωτοπόροι –και το 
ίδιο ισχύει για τη νεοτερική κουλτούρα στο σύνολό της. Δεν ήταν σε καμία 
περίπτωση απλώς και μόνο το προϊόν της απόρριψης των «παραδοσιακών» 
συμπεριφορών. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, άντλησε μεγάλο μέρος 
της δύναμής της από τη διατήρησή τους. Ο Ράντολφ Μπορν είχε δίκιο, 
όταν έλεγε ότι ο πραγματικός κοσμοπολιτισμός πρέπει να ριζώνει στην 
πολιτιστική ιδιαιτερότητα [particularism]. Η εμπειρία της εκρίζωσης, 
από την άλλη πλευρά, δεν οδηγεί στον πολιτιστικό πλουραλισμό αλλά 
στον επιθετικό εθνικισμό, στη συγκεντροποίηση και στην ενδυνάμωση 
της κρατικής και οικονομικής εξουσίας. Μετά την είσοδο της Αμερικής 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρχισε να ξεθωριάζει η ελπίδα μιας 
πολιτιστικής ανανέωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπορν στράφηκε, όχι 

34.. T. Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π.
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άδικα, στην ανάλυση αυτής της πολεμικής μηχανής, που είναι το σύγχρονο 
κράτος. Άλλη μια συγγραφέας που κατανόησε αυτά τα προβλήματα πολύ 
διαυγέστερα από τους φοιτητές κοινωνιολογίας της μαζικής κουλτούρας 
(συμπεριλαμβανομένων και όσων πρόσκεινται στην Αριστερά), αφού πρώτα 
εξέφρασε την κατάπληξή της για το γεγονός ότι «ορισμένες περίοδοι που 
στερούνταν σχεδόν απόλυτα μέσων επικοινωνίας ξεπερνούσαν τη δικιά μας 
σε ό,τι αφορά στον πλούτο, την ποικιλία, τη γονιμότητα και τη ζωντάνια της 
ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στις πιο μεγάλες επικράτειες», πρότεινε μια 
αντίστοιχη ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην εκρίζωση και τον επηρμένο 
επαρχιωτισμό, που συνιστά το θεμέλιο των σύγχρονων διαδικασιών 
ισχυροποίησης του έθνους-κράτους. «Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι 
μια ζωή δίχως πίστη και αφοσίωση είναι κάτι απαίσιο», έγραφε η Σιμόν 
Βέιγ (Simone Weil)· μέσα στο σύγχρονο κόσμο, όμως, «δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο, έξω από το κράτος, στο οποίο θα μπορούσαμε να επιδείξουμε 
αφοσίωση»35.

Η εξαφάνιση όλων σχεδόν των μορφών αυθόρμητων, λαϊκών 
κοινωνικών σχέσεων δεν καταστρέφει την επιθυμία σύναψης κοινωνικών 
σχέσεων. Η εκρίζωση ξεριζώνει τα πάντα εκτός από την ανάγκη μας για 
ρίζες.

35. S. Weil, L’Enracinement [Το να έχει κανείς ρίζες], Παρίσι, Gallimard-Idees, σ. 158 
και 164.

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Συντηρητισμός, ριζοσπαστισμός και η 
ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού*

 Στην εισαγωγή του στη γαλλική έκδοση της Εξέγερσης των ελίτ 
του Κρίστοφερ Λας, ο Ζαν-Κλοντ Μισεά αναφέρει ορισμένες κριτικές που 
ασκήθηκαν στο μεγάλο αμερικανό κοινωνιολόγο και ιστορικό, σύμφωνα 
με τις οποίες οι απόψεις του τελευταίου δεν έχουν, σε τελική ανάλυση, 
προοδευτικό αλλά συντηρητικό χαρακτήρα1. Για το Μισεά αυτές οι 
κριτικές συνιστούν αντίδραση στη δριμεία κριτική στην οποία υποβάλλει 
ο Λας την «ηδονιστική» κουλτούρα του σύγχρονου καπιταλισμού, η οποία 
δεν έχει καμία σχέση με την πουριτανική και πατερναλιστική ηθική της 
αστικής τάξης. Οι εκφραστές αυτής της κουλτούρας κατηγορούν όποιον 
τους ασκεί κριτική ως συντηρητικό, ως υπερασπιστή, με άλλα λόγια, 
κοινωνικών μορφών ξεπερασμένων και αντιδραστικών. Δεδομένου ότι δεν 
πρόκειται εδώ για μια ακαδημαϊκή μελέτη ενός φιλολογικού ζητήματος (τι 
ακριβώς λέει ο Λας και τι λένε οι επικριτές του), αλλά για μια προσπάθεια 
διαλεύκανσης ορισμένων συγχύσεων, η οποία νομίζουμε ότι μπορεί να 
συνεισφέρει στην προώθηση μιας διαυγούς και κριτικής σκέψης, αξίζει 
να επιμείνουμε λίγο στο θέμα. Εδώ παίρνουμε την περίπτωση του Λας 
περισσότερο ως αφορμή για συζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι 
τόσο η δική του περίπτωση όσο και αυτή των κριτικών του καταδεικνύουν 
τη δυσκολία των παραδοσιακών προσεγγίσεων να επιτύχουν μια διαυγή 
και κριτική στάση απέναντι σε ένα ουσιώδες για τη δημοκρατική πολιτική 
σημείο.

* Πρόκειται για σημαντικά συντομευμένη, λόγω στενότητας χώρου, εκδοχή του κειμένου. 
Για μια ολοκληρωμένη εκδοχή, ο αναγνώστης μπορεί –παρακαλείται μάλιστα!- να ανα-
τρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://issuu.com/magmareview/docs/
1. Ζαν-Κλοντ Μισεά, «Τρόπος χρήσης του Κρίστοφερ Λας», μεταφρασμένο στην ιστο-
σελίδα, http://issuu.com/magmareview/docs/michea_2 .
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Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού και η εκρίζωση του ατόμου

Αυτό το οποίο καταμαρτυρούν στο Λας οι επικριτές του είναι ότι 
επιμένει στην ανάγκη διατήρησης ή διάσωσης ορισμένων παραδοσιακών 
αξιών, οι οποίες, κατά τους τελευταίους, θα έπρεπε να θεωρούνται αξίες 
συντηρητικές και οπισθοδρομικές, τις οποίες οφείλουμε να απορρίψουμε 
στα πλαίσια μιας διαδικασίας εκσυγχρονισμού. Βασική έγνοια του Λας, 
όπως φαίνεται και από το κείμενό του που δημοσιεύουμε σε αυτό το 
τεύχος, είναι να αποσυνδέσει την έννοια της νεοτερικότητας και του 
εκσυγχρονισμού από την αντίληψη ότι η κοινωνική πρόοδος και –κατ’ 
επέκταση- η κοινωνική απελευθέρωση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση 
την αποκοπή των ατόμων από κάθε ρίζα, δηλαδή από κάθε παραδοσιακή 
αξία ή πολιτιστική μορφή. 

Αν εξαιρέσουμε τη στάση του Λας απέναντι στη θρησκεία, όπου η 
εντελώς λανθασμένη αντίληψη του ρόλου της τον οδηγεί να τη θεωρεί μέσο 
διατήρησης της υπευθυνότητας και της ηθικής ακεραιότητας των πολιτών 
μιας δημοκρατικής πολιτείας2, το βασικό σχήμα της σκέψης του είναι 
σωστό, ανεξαρτήτως ορισμένων ενδεχόμενων υπερβολών. Ο χαρακτηρισμός 
του ως συντηρητικού από ένα κομμάτι των αναγνωστών δείχνει, υπό μια 
έννοια τη ριζοσπαστικότητά του, η οποία δεν του επιτρέπει να γίνεται 
άμεσα κατανοητό. Η βασική ιδέα του Λας, όπως γίνεται σαφής και από 
το κείμενό του «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας» είναι ότι, 
τελικά, η εξίσωση του εκσυγχρονισμού με την εκρίζωση των ατόμων όχι 
μόνο δεν οδηγεί στην πρόοδο και την κοινωνική απελευθέρωση αλλά, όλως 
αντιθέτως, στερεί τα άτομα από τα στοιχειώδη πολιτιστικά εφόδια που 
θα τους επέτρεπαν να αγωνιστούν για την αλλαγή της υπάρχουσας 
κατάστασης. Η «διαδικασία εκσυγχρονισμού», με την καπιταλιστική έννοια 
του όρου, επιτυγχάνει να αποκόψει πλήρως τα άτομα από τα συλλογικά 
σημεία αναφοράς αλλά και από τις στοιχειώδεις, καθημερινές πρακτικές της 
κοινωνικής ζωής που αναπτύσσονται στα πλαίσια μιας λαϊκής κουλτούρας, 
προκειμένου να τα παραδώσει βορά στη γραφειοκρατία, τους πάσης 
φύσεως ειδικούς και τη «θεραπευτική κουλτούρα», με τους «ψυχολόγους» 
της και τους συμβουλευτές κάθε είδους. 

Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα μια αυξανόμενη 

2. Βλ. σχετικά τα δύο τελευταία κεφάλαια της Εξέγερσης των ελίτ, μτφρ. Β. Τομανάς, 
Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ. χ.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ανευθυνοποίηση του ατόμου. Το σύγχρονο άτομο παρουσιάζεται όλο και 
περισσότερο ανίκανο να αντιμετωπίσει μόνο του, δίχως τη βοήθεια κάποιου 
ειδικού, ακόμη και τις πιο απλές, καθημερινές καταστάσεις: πρέπει να 
συμβουλευτούμε το διατροφολόγο για να δούμε τι θα φάμε, να διαβάσουμε 
το γυναικείο περιοδικό για να βρούμε τι θα φορέσουμε ή πώς θα κάνουμε 
σεξ με το σύντροφό μας, πρέπει να απευθυνθούμε στους «ειδικούς των 
διαπροσωπικών σχέσεων» για να βρούμε τι δεν πάει καλά στη σχέση μας 
κ. ο. κ. Αυτό συμβαίνει, επειδή η καταναλωτική και ψευτο-ηδονιστική 
κουλτούρα του σημερινού καπιταλισμού βασίζεται στην καταστροφή όλων 
των παραδοσιακών πολιτιστικών μορφών που –με τρόπο συντηρητικό ή όχι, 
αυτό λίγο ενδιαφέρει εν προκειμένω- παρείχαν μια στοιχειώδη οργάνωση 
και τάξη στη ζωή των ατόμων, χωρίς, όμως, να τις αντικαθιστά με κάτι 
καινούργιο. Έτσι, «παρατηρούμε ένα ανοδικό ρεύμα φαινομένων υπερβολής 
και απώλειας ελέγχου του εαυτού, αποδιοργανωμένων συμπεριφορών, 
παθολογικής και ψυχαναγκαστικής κατανάλωσης. Η αποδυνάμωση των 
συλλογικών μορφών ελέγχου, οι ηδονιστικές διεγέρσεις, η υπερπληθώρα 
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»3.

Για εμάς αυτή η ανάλυση είναι ουσιώδης. Συνδέεται άμεσα με 
τη θεωρία σχετικά με την ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού, που 
υποστηρίζουμε σε αυτό το περιοδικό. Η κρίση του καπιταλισμού, ως 
προϊόν της διαδικασίας γραφειοκρατικοποίησης της κοινωνικής ζωής, 
μετατρέπεται, τελικά, σε κρίση «της ίδιας της διαδικασίας κοινωνικοποίησης 
του ατόμου»4. Η κοινωνική ζωή υποτάσσεται στο «σιδερένιο κλουβί» 
(Μαξ Βέμπερ) της γραφειοκρατίας και ο «άνθρωπος της οργάνωσης» 
(W. H. Whyte) επικρατεί επί όλων των υπόλοιπων τύπων ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα να καταστρέφονται προοδευτικά όλες οι παραδοσιακές μορφές 
κοινωνικοποίησης και πολιτιστικής δημιουργίας, τόσο οι λαϊκές όσο και οι 
προερχόμενες από τις καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές κ.λπ. πρωτοπορίες. Οι 
θεσμοί αδειάζουν από νόημα, εγκαταλείπονται από τα άτομα, αφού η 
γραφειοκρατική οργάνωση προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στη θέση 
των ατόμων, αντί των ατόμων. Αυτή η κοινωνία μετατρέπεται, τελικά, 

3. Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Η κουλτούρα ως κόσμος και ως αγορά», περ. Μάγμα, τ. 
5, Δεκέμβριος 2009, σ. 51.
4. Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», Σύγχρονος 
καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987.
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σε μια «γραφειοκρατική κοινωνία διευθυνόμενης κατανάλωσης»5, καθώς 
η μόνη μορφή κουλτούρας που μπορεί πλέον να υπάρξει είναι η μαζική 
κουλτούρα, που οργανώνεται από τα ΜΜΕ, τους διαφημιστές και την 
πολιτιστική βιομηχανία, εντός των πλαισίων της οποίας προσπαθούν, πλέον 
και με απεγνωσμένο τρόπο, να δώσουν τα άτομα κάποιο νόημα στη ζωή 
τους. 

Αυτό το κενό νοήματος, η κρίση των φαντασιακών σημασιών, των 
αξιών, των εθίμων που οργάνωναν, μέχρι σήμερα, την κοινωνική ζωή οδηγεί 
σε έναν εκτροχιασμό του συστήματος, καθώς συνοδεύεται από μια άνευ 
προηγουμένου ανθρωπολογική φθορά : το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας 
πέφτει, διαδίδονται ο νεοαναλφαβητισμός και η ανευθυνότητα, ενώ οι 
διευθυντικοί κύκλοι της κοινωνίας χαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη 
ανικανότητα και έλλειψη φαντασίας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των 
καταστάσεων. Αυτή η ανθρωπολογική κρίση των καπιταλιστικών κοινωνιών 
πλήττει θεσμούς που δεν είχαν αμφισβητηθεί για αιώνες –ή, τουλάχιστον, 
που δεν είχαν αμφισβητηθεί από καταβολής τους: το σχολείο, η οικογένεια, 
οι σχέσεις ανάμεσα στα φύλα και τις γενεές, οι μηχανισμοί διάδοσης και 
μετάδοσης της γνώσης, η γλώσσα κ.λπ. Αυτό σημαίνει –για να θέσουμε το 
ζήτημα με καστοριαδικούς όρους- ότι η κρίση των σημερινών κοινωνιών 
δεν πλήττει μόνο τις φαντασιακές σημασίες της κοινωνίας, αλλά αγγίζει 
και ένα μέρος από τη λειτουργική της διάσταση, δηλαδή, με άλλα λόγια, 
θίγει και ένα κομμάτι των μηχανισμών αυτοαναπαραγωγής της κοινωνίας 
ως φαντασιακής θέσμισης. 

Όπως είδαμε προηγουμένως, η ανθρωπολογική κρίση του 
καπιταλισμού εκφράζεται, σε καθημερινό επίπεδο μέσω μιας αυξανόμενης 
ανευθυνοποίησης των ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας ενάντια 
στο σημερινό καπιταλισμό θα πρέπει να θέτει στην πρώτη γραμμή της 
ρητορικής του το ζήτημα της υπεράσπισης ορισμένων στοιχειωδών 
πολιτιστικών κατακτήσεων ή αρετών, οι οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε 
κοινωνία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή αναπαραγωγή της. Το να 
υπερασπίζεις, για παράδειγμα, τη σωστή χρήση της γλώσσας, την «υψηλή 
κουλτούρα», την έννοια του καθήκοντος και της ευθύνης, την αυστηρότητα 
των κριτηρίων, τον παιδαγωγικό ρόλο της γονικής αυθεντίας ή την αξία 

5. Α. Λεφέβρ, «Τα παιδιά του Μάη», Μηδενισμός και αμφισβήτηση, μτφρ. Λ. Τρουλι-
νού, Αθήνα, Ύψιλον, 1990, σ. 16.
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χρήσης των πραγμάτων6 μπορεί εύκολα να σου επιφέρει την κατηγορία του 
συντηρητικού ή του ελιτιστή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν ασκείς κριτική 
σε ορισμένα «φιλελεύθερα» ή «ελευθεριακά» εκπαιδευτικά μοντέλα, 
καταλογίζοντάς τους ότι παραβλέπουν την υπευθυνότητα που οφείλουν 
να δείχνουν οι ενήλικες, ως εκπρόσωποι των πολιτιστικών παραδόσεων 
της εκάστοτε κοινωνίας, απέναντι στα παιδιά7. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε 
τα πράγματα με πιο ψύχραιμο τρόπο, θα δούμε ότι η «διάβρωση της 
προσωπικότητας» (R. Sennett) του ατόμου που επιφέρει ο σύγχρονος 
καπιταλισμός με την καταναλωτική-«ηδονιστική» του κουλτούρα και 
τα σύγχρονα μετα-τεϊλορικά εργασιακά μοντέλα που προωθεί8, είναι 
τέτοια, που τα άτομα βρίσκονται μέσα σε έναν αυξανόμενο διανοητικό 
αποπροσανατολισμό, ο οποίος τους καθιστά όλο και πιο δύσκολη την 
υποστήριξη ενός συνεκτικού, λίγο πολύ, συνόλου απόψεων και μιας 
πολιτικής στράτευσης οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή σε 
ένα ριζοσπαστικό, δημοκρατικό πολιτικό κίνημα. Και είναι προφανές ότι, 
απέναντι σε αυτή την κατάσταση, πολλές από τις αξίες και τις πολιτιστικές 
μορφές που δημιούργησε η αστική κοινωνία είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό 
που εμείς επιθυμούμε, ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης, από οτιδήποτε 
παράγει ο σημερινός καπιταλισμός. 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ζητάμε την επιστροφή σε παλαιότερες 
κοινωνικές μορφές, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό. Αυτό που 
προτείνουμε είναι μια μείξη των καλύτερων από τα «παραδοσιακά» στοιχεία 
με τα ριζοσπαστικά στοιχεία που φέρνει στην επιφάνεια το πρόταγμα της 
αυτονομίας. Η «διατήρηση» των καλύτερων στοιχείων της παράδοσής μας

6. Ως προς αυτό το τελευταίο, βλ. το κείμενό μας, «Πολιτική οικολογία και καπιταλι-
σμός της κατανάλωσης», Μάγμα 5, Δεκέμβριος 2009, σσ. 103-107.
7. Πρόκειται για τη βασική ιδέα του κειμένου της Hannah Arendt, «Η κρίση της εκ-Hannah Arendt, «Η κρίση της εκ- Arendt, «Η κρίση της εκ-Arendt, «Η κρίση της εκ-, «Η κρίση της εκ-
παίδευσης» (1961): «Είναι ακριβώς χάριν της διατήρησης του καινούργιου και του 
επαναστατικού που ενυπάρχει σε κάθε παιδί που η εκπαίδευση πρέπει να είναι συντη-
ρητική. Οφείλει να προστατεύσει αυτήν την καινοτομία» (H. Arendt, La crise de la culture, 
Παρίσι, Gallimard, 1989, σ. 247). Δυστυχώς αυτές οι θέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για 
να συγκαλύψουν άλλες πτυχές της κρίσης της σημερινής -και ιδιαίτερα της ελληνικής!- 
εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο άρθρο του Π. Ζουμπουλάκη, «Τέσσερις σημειώσεις για 
το σχολείο» (Νέα Εστία, τ. 1819, Φεβρουάριος 2009, σ. 207), όπου κάθε κριτική στον 
απαράδεκτο χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ταυτίζεται με τον 
«φιλονεϊκό λαϊκισμό».
8. Ως προς αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, που δε μπορούμε να εξετάσουμε εδώ, βλ. 
το βιβλίο του R. Sennett, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, 
Αθήνα, Σαββάλας, 2008.
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δε διαχωρίζεται χρονικά από την κριτική του παρόντος, όπως δείχνουν να 
το υπονοούν ορισμένοι συγγραφείς9· αντιθέτως, αποτελούν δύο στιγμές της 
ριζοσπαστικής κριτικής στην οποία πρέπει να επιβάλλουμε το σημερινό, 
«ηδονιστικό» καπιταλισμό.

Ο σύγχρονος «ατομικισμός» και η «ηδονιστική» κουλτούρα

α) Ατομικοποίηση και αυτόνομο υποκείμενο

Η σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, η κοινωνιολογία αλλά και η 
γενικότερη κυρίαρχη αντίληψη σχετικά με τις σημερινές κοινωνίες μας 
λένε ότι αυτές οι τελευταίες είναι «ατομικιστικές», υπό την έννοια πως 
καταργούν τις παραδοσιακές, «κολεκτιβιστικές» δομές, όπου το άτομο 
ήταν υποταγμένο στην οικογένεια, τη φυλή κ.λπ., δίνοντας του όχι μόνο 
πλήρη ελευθερία κινήσεων αλλά και μετατρέποντάς το σε κέντρο βάρους 
της σύγχρονης ιδεολογίας και ηθικής. 

Κάθε κοινωνία δημιουργεί το δικό της τύπο ατόμου και ακριβώς το 
θέμα είναι να διερευνήσουμε την ανθρωπολογική του σύσταση. Ο σημερινός 
τύπος ατόμου, όπως είδαμε, ενσαρκώνει τη γενικότερη ανευθυνότητα και 
έλλειψη συνοχής και προσανατολισμού που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 
κουλτούρα. Αν εξαιρέσουμε την προφανή απελευθέρωση που προκύπτει 
από την ανατροπή των παραδοσιακών, αυταρχικών μορφών ηθικής, η 
«ατομικότητά» του έγκειται στο ότι η κατάρρευση των συλλογικών 
αναφορών και των αξιών της κοινωνίας του δίνουν την εντύπωση πως 
έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Η ιδιωτικοποίηση10, παράλληλα, 
των σύγχρονων κοινωνιών, που κάνει τους ανθρώπους να αδιαφορούν για 
οτιδήποτε υπερβαίνει τον κοντινό τους περίγυρο (οικογένεια, φίλοι, χόμπι

9. Όπως ο Γκίντερ Άντερς (Günther Anders), ο οποίος έγραφε, το 1977, ότι: «Σήμερα 
δεν αρκεί πλέον να μετασχηματίσουμε τον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει 
να τον διατηρήσουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να τον αλλάξουμε, ακόμα και με έναν 
επαναστατικό τρόπο. Πρώτα από όλα όμως οφείλουμε να είμαστε συντηρητικοί με την 
αυθεντική έννοια του όρου, συντηρητικοί με μια έννοια που δε θα αποδεχόταν κανένας 
από τους ανθρώπους που δηλώνουν συντηρητικοί» (τον παραθέτει ο Ζαν Κλοντ Μισεά, 
στην εισαγωγή του στη γαλλική έκδοση του «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτού-
ρας» του Λας: Ch. Lasch, Culture de masse ou culture populaire?, Καστελνό λε Νε, Climats, 
2001, σ. 7).
10. . Για αυτή την έννοια του Καστοριάδη, βλ. Φ. Γκοτρό, «Socialisme ou Barbarie 1962-
1963: από τις ρωγμές στο σχίσμα», μέρος Α’, περ. Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2008, σσ. 
85-90.
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κ.λπ.), εντείνει αυτή την αίσθηση «ατομικής ελευθερίας», «ανεξαρτησίας» 
κ.λπ., καθώς απωθεί κάθε μορφή σοβαρής συλλογικής δέσμευσης, 
απαξιώνοντας την έννοια του καθήκοντος. Πρόκειται για μια εντελώς τυπική 
αντίληψη περί «απελευθέρωσης» που απλώς αναπαράγει το φαντασιακό 
της εκρίζωσης. Η απελευθέρωση ταυτίζεται με την αποκοπή του ατόμου 
από κάθε είδους συλλογική ένταξη, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για 
ένταξη σε θεσμούς ετερόνομους ή αυτόνομους. 

Είναι όμως αυτή μια πραγματική μορφή ατομικότητας, με την 
έννοια της προώθησης μιας γνήσιας, έστω και μερικής, αυτονομίας των 
ατόμων; Προωθεί αυτή η κουλτούρα μια υπεύθυνη και δημιουργική 
προσωπικότητα; Όπως παρατηρούν δύο κοινωνιολόγοι, «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 
υποκειμένου»11. Αυτό συμβαίνει, επειδή η εκρίζωση του ατόμου όχι μόνο 
δε συνιστά μια πραγματική απελευθέρωση αλλά, στην πραγματικότητα, 
καταστρέφει, σταδιακά και κάθε δυνατότητα μιας πιθανής κατάκτησής 
της. Η αποκοπή του ατόμου από κάθε είδους συλλογικής ένταξης συνιστά, 
την ίδια στιγμή, και καταστροφή των πολιτιστικών εφοδίων που επιτρέπουν 
στο άτομο να καθίσταται αυτόνομο υποκείμενο. Δηλαδή άτομο υπεύθυνο 
και δημιουργικό, με ικανότητα δέσμευσης και αυτοπειθαρχίας, το οποίο 
λαμβάνει πρωτοβουλίες και διαθέτει κριτική σκέψη που του επιτρέπει να 
αμφισβητεί τις κυρίαρχες αντιλήψεις αλλά και να προσεγγίζει κριτικά τις 
ίδιες του τις εμμονές και τις προλήψεις. Αυτή η διαμόρφωση δε συμβαίνει 
μέσα στο κενό, αλλά αποτελεί προϊόν μιας συγκεκριμένης διαδικασίας 
εκκοινωνισμού, που επιτυγχάνεται μέσα από την ένταξη του ατόμου 
σε συγκεκριμένους θεσμούς και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και 
εγχειρήματα συλλογικού τύπου. Είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που 
το άτομο μαθαίνει να είναι υπεύθυνο και να αναλαμβάνει ευθύνες και 
πρωτοβουλίες, διαμορφώνει την προσωπική του σκέψη, μέσω της συζήτησης 
και της αντιπαράθεσης με άλλες απόψεις, έρχεται σε επαφή με πρότυπα 
και ιδέες που του επιτρέπουν να βελτιώνεται κ.λπ. 

Η αποκοπή, αντίθετα, του ατόμου από κάθε είδους συλλογική 
ένταξη του στερεί τα εφόδια που είναι απαραίτητα για να εκφράσει και

11.. Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Η κουλτούρα ως κόσμος και ως αγορά», ό. π.
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να πραγματώσει τις όποιες ικανότητές του. Η ταύτιση της απελευθέρωσης 
με την «ανεξαρτητοποίηση» του ατόμου από κάθε είδους ένταξη συνιστά 
τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και πρακτικής. Σύμφωνα 
με αυτή την αντίληψη, ο καλύτερος τρόπος για να μάθει ένα παιδί να 
κολυμπά δεν είναι να ακολουθήσει κάποιον έμπειρο κολυμβητή, ο οποίος 
θα τον καθοδηγήσει και θα τον βοηθήσει· μάλλον είναι προτιμότερο να το 
σπρώξουμε με το ζόρι μέσα στην πισίνα, ώστε να βγάλει άκρη μόνο του. 
Αυτή είναι η περίφημη τάση προς την «υπευθυνοποίηση» των ατόμων: 
είσαι άνεργος; Φταις αποκλειστικά και μόνο εσύ, οπότε προσπάθησε να 
τα βγάλεις πέρα μόνος σου –και αν δεν τα καταφέρεις, είναι αποκλειστικά 
δικό σου πρόβλημα. Αυτή η τάση αποτελεί τον πυρήνα των σύγχρονων, 
μετα-τεϊλορικών εργασιακών μοντέλων. Μέσα σε πολλές σημερινές 
εταιρίες η εξουσία (power) των διευθυντών αποσυνδέεται από την αυθεντία 
και το κύρος (authority), δηλαδή από την υπευθυνότητα απέναντι στους 
υφιστάμενούς τους και από έναν υγιή «πατερναλισμό»12. Οι θεσμοί, είτε 
πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα είτε πρόκειται –όλο και περισσότερο- 
για το δημόσιο τομέα, καταργούν τον όποιο «παιδαγωγικό» ή επικουρικό 
τους ρόλο και μεταθέτουν τις ευθύνες τους στο άτομο: διά βίου μάθηση, 
αυτό-κατάρτιση κ.λπ. Παράλληλα, στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, 
η κοινωνικοποίηση των νέων γίνεται όλο και περισσότερο μέσω των 
διάφορων «φυλών», μικροομάδων και δικτύων υποκουλτούρας. Το βασικό 
χαρακτηριστικό όμως αυτών των μικροκοινωνιών είναι ότι λειτουργούν 
με έναν εξαιρετικά αριστοκρατικό και ιεραρχικό τρόπο, ασχέτως του αν 
αυτό δε λέγεται ποτέ ρητά: υπάρχει πάντοτε μια μικρή ελίτ και γύρω 
από αυτήν η μεγάλη μάζα όσων προσπαθούν να τη φτάσουν, όντας όμως 
καταδικασμένοι να μην τα καταφέρουν ποτέ. Αυτό που έχει σημασία 
είναι ότι το κριτήριο που αποφασίζει για το αν θα καταφέρουμε ή όχι 
να φτάσουμε την ελίτ –η οποία, φυσικά, δεν παραδέχεται ποτέ ότι είναι 
τέτοια- δεν είναι η κατοχή μιας γνώσης, μιας τέχνης ή μιας ικανότητας 
–ενός αντικειμενικά ορίσιμου, με άλλα λόγια, εφοδίου το οποίο, λίγο ως 
πολύ, όλοι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε –σε διαφορετικό βαθμό, 
φυσικά-, αν καταβάλλαμε τη σχετική προσπάθεια και αν ακολουθούσαμε 
την καθοδήγηση κάποιου γνώστη του αντικειμένου. Αντίθετα, όσοι 

12. . Βλ. σχετικά την εξαιρετική ανάλυση του R. Sennett, Η κουλτούρα του νέου κα-
πιταλισμού, ό. π., σσ. 65-69 σχετικά με το «διαζύγιο μεταξύ εξουσίας και αυθεντίας/
κύρους» (η μεταφράστρια αποδίδει άστοχα, κατά τη γνώμη μας, το power με «δύναμη» 
και το authority με «εξουσία» κι έτσι δεν καθίσταται απόλυτα σαφής η διάκριση ανάμε-
σα σε ανεύθυνες και «υπεύθυνες»/πατερναλιστικές μορφές εξουσίας).
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αποτελούν μέρος της «ανεπίσημης» ελίτ, δεν το οφείλουν σε κάποια 
συγκεκριμένη ικανότητά τους, όσο στο γεγονός ότι έχουν ένα συγκεκριμένο 
στυλ, το οποίο, φυσικά, ορίζεται βάσει των καταναλωτικών προτύπων που 
αντιστοιχούν στην εκάστοτε υποκουλτούρα. Αυτό όμως το «στυλ» δεν 
είναι κάτι που μπορείς να το αναλύσεις ορθολογικά και, ως εκ τούτου, 
να το αποκτήσεις μετά από προσπάθεια. Σε τελική ανάλυση ορισμένοι 
«το ‘χουν» και ορισμένοι όχι: αυτή είναι η σύγχρονη ιδεολογία. Αυτή η 
κατάσταση, που διαιωνίζει την ανισότητα, έχει ως βασική συνέπεια μια 
βαθειά αυτοενοχοποίηση του ατόμου: όπως οι άνεργοι αρχίζουν πλέον 
να πιστεύουν, όλο και περισσότερο, ακόμα και έξω από τις ΗΠΑ, ότι 
είναι ντροπή να μην έχεις δουλειά, αφού είναι αποκλειστικά και μόνο 
δικό σου το φταίξιμο, έτσι και το μέλος της υποκουλτούρας που δεν «το 
έχει», ενοχοποιεί τον εαυτό του για το ότι δε θα μπορέσει ποτέ να «το 
αποκτήσει», με αποτέλεσμα να νιώθει ως παρίας. Όπως όμως εύκολα μπορεί 
κανείς να φανταστεί, αυτή η κατάσταση προκαλεί ένα βαθύ ευνουχισμό, ο 
οποίος καταστρέφει κάθε δυνατότητα υπεύθυνης και ανεξάρτητης δράσης, 
τσακίζοντας την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό του. Ελλείψει των 
«επίσημων» θεσμών ή συλλογικών οργάνων που θα επέτρεπαν στο άτομο 
να προσπαθήσει –τουλάχιστον- να πετύχει αυτά που θέλει (να βρει δουλειά, 
να ενταχθεί στην κοινωνική ομάδα που επιθυμεί κ.λπ.), αυτό το τελευταίο 
παραδίδεται αμαχητί στους διάφορους «ειδικούς» που του υπόσχονται ότι 
θα του δείξουν το δρόμο προς την επιτυχία13.

Είναι προφανές ότι αυτός ο τύπος ατόμου είναι ένας ετερόνομος 
τύπος ανθρώπου, έστω και αν δε μπορεί να αναχθεί στις παραδοσιακές, 
«πειθαρχικές» μορφές ετερονομίας14. Για εμάς πρόκειται για μια 
έκπτωση της ατομικότητας, εφόσον η έννοια της ατομικότητας έχει μια 
εντελώς διαφορετική σημασία μέσα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού 
προτάγματος. Η κριτική μας ενάντια στο σύγχρονο «ατομικισμό» 
εκκινεί από την ιδέα ότι μια δημοκρατική κοινωνία ενσαρκώνεται στον 
τύπο ατόμου που ονομάσαμε προηγουμένως αυτόνομο υποκείμενο. Και, 
όπως είναι φυσικό, οι σύγχρονες κοινωνίες όχι μόνο δεν προωθούν μια

13.. Την ψυχική αποσύνθεση στην οποία οδηγούν αυτές οι κοινωνικές συνθήκες την έχει 
αναλύσει με εξαιρετικό –αν και λίγο υπερβολικό- τρόπο ο Μισέλ Ουελμπέκ, παίρνοντας 
το παράδειγμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Βλ. χαρακτηριστικά το μυθιστόρημά 
του Η επέκταση του πεδίου της πάλης (ελλ. μτφρ. εκδόσεις «Εστία»).
14. . Ως προς αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο κείμενό μας «Σημειώσεις για 
τη σύγχρονη κατάσταση», περ. Μάγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2007. 
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τέτοια μορφή υποκειμένου, αλλά, αντίθετα, καταστρέφουν όλο και 
περισσότερο τις συνθήκες που θα επέτρεπαν μια ενδεχόμενη εμφάνισή 
του. Αν ο κλασικός, αστικός ατομικισμός της νεοτερικότητας βρισκόταν 
κοντά στην αυτόνομη υποκειμενικότητα που περιγράφουμε, ως κομμάτι 
του γενικότερου απελευθερωτικού προτάγματος που εκφράστηκε σε αυτήν 
την περίοδο της δυτικής ιστορίας, «ο θρίαμβος του ατομικισμού κατά τη 
μετανεωτερικότητα οδήγησε τελικά στο θάνατο το αυτόνομο άτομο της 
νεωτερικότητας και έβαλε στη θέση του ένα άλλο, ανίκανο να εμπιστεύεται 
και να δεσμεύεται, βουτηγμένο στον κομφορμισμό και το φόβο»15. Η «αρχή 
της απόλυτης εξουσίας του ατόμου ως προς τη διαχείριση του εαυτού 
του» τελικά εξαντλείται στο επίπεδο της κατανάλωσης και της επιλογής 
των διάφορων στυλ ζωής. Κατά τα άλλα αυτό που ευνοείται δεν είναι η 
πνευματική υπευθυνότητα και η κριτική σκέψη, αλλά αυτός ο έμμεσος 
κονφορμισμός. «Έμμεσος», διότι δεν έχει τη μορφή της παραδοσιακής 
ετερονομίας, όπου το άτομο όφειλε να υποτάσσεται πλήρως στην κυρίαρχη 
ηθική και ιδεολογία, αλλά, αντίθετα, παίρνει τη μορφή της «ελεύθερης» 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας.

[...]

Πολιτικός αγώνας και πολιτιστική κριτική

Η κεντρικότητα όμως που λαμβάνει το «πολιτιστικό» ζήτημα στα 
πλαίσια μιας τέτοιου είδους ανάλυσης μας θέτει ένα σημαντικό πρόβλημα, 
που δε μπορούμε να παραβλέψουμε. Όπως έχουμε προσπαθήσει να 
δείξουμε μέσα από τις σελίδες αυτού του περιοδικού, είναι αδιανόητη 
μια αντικαπιταλιστική πολιτική, που θα σκοπεύει προς τη δημιουργία 
μιας αυτόνομης και δημοκρατικής κοινωνίας, αν η πολιτική κριτική στο 
σύστημα της πολιτικής αντιπροσώπευσης και των φιλελεύθερων ολιγαρχιών 
και η οικονομική κριτική στις δομές του καπιταλιστικού συστήματος δε 
συνοδεύεται από μια πολιτιστική κριτική στην κουλτούρα και τον τύπο 
ανθρώπου που παράγει ο σύγχρονος καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός δεν 
είναι απλώς ένα οικονομικό σύστημα ή ένας τρόπος παραγωγής, αλλά η 
ενσάρκωση ενός φαντασιακού, του καπιταλιστικού φαντασιακού, βάσει 
του οποίου οργανώνονται σήμερα, όλο και περισσότερο, οι κοινωνίες σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

15.. Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου του Μπάουμαν, Ρευστή αγάπη, μτφρ. Γ. Καρά-
μπελας, Αθήνα, Εστία, 2007. 
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Αυτή η πολιτιστική ή «ανθρωπολογική» κριτική είναι αναγκαία, 
ούτως ή άλλως, καθώς, σύμφωνα με την προσέγγισή μας16, οι εκμεταλλευτικές 
κοινωνίες –όπως και κάθε τύπος κοινωνίας, γενικώς- δε στηρίζονται τόσο 
στη βία και την καταστολή ή ακόμα και στον έμμεσο υλικό καταναγκασμό 
–παρ’ όλο που, φυσικά, υπάρχουν και αυτοί οι παράγοντες, επιδρώντας 
άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, ανάλογα με τη συγκυρία- αλλά 
στην προσχώρηση των ανθρώπων στις αξίες ή, με τη δικιά μας ορολογία, στις 
φαντασιακές σημασίες που υποβαστάζουν το σύστημα. Για την ακρίβεια, 
μάλιστα, τα άτομα που απαρτίζουν μια κοινωνία είναι, σε ό,τι αφορά στον 
τρόπο ζωής, τις αντιλήψεις και την κουλτούρα τους, προϊόντα της κοινωνικής 
θέσμισης, καθώς είναι διαμορφωμένα βάσει των φαντασιακών σημασιών 
που βρίσκονται πίσω από τους θεσμούς της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι δε 
μπορούμε να κάνουμε κριτική στους πολιτικούς, οικονομικούς κ.λπ. θεσμούς 
μιας κοινωνίας χωρίς να βλέπουμε ότι αυτοί οι θεσμοί διακατέχονται από 
μια συγκεκριμένη πολιτιστική λογική, την οποία επιβάλλουν στα άτομα, 
από ένα φαντασιακό, με άλλα λόγια, το οποίο δεν ενσαρκώνεται μόνο στις 
«δομές» της κοινωνίας αλλά και στα ίδια τα άτομα, στον καθημερινό 
τρόπο ζωής και σκέψης τους17. 

Αυτές οι διαπιστώσεις καθίστανται ακόμη πιο σημαντικές υπό 
τις σημερινές συνθήκες, όπου –μέσα στον Πρώτο Κόσμο- ο καπιταλισμός 
έχει ελαχιστοποιήσει το ποσοστό υλικής βίας που χρησιμοποιούσε, σε 
παλιότερες φάσεις του, προκειμένου να πειθαρχεί τους πληθυσμούς 
(παρ’ όλο που, φυσικά, οι μορφές οικονομικού εξαναγκασμού δεν 
έχουν σε καμία περίπτωση εκλείψει: φόβος της ανεργίας, αγχογόνες 
συνθήκες εργασίας κ.λπ.). Ο σημερινός καπιταλισμός, παράλληλα, που δε 
συνοδεύεται πια από μια πουριτανική και πειθαρχική πολιτιστική λογική, 
βασίζεται σε μια κουλτούρα επιτρεπτική, που προωθεί τον ηδονισμό και 
την «αυτοπραγμάτωση». Αυτό έχει ως συνέπεια να διοχετεύονται και να 
καναλιζάρονται προς την καταναλωτικού τύπου «επιμέλεια εαυτού» όλες 
οι ματαιώσεις, οι δυσφορίες και τα αδιέξοδα της χωρίς νόημα ζωής που μας 
προσφέρει η κοινωνία της κατανάλωσης. Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 
’60, οπότε και οι πουριτανικές νόρμες του παραδοσιακού καπιταλισμού 

16.. Βλ. σχετικά και «Editorial», Μάγμα 5, ό. π. σσ. 10-14.
17.. Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση της σύνδεσης ανάμεσα στο πολιτικό και το πο-
λιτιστικό, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει και στη μπροσούρα του υπογράφοντος 
«Η Περιεκτική Δημοκρατία, ο Καστοριάδης και το “πρόταγμα της αυτονομίας”», στον 
ιστότοπο, http://issuu.com/magmareview/docs/
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επέτρεψαν στους νέους να εκφράσουν τη δυσφορία τους, μέσω μιας επίθεσης 
ενάντια στην παρωχημένη και αυταρχική ηθική της αστικής κουλτούρας, 
σήμερα οι κυρίαρχες αξίες προωθούν ένα μοντέλο «ελεύθερης έκφρασης» 
και «πραγμάτωσης του εαυτού» μας, το οποίο εύκολα απορροφά τα 
αισθήματα δυσαρέσκειας που γεννούν το κενό της σύγχρονης κουλτούρας 
αλλά και τα σημερινά, αγχογόνα εργασιακά μοντέλα. 

Η απόδοση όμως ενός τόσο κεντρικού ρόλου στην πολιτιστική 
κριτική, όταν δε γίνεται πια ως αντίδραση σε μια πουριτανική 
αστική κουλτούρα (όπως συνέβη, π.χ. με τους σουρεαλιστές ή τους 
καταστασιακούς) αλλά ως κριτική στη σημερινή «δημοκρατική» και 
«ηδονιστική» εποχή, μπορεί να προκαλέσει ορισμένες παρεξηγήσεις. Το 
πιο πιθανό είναι κανείς να χαρακτηριστεί ως συντηρητικός, δεδομένου 
ότι οι συντηρητικοί ή αντιδραστικοί συγγραφείς έδιναν πάντοτε μεγάλη 
βαρύτητα στην πολιτιστική διάσταση, είτε πρόκειται για τον ρομαντικό 
αντικαπιταλισμό είτε για την ακροδεξιά διανόηση του Μεσοπολέμου. 
Αυτό συμβαίνει, επειδή η βασική ιδέα κάθε συντηρητικού λόγου μπορεί 
να συνοψιστεί στην εξής διατύπωση: η αποσύνθεση των παραδοσιακών 
αξιών οδηγεί στην ηθική κατάπτωση και παρακμή, καθώς οι άνθρωποι 
αποχαλινώνονται, εξαιτίας της κατάρρευσης των παραδοσιακών 
απαγορεύσεων· η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η αναζωογόνηση της 
θρησκείας και της παράδοσης, που θα ξαναβάλουν τη ζωή των ανθρώπων 
στον ίσιο δρόμο. Για μια τέτοια οπτική, το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή το 
ερώτημα «τι είδους κοινωνία θέλουμε», μετατρέπεται σε πολιτιστικό 
ζήτημα, δηλαδή στο ερώτημα σχετικά με τις αξίες της κοινωνίας. Για 
παράδειγμα, όπως σωστά το έχει αναλύσει ο Ν. Σεβαστάκης18, το ελληνο-
νεο-ορθόδοξο λόμπι (Χ. Γιανναράς, Θ. Ζιάκας, Σ. Γουνελάς, Στ. Ράμφος 
κ.λπ.) έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θεωρεί την 
«πολιτιστική» σφαίρα ως πρωταρχική, προσπαθώντας να κάνει πολιτική 
κριτική μέσω της πολιτιστικής κριτικής. 

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της σημερινής Βρετανίας. 
Ο αρχηγός των Συντηρητικών, Τζέιμς Κάμερον, έχει λανσάρει την έκφραση 
broken society για να αναφερθεί στην κατάσταση αποσύνθεσης που 
επικρατεί σήμερα σε ορισμένες πτυχές της βρετανικής κοινωνίας (υψηλά 
ποσοστά κατανάλωσης ναρκωτικών και αλκοόλ, νεανική βία και συμμορίες, 
18.. Ν. Σεβαστάκης, Κοινότοπη χώρα. Όψεις του δημόσιου χώρου και αντινομίες αξιών 
στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα, Σαββάλας, 2004, σσ. 125-126.
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παχυσαρκία, πρώιμες εγκυμοσύνες κ.λπ.). Οι μη συντηρητικοί αρνούνται 
ότι υφίσταται κάποιο σχετικό πρόβλημα ηθικο-αξιακής ή «πολιτιστικής» 
υφής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ένας από τους πιο θερμούς 
υποστηρικτές της θέσης του Κάμερον είναι ο ακροδεξιός δήμαρχος του 
Doncaster, μιας πρώην βιομηχανικής πόλης, της οποίας τα ανθρακωρυχεία 
έκλεισαν από τη Μ. Θάτσερ, το 1984, μετά τη μεγάλη απεργία των 
ανθρακωρύχων. Από τότε, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής 
αποβιομηχάνισης της βρετανικής οικονομίας (που έχει πλήξει ιδιαίτερα την 
περιοχή), η πόλη αυτή έχει γίνει, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της broken society19. Η «σοσιαλιστική 
δημοκρατία του Νοτίου Γιορκσάιρ», όπως ήταν παλιότερα γνωστή η 
περιοχή, χάρις στα αριστερά φρονήματα των κατοίκων της, σήμερα 
εκλέγει ακροδεξιό δήμαρχο, ο οποίος στήριξε την προεκλογική του 
εκστρατεία στην ιδέα της «επιστροφής της ηθικής, της θρησκείας και 
της πειθαρχίας» και δηλώνει ότι «η εκλογή μου είναι ακριβώς η απόδειξη 
ότι η κοινωνία έχει γίνει κομμάτια, όχι μόνο στο Ντόνκαστερ αλλά και 
αλλού»20. 

Εμείς, από την πλευρά μας, ακολουθούμε την ανάλυση του 
Καστοριάδη για τη φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας 
ότι η κρίση του σημερινού καπιταλισμού δεν είναι απλώς οικονομική αλλά 
φαντασιακή και ανθρωπολογική : είναι κρίση των φαντασιακών σημασιών, 
της κουλτούρας και του τύπου ανθρώπου που ενσαρκώνονται στους 
θεσμούς και τον τρόπο ζωής των σημερινών κοινωνιών. Η κρίση του 
καπιταλισμού έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο που μετατρέπεται σε κρίση 
της ίδιας της κοινωνικοποίησης των ατόμων21. Αυτή η άποψη μπορεί 
πολύ εύκολα να δώσει την εντύπωση ότι αναπαράγει το συντηρητικό 
κοινό τόπο. Και το ίδιο ισχύει για την άποψή μας ότι μέσα στα πλαίσια 
της ανθρωπολογικής κρίσης του καπιταλισμού, οφείλουμε να προτάξουμε 
19.. Βρίσκεται ανάμεσα στις 10 πόλεις με τη χειρότερη ποιότητα ζωής, σε σύνολο 152, 
ενώ έχει ανώτερα από το μέσο όρο ποσοστά σε ό,τι αφορά στην ανεργία, τις εγκύους 
κοπέλες μεταξύ 14 και 17 ετών κ.λπ. Στις αρχές του 2009 έγινε γνωστή εξαιτίας ενός 
περιστατικού νεανικής βίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη: δύο αδέρφια 9 και 10 
ετών βασάνισαν και κακοποίησαν για 90 λεπτά δύο συμμαθητές τους, ξεγυμνώνοντάς 
τους, επιφέροντάς τους εγκαύματα και χτυπήματα με μαχαίρι, πριν τους παρατήσουν 
ημιθανείς, «επειδή δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνουν» (V. Malingre, «Quelque chose de 
cassé à Doncaster» [«Κάτι έχει διαρραγεί στο Ντόνκαστερ»], Le Monde, 3.3.2010).
20. . V. Malingre, «Quelque chose de cassé à Doncaster», Le Monde, 3.3.2010.
21.. Βλ. σχετικά: Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλι-
σμό», ό. π. 
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την προάσπιση ορισμένων «παραδοσιακών» αξιών (υπευθυνότητα, 
αυτοπειθαρχία, εκδημοκρατισμός της παλιάς υψηλής κουλτούρας κ.λπ.) οι 
οποίες θα έδιναν στα άτομα τα εφόδια για να αντισταθούν στις διαβρωτικές 
συνέπειες της μαζικής κουλτούρας και του σύγχρονου θεάματος και να 
κάνουν το πρώτο βήμα προς μια ριζοσπαστική πολιτική δραστηριοποίηση. 
Χρειάζονται, ως εκ τούτου, ορισμένες διευκρινίσεις.

Οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στην άποψή μας και τους 
συντηρητικούς κοινούς τόπους είναι οι εξής δύο. Πρώτον, στα πλαίσια ενός 
δημοκρατικού επαναστατικού προτάγματος, η υπεράσπιση των αξιών για 
τις οποίες κάνουμε λόγο είναι οι «λειτουργικού» τύπου αξίες στις οποίες 
αναφερθήκαμε σε προηγούμενο μέρος του κειμένου. Η προστασία τους 
έχει νόημα μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας δημιουργίας ενός νέου 
ριζοσπαστικού κινήματος το οποίο, ως τέτοιο, έχει ανάγκη από ορισμένες 
στοιχειώδεις πολιτιστικές σταθερές που θα το προστατεύουν από τη 
γενικευμένη σύγχυση που διαδίδει η σύγχρονη κουλτούρα. 

Δεύτερον, για εμάς τα συμπτώματα αποσύνθεσης που 
παρατηρούνται μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι προϊόντα ούτε του 
νεοτερικού «ατομικισμού» αλλά ούτε και της κατάρρευσης της θρησκείας 
και των παραδοσιακών, αυταρχικών μορφών ηθικής, όπως πιστεύει ο 
συντηρητικός λόγος22. Σε αντίθεση, π.χ., με τον ακροδεξιό δήμαρχο του 
Ντόνκαστερ, που χρεώνει τη σημερινή κρίση στην «ηθική κατάπτωση της 
δεκαετίας του ‘60»23, εμείς πιστεύουμε ότι η πρώτη δεν είναι το προϊόν 
μιας περίεργης μεταφυσικής «ηθικής κατάπτωσης», αλλά, όλως αντιθέτως, 
έρχεται ως λογική συνέπεια της αποσύνθεσης των αξιών στις οποίες οδηγεί 
ο καπιταλισμός με την καταναλωτική του κουλτούρα και με την επέκταση 
του «εξορθολογισμού», της γραφειοκρατίας και της οικονομικής λογικής 
σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Πράγμα που, με τη σειρά του, 
σημαίνει ότι η απάντηση στην κρίση δε μπορεί να είναι η επιστροφή σε 
παλαιότερες μορφές αυθεντίας (όπως, π.χ., η θρησκεία, η «πειθαρχία»

κ.λπ.), αλλά η αμφισβήτηση του καπιταλιστικού φαντασιακού και η 
προσπάθεια δημιουργίας μιας αυτόνομης και δημοκρατικής κοινωνίας. 
22.. Για μια πρόσφατη διατύπωση αυτού του μοντέλου σκέψης, γραμμένο μάλιστα με 
αφορμή την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008, βλ. το κείμενο του Μ. Πάγκαλου, «Η 
αναζήτηση του Θεού στην καπιταλιστική κοινωνία», Νέα Εστία, τ. 1819, Φεβρουάριος 
2009. 
23.. V. Malingre, «Quelque chose de cassé à Doncaster», Le Monde, 3.3.2010.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Αυτό που δε μπορούν να καταλάβουν οι συντηρητικοί κάθε είδους 
είναι ότι η κοινωνική συνοχή (με την έννοια της ύπαρξης ενός συνόλου 
αξιών και τρόπων συμπεριφοράς και ζωής που μπορούν να δώσουν νόημα 
στη ζωή των ατόμων) δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις αυταρχικές και 
συντηρητικές αξίες. Η προσπάθεια να αναθερμάνουμε τη θρησκεία ή, 
γενικότερα, μορφές αυθεντίας του παρελθόντος (ακόμα κι αν κάτι τέτοιο 
ήταν εφικτό), αποτελεί απλά και μόνο μια ετερόνομη λύση στο πρόβλημα. 
Τίποτε όμως και κανείς δε μας εμποδίζει να μαχόμαστε για μια αυτόνομη 
απάντηση στην κρίση του σημερινού καπιταλισμού, δηλαδή για μια 
απάντηση που θα βασίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινωνίας 
η οποία δε θα γεννά την αλλοτρίωση και την ετερονομία αλλά θα ευνοεί 
την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των ατόμων. Είναι προφανές 
ότι μια τέτοια κοινωνία θα ενσαρκώνει συγκεκριμένες αξίες, οι οποίες δε 
θα έχουν καμία σχέση ούτε με τη θρησκεία ούτε με οποιαδήποτε άλλη 
μορφή ετερονομίας, ανορθολογισμού και αυθεντίας. Με το να θεωρούμε 
πως η υποχώρηση της θρησκείας οδηγεί απαραιτήτως στην «αναρχία» 
και την κοινωνική αποσύνθεση, απλώς αναπαράγουμε τα παμπάλαια 
αντιδραστικά επιχειρήματα ενάντια στο Διαφωτισμό και τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή παράδοση της εκκοσμίκευσης και του ανθρωπισμού.

Φιλελεύθερη και ρεπουμπλικανική προσέγγιση

Όπως παρατηρεί ο Ν. Σεβαστάκης, «η πρόταξη των ηθικοπολιτισμικών 
διαστάσεων της κρίσης την ίδια στιγμή που ως ερμηνευτικό νεύμα [...] 
θα μπορούσε ίσως να εμπλουτίσει δημιουργικά τη συζήτηση, εγγράφηκε, 
κατά κανόνα, στην πιο σκληρή εκδοχή του “κόμματος της Τάξης”, όποια 
εντέλει και αν είναι αυτή τη τάξη»24. Αυτό συμβαίνει, καταρχάς, από 
ένα φόβο να μην κατηγορηθούμε για συντηρητισμό. Συμβαίνει όμως και 
επειδή η σημερινή αριστερά, τόσο η μαρξιστική-λενινιστική όσο και η 
ελευθεριακή- αναρχική, δυσκολεύεται να εκφέρει έστω και τον πιο απλό 
πολιτικό λόγο σχετικά με το πρόβλημα της κουλτούρας25. Αυτό συμβαίνει, 
24.. Ν. Σεβαστάκης, «Σκέψεις για τη διαχείριση μιας εξέγερσης», Νέα Εστία, ό. π., σ. 
303.
25. . Το οποίο, σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον στο μαρξισμό, δε διευθετήθηκε ποτέ με πει-
στικό τρόπο. Βλ. σχετικά την ανάλυση του Ντάνιελ Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομη-
χανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Νεφέλη, 1999, «Επί-
λογος 1996», σσ. 369-371. Ακόμα βαθύτερα όμως, αυτό ισχύει για κάθε αναγωγιστικού 
τύπου θεωρία, για κάθε, με άλλα λόγια, αντίληψη που θεωρεί το πολιτιστικό στοιχείο ως 
ενός είδους επιφαινόμενο ή δευτερεύον και παράγωγο στοιχείο της «υλικής» πραγμα-
τικότητας (δηλ. των «δομών» ή της οικονομίας). Για του λόγου το αληθές, ο ενδιαφερό-
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σε ένα πρώτο επίπεδο, επειδή, τόσο οι μαρξιστές όσο και οι αναρχικοί, 
πιστεύουν πως ο σημερινός καπιταλισμός είναι το ίδιο πράγμα με τον 
παραδοσιακό, πουριτανικό καπιταλισμό. Άρα, η σωστή επαναστατική 
και αντικαπιταλιστική γραμμή στο επίπεδο της κουλτούρας θα πρέπει 
να είναι, κατ’ αυτούς, η συνέχιση της ντανταϊστικής, σουρεαλιστικής και 
καταστασιακής παράδοσης, που στην πεζότητα και το συντηρητισμό της 
αστικής ηθικής αντιπαρατάσσει έναν εκστατικό και ποιητικό τρόπο ζωής. 
Ξέρουμε όμως ότι ο σημερινός καπιταλισμός δεν έχει καμία σχέση με το 
βεμπεριανό καπιταλισμό και την πουριτανική του ηθική που βασιζόταν στην 
«καθυστέρηση της ικανοποίησης». Σήμερα η κατηγορική προσταγή του 
συστήματος μας καλεί να καταναλώνουμε συνεχώς, να είμαστε σπάταλοι, 
να ξεπερνάμε τα όρια, να κυνηγάμε την άμεση ικανοποίηση και τις ηδονές, 
να κάνουμε πολύ σεξ κ.λπ. Το γεγονός ότι όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση 
με έναν πραγματικό ηδονισμό, που θα μπορούσε να δίνει ικανοποίηση 
στη ζωή των ατόμων είναι σαφές26. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι 
ότι η αριστερά (και ιδιαίτερα οι αναρχικές και αντιεξουσιαστικές ομάδες, 
στις οποίες και αναφέρεται περισσότερο αυτό το κομμάτι) δεν ασκεί 
ποτέ  -ή σπανίως- μια τέτοιου είδους κριτική στη σύγχρονη ιδεολογία, 
αλλά, όλως αντιθέτως, δείχνει να την αγνοεί παντελώς, πιστεύοντας πως 
κυρίαρχες αξίες του συστήματος είναι ακόμη η «πειθαρχία» και ο ηθικός 
συντηρητισμός. Είναι προφανές ότι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η όποια 
κριτική του καταναλωτισμού δε μπορεί παρά να εξαντλείται σε κοινοτοπίες 
(«πλαστική κουλτούρα» κ.λπ.), αφού λείπουν τα σχήματα που θα μας 
επέτρεπαν μια βαθύτερη ανάλυση. 

Κατά δεύτερον, και σε σύνδεση με την πρώτη αιτία, η σημερινή 
αριστερά δυσκολεύεται να τοποθετηθεί επί του ζητήματος της κουλτούρας 
(σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τα πιο προωθημένα ρεύματα της 
μαρξιστικής σκέψης ως και τη δεκαετία του ’60: σουρεαλισμός, Σχολή

μενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην ανάλυσή μας και στην κριτική στην οποία 
υποβάλλουμε τον Τάκη Φωτόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός παρερμηνεύει τη 
θεωρία του Καστοριάδη για τη σχέση θεσμών και φαντασιακού. Θα δει εκεί ότι, όπως 
και ο δήμαρχος του Ντόνκαστερ, που αναφέραμε προηγουμένως (για εντελώς διαφο-
ρετικούς, φυσικά, λόγους!), ο Τ. Φ. αδυνατεί να κατανοήσει πώς συνδέεται το «πολιτι-
στικό» με το «οικονομικό»/«πολιτικό» στοιχείο. Βλ. τη μπροσούρα του υπογράφοντος, 
«Η Περιεκτική Δημοκρατία, ο Καστοριάδης και το “πρόταγμα της αυτονομίας”» (http://
issuu.com/magmareview/docs/).
26.. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο και το κείμενό μας «Πολιτική οικολογία και καπιτα-
λισμός της κατανάλωσης», ό. π., σσ. 106-107.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

της Φραγκφούρτης, φροϋδομαρξισμός, Καταστασιακή Διεθνής κ.λπ.), επειδή 
έχει αφομοιωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από την κυρίαρχη καπιταλιστική-
φιλελεύθερη ιδεολογία που βλέπει το ζήτημα αποκλειστικά με όρους 
οικονομικούς και ατομικιστικούς. Το πολιτιστικό ζήτημα δε μπορεί να 
τεθεί, για ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς, επειδή η κουλτούρα θεωρείται 
ως μια απλή αντανάκλαση της οικονομίας η οποία αποτελεί και το 
πρωταρχικό πρόβλημα. Υποτίθεται ότι το πολιτιστικό ζήτημα (με άλλα 
λόγια το ερώτημα σχετικά με τις αξίες και τον τύπο ανθρώπου που 
θα προωθεί η «μετεπαναστατική» κοινωνία) θα διευθετηθεί αυτόματα, 
μετά την αλλαγή της οικονομικής υποδομής. Παράλληλα, στα πλαίσια 
της γενικότερης φιλελεύθερης συναίνεσης που επικρατεί στις σημερινές 
κοινωνίες, η κριτική στον τρόπο ζωής των ανθρώπων θεωρείται ως 
μορφή ολοκληρωτισμού, αφού υποτίθεται ότι μια τέτοια κριτική γίνεται 
πάντοτε στα πλαίσια μιας προσπάθειας επιβολής συγκεκριμένων αρχών 
στην ιδιωτική ζωή των ατόμων. Αυτή η αντίληψη κάνει, πολύ συχνά, τους 
ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την επαναστατική πολιτική ως κάτι που 
έχει χαρακτήρα κυρίως «αρνητικό» και έχει ως σκοπό μόνο την ατομική 
μας απελευθέρωση από τον καπιταλισμό και το Κράτος. Μπορεί να 
γίνεται λόγος για σοσιαλισμό, κομουνισμό ή αναρχία, αλλά το θεμελιώδες 
πρόβλημα της πολιτικής, δηλαδή το πρόβλημα της κοινωνικής θέσμισης 
δεν τίθεται σχεδόν ποτέ. Κανείς δε νιώθει υποχρεωμένος να αναρωτηθεί 
για την παιδεία που θα παρέχει στα μέλη της μια σοσιαλιστική, αναρχική, 
αυτόνομη -ή όπως αλλιώς την αποκαλεί κανείς- κοινωνία. Το επαναστατικό 
πρόταγμα γίνεται αντιληπτό με τους ελάχιστους δυνατούς όρους, δηλαδή 
με μια συνταγματική-πολιτειακή και νομικίστικη έννοια: δημοκρατία 
στην οικονομία και στην πολιτική, εκδημοκρατισμός και –στην καλύτερη 
περίπτωση- ισότητα στις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα. Σαν η επανάσταση να 
μην ήταν παρά μια περαιτέρω «ποσοτική» εξέλιξη των δικαιωμάτων για τα 
οποία μαχόμαστε μέσα στις σημερινές κοινωνίες. Η ιδέα πως η επαναστατική 
αλλαγή μιας κοινωνίας αποτελεί έναν συνολικό αυτομετασχηματισμό ο 
οποίος οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας, ενός νέου τρόπου 
ζωής και μιας νέας συγκρότησης του ανθρώπινου υποκειμένου τείνει 
να αντικατασταθεί από την άποψη πως μια πραγματικά αυτόνομη και 
δημοκρατική κοινωνία θα είναι το προϊόν της πλήρους ικανοποίησης των 
αιτημάτων των σημερινών κινημάτων. 

Πρόκειται για μια «φιλελεύθερη» αντίληψη της κοινωνικής 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ



134 135

αλλαγής, που αδιαφορεί για την κοινή μοίρα μιας «μετεπαναστατικής» 
κοινωνίας, για το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι δε θέλουμε την επανάσταση 
απλώς και μόνο για να επιτύχουμε την ατομική μας απελευθέρωση από 
τις σημερινές καταπιεστικές δομές αλλά, αντιθέτως, για να συμμετάσχουμε 
σε μια διαφορετική κοινωνία, σε ένα διαφορετικό πολιτικό καθεστώς, που 
θα έχει ως σκοπό του την πραγμάτωση ενός συλλογικού αγαθού που 
έχουμε επιλέξει συνειδητά: της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
δημιουργίας μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής κουλτούρας. Όλα 
αυτά, όπως είναι προφανές, θέτουν το ζήτημα της παιδείας, με τη βαθειά 
έννοια του όρου: το ζήτημα των αξιών βάσει των οποίων θα διαπαιδαγωγεί 
και θα διαπλάθει τους πολίτες του ένα δημοκρατικό καθεστώς. Παράλληλα 
όμως θέτουν και το ζήτημα της υπευθυνότητας των μελών ενός τέτοιου 
καθεστώτος: πέρα από δικαιώματα έχουμε και υποχρεώσεις, καθώς η 
ομαλή λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος εξαρτάται από την 
πολιτική συνείδηση και επαγρύπνηση των πολιτών του και όχι από το 
Κράτος, τους ειδικούς της πολιτικής ή τον καλό Θεό. Αυτό σημαίνει ότι 
τα μέλη ενός δημοκρατικού πολιτεύματος οφείλουν να διακρίνονται από 
έναν υψηλό βαθμό πολιτικής αρετής (civic virtue), καθώς ένα δημοκρατικό 
πολίτευμα αλλά και το δημοκρατικό πρόταγμα, γενικότερα, είναι προϊόντα 
μιας ρεπουμπλικανικής παράδοσης, η οποία, ως τέτοια, θεωρεί ότι η 
πολιτική έχει ως στόχο την πραγμάτωση ενός συλλογικού αγαθού, το 
οποίο, εν προκειμένω, είναι η διαπαιδαγώγηση υπεύθυνων και αυτόνομων 
προσωπικοτήτων. Κομμάτι αυτής της, ρεπουμπλικανικά νοημένης, αρετής 
του πολίτη είναι και μια στοιχειώδης επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά στη 
διατήρηση υψηλών πολιτιστικών κριτηρίων, δηλαδή, με άλλα λόγια, 
κριτηρίων που θα προωθούν την κριτική σκέψη και τη διανοητική αυτονομία 
των ατόμων (χωρίς φυσικά να υπονοούμε εδώ τίποτε απαγορεύσεις ή 
νομικές κυρώσεις). 

Αυτή η αντίληψη έχει πολύ μεγάλη σημασία για την παρούσα φάση, 
όπου κάθε επαναστατικό κίνημα με σοβαρές αξιώσεις οφείλει να ασκεί 
σκληρή κριτική στον πολιτιστικό ευτελισμό της εποχής μας. Ο τελευταίος 
είναι το άμεσο προϊόν της «ηδονιστικής» και «δημοκρατικής» κουλτούρας 
των σημερινών κοινωνιών, κατά την οποία η διατήρηση υψηλών και αυστηρών 
κριτηρίων θεωρείται δογματισμός και ελιτισμός, ενώ η καταστροφή τους 
θεωρείται ότι συμβάλλει στην «απελευθέρωση» των ατόμων. Αν έχουμε 
κατανοήσει τη σημασία που έχει η κουλτούρα κάθε κοινωνίας σε ό,τι 

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

αφορά στη διαδικασία της πνευματικής και ανθρωπολογικής, γενικότερα, 
διαμόρφωσης των μελών της, τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί 
σε ό,τι αφορά σε αυτού του είδους τα ζητήματα και να μην τα θεωρούμε 
«διανοουμενίστικες» εμμονές ή γαρνιτούρες του πολιτικού και οικονομικού 
«πυρήνα».

[...]

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

http://issuu.com/magmareview/docs/
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Ζαν-Λουί Πρατ

Ο Καστοριάδης και ο αναρχισμός*

μετάφραση: Θανάσης Πολλάτος

Ο Καστοριάδης μιλά πολύ λίγο για τους αναρχικούς τους οποίους 
έκρινε αρχικά με πολύ σκληρούς όρους, για παράδειγμα στο «Σοσιαλισμός 
ή Βαρβαρότητα», ένα πρώιμο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος 
της ομώνυμης επιθεώρησης: «Οι Αναρχικές Ομοσπονδίες συνεχίζουν να 
συγκεντρώνουν εργάτες με υγιές ταξικό ένστικτο, αλλά από τους πιο 
καθυστερημένους πολιτικά και των οποίων καλλιεργούν, όσο μπορούν, 
τη σύγχυση. Η συνεχής άρνηση των αναρχικών να ξεπεράσουν τη δήθεν 
“απολιτική” τους στάση και την απάρνηση της θεωρίας, συμβάλλει στη 
σύγχυση των κύκλων που επηρεάζουν και προσφέρουν απλώς ένα ακόμα 
αποκούμπι για τους εργάτες που χαμένοι καταλήγουν εκεί»1.

Συμπληρωματικά, ασφαλώς, τα γκρουπούσκουλα που επικαλούνταν το 
μαρξισμό, τροτσκιστές, συμβουλιακοί και μπορντιγκιστές, περιγράφονται 
επίσης ως αποκούμπια: «Παρά τη μεγαλομανία τους, τόσο η “4η Διεθνής” 
όσο οι αναρχικοί και οι “υπεραριστεροί” δεν είναι στην πραγματικότητα 
παρά σβησμένες εικόνες του παρελθόντος, ελάχιστες πέτσες στις ταξικές 
πληγές, και το καινούργιο δέρμα που ετοιμάζεται στα βάθη των ιστών 
σίγουρα θα τις εξαφανίσει»2.

* Jean-Louis Prat, « Castoriadis et l’anarchisme », Revue du MAUSS permanente, Οκτώβριος 
2009 (http://www.journaldumauss.net/spip.php?article551). Ο J.-L. Prat είναι συγγραφέας 
του βιβλίου Εισαγωγή στον Καστοριάδη (μτφρ. Κ. Καράμπελας, εκδ. Κέδρος, 2009).   
1. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» (1949) στο Η γραφειοκρα-
τική Κοινωνία 1. Οι παραγωγικές σχέσεις στη Ρωσία, μτφρ. Ε. Παπαδοπούλου – Α. 
Χόπογλου, εκδ. Ύψιλον, 1985, σελ. 146-7.
2. Ό. π., σελ. 147.

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

Πρώτη προσέγγιση

Με πιο ευγενικά λόγια, αλλά με το ίδιο στιλ του δοκησίσοφου, ο 
Καστοριάδης περιέγραφε την ίδια εποχή «τη μοναδικότητα της αναρχικής 
συνείδησης» στη «Φαινομενολογία της προλεταριακής συνείδησης», 
κείμενο όπου ανακατασκεύαζε με εγελιανό στιλ τις διαδοχικές στιγμές 
από τις οποίες έπρεπε να περάσει η ταξική συνείδηση· γιατί, λογικά, αν 
θεωρήσουμε ως δεδομένο πως το πραγματικό είναι ορθολογικό, η ταξική 
συνείδηση έπρεπε να περάσει από όλες αυτές τις στιγμές, αφού είχε ήδη 
περάσει από αυτήν εδώ: «Αν η ρεφορμιστική συνείδηση σημαίνει την 
αναγωγή του ιστορικού τέλους σε μια σειρά από ιδιαίτερους σκοπούς 
[...], η αναρχική συνείδηση φαίνεται να διατηρεί την ολότητα του σκοπού 
ανάγοντας το υποκείμενο του κινήματος στο άτομο, στο μοναδικό, που 
φαίνεται να καταφεύγει η ζωτικότητα της νικημένης τάξης [...]. Αυτή 
όμως η διατήρηση, που δεν είναι παρά μια απλή επανάληψη, περιέχει μια 
διπλή φενάκη: πρώτον, γιατί υποκαθιστά την τάξη με το άτομο και γιατί 
θέτει μάλιστα τον σκοπό ως ατομικά πραγματοποιήσιμο ήδη μέσα στην 
καπιταλιστική ξένωση· δεύτερον, ακόμη κι όταν καταφέρνει ν’ απαλλαγεί 
απ’ τον ατομικισμό της («κομουνιστικός αναρχισμός»), γιατί παρουσιάζει 
τον σκοπό ως άμεσο στην ολότητά του στόχο, παραμελώντας τη μέσευση, 
θέλοντας δηλαδή τελικά να υπερπηδήσει το δι’ εαυτό που δεν έχει καν 
κατακτηθεί –ενώ αυτό το άλμα ισοδυναμεί στην πραγματικότητα με μια 
παλινδρόμηση προς την άμεση εξέγερση»3.

Όπως ο Χέγκελ πριν απ’ αυτόν, ο Καστοριάδης εκκινούσε από την 
πραγματική ιστορία, στην οποία έδινε την απατηλή όψη μιας αναγκαιότητας 
που πρόκειται να ολοκληρωθεί. Έτσι προέβαινε σε μια πραγματοποίηση 
«[μορφών] που εμφανίζονται κάθε φορά σαν να ενσαρκώνουν την εμμενή 
βλέψη και την αλήθεια της θεωρούμενης δραστηριότητας, που αποκαλύπτουν 
όμως σ’ αυτό που πραγματώνεται μια ιδιαίτερη και περιορισμένη στιγμή 
αυτής της αλήθειας, άρα την άρνησή της, στιγμή που με τη σειρά της 
πρέπει να καταστεί αντικείμενο άρνησης και να ξεπεραστεί μέχρι μια 
τελική πραγμάτωση, ένα συγκεκριμένο καθόλου, το οποίο περιλαμβάνει ως 
ξεπερασμένες όλες τις προηγούμενες στιγμές και που, ως αλήθεια γνωστή 
σαν τέτοια, παρουσιάζει το νόημά τους»4. Η προλεταριακή συνείδηση 

3. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η φαινομενολογία της προλεταριακής συνείδησης» (1948), 
Η γραφειοκρατική κοινωνία 1, ό. π., σελ. 127-8.
4. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Το ζήτημα της ιστορίας του εργατικού κινήματος» (1973), 
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ξεπροβάλλει πρώτα σαν μια άμεση εξέγερση· η αποτυχία της εξέγερσης 
ανοίγει το δρόμο σε ρεφορμιστικές τάσεις που αντιπαραβάλλουν μορφές 
αντίθετες από αυτές που θα πάρει ο αναρχισμός: την ατομική εξέγερση 
την οποία συνδέουμε με το όνομα του Ραβασόλ και το συνδικαλισμό της  
άμεσης δράσης, που αρνείται να συνδεθεί με την κοινοβουλευτική πολιτική 
στο αδιέξοδο της οποίας οδηγούνται τα σοσιαλιστικά κόμματα. Αρνείται 
τελικά την πολιτική ως τέτοια και κάθε στρατηγική ανόδου στην εξουσία. 
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε από την κωδικοποιημένη γλώσσα ενός κειμένου 
που μιμείται την εγελιανή αργκό, αυτό οδηγεί στην άρνηση κάθε πολιτικής 
μεσολάβησης –της οποία το καλύτερο παράδειγμα μας το προσφέρει ίσως 
η συμπεριφορά της ισπανικής CNT, όταν στριμώχτηκε στη γωνία από το 
νικηφόρο αγώνα του Ιουλίου του ’36, παίζοντας το ρόλο του διαιτητή σε 
μια κατάσταση όπου η νόμιμη εξουσία δεν είναι πια παρά ένα μάταιο 
φάντασμα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του ‘36. Πρόκειται για «το 
σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας»5 όπου η πραγματική εξουσία ανήκει σε 
μια ζώνη στους εξεγερμένους φασίστες ενώ σε μια άλλη ζώνη πρέπει να 
στηριχθούμε στη δύναμη  της αντιφασιστικής πολιτοφυλακής. Ασταθής 
κατάσταση, όπου η δογματική άρνηση να ασκήσουμε εξουσία, βοηθά 
σύντομα να επανεμφανιστούν οι εγκαθιδρυμένες εξουσίες, το στρατηγείο 
της Καταλονίας και η κυβέρνηση που εγκαθιδρύει ο Λάργκο Καμπαλέρο 
μετά από εργατικές διαπραγματεύσεις και στην οποία θα πάρουν μέρος οι 
«σύντροφοι υπουργοί» που σαρκάζει ο Ντεμπόρ στις «Μέρες του Μάη», 
ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στην έκδοση των Απάντων του.  

Αν η εναλλαγή των πραγματικών εμπειριών ανταποκρινόταν στ’ αλήθεια 
στις διαλεκτικές στιγμές ενός Λόγου που θα ολοκληρωνόταν στην ιστορία, 
η Ισπανία θα έπρεπε να είναι η ταφόπλακα του αναρχικού κινήματος, όπως 
η Ρωσία θα έπρεπε να είναι η ταφόπλακα του μαρξισμού. Δε συμφωνούμε, 
καθώς κανένα μέλλον δεν είναι γραμμένο σε κανένα προφητικό σενάριο 
ούτε σε ένα κείμενο που σύμφωνα με το συγγραφέα του «φαίνεται 
να καθιστά νοητές τις διάφορες πλευρές του εργατικού κινήματος και 
την διαδοχή τους. Έτσι, π.χ., το ρεφορμιστικό “στάδιο”, ή καλύτερα η 
ρεφορμιστική “στιγμή” [...], όπως και η “στιγμή” του “επαναστατικού 
κόμματος” που μετασχηματίζεται αμέσως σε ολοκληρωτικό γραφειοκρατικό 

Η πείρα του εργατικού κινήματος 1, μτφρ. Σ. Χαλκιάς - Β. Ψιμούλη, εκδ. Ύψιλον, 
1984, σελ. 79.
5. Σ.τ.Μ.: Αναφορά στο ομώνυμο βιβλίο του Χ. Μ. Εντσενσμπέργκερ (μτφρ. Ν. Δεληβο-
ριάς, εκδ. Οδυσσέας, 1992).
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κόμμα, μπορούν να συλληφθούν σαν μορφές στις οποίες το προλεταριάτο 
πιστεύει ότι μπορεί να ενσαρκώσει την απελευθέρωσή του, που όμως, 
αφού πραγματωθούν, και από το ίδιο το γεγονός της πραγμάτωσης, 
αποκαλύπτονται ως η άρνηση αυτής της απελευθέρωσης και, στο βαθμό 
που συνεχίζεται η προλεταριακή πάλη, ως καταδικασμένες να ξεπεραστούν 
και να καταστραφούν»6. Ο Καστοριάδης προσθέτει πως πρόκειται για μια 
«ψευδή «νοητότητα»: «εκτός του ότι καθηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά 
στην πολιτική δραστηριότητα, δεν μπορεί να θέσει την ενότητα αυτής της 
δραστηριότητας παρά μόνο σε συνάρτηση με την ιδέα ενός εμμενούς δήθεν 
σκοπού της ή τέλους και τον οποίο η θεωρητική σκέψη μπόρεσε να ορίσει, 
έστω και αφηρημένα»7. Πρόκειται εδώ για μια θεωρητική αυταπάτη, οι 
ρίζες της οποίας δε βρίσκονται πάντα στο Χέγκελ, αφού είναι ελάχιστα 
πιθανό η Λογική του να μεταδόθηκε στο Μαρξ, του οποίου η μέθοδος 
δεν ήταν και πολύ «διαλεκτική», όπως έδειξε ο Κώστας Παπαϊωάννου8: 
ο νεαρός Καστοριάδης ήταν πιθανόν πολύ πιο εγελιανός από το Μαρξ. 
Αυτό δε σημαίνει πως οι μετα-εγελιανοί δεν έχουν να μας πουν τίποτα, 
παρότι αυτό που μας λένε αγνοείται και περνάει απαρατήρητο: έτσι, για 
παράδειγμα «ό,τι ο Μαρξ έχει να πει το αληθινό, το βαθύ το σημαντικό 
και το καινούργιο για την κοινωνία και την ιστορία, το λέει πάρα αυτό το 
αλλού που κυβερνάει όλη του τη σκέψη: ότι η ιστορία πρέπει (muss, soll και 
wird) να καταλήξει στην αταξική κοινωνία»9.

Ατομικιστικά αξιώματα

Τι μένει, λοιπόν, από την κριτική που διατύπωσε ο νεαρός Καστοριάδης; 
Συνεχίζει να επιτίθεται στον ατομικισμό που χαρακτήριζε, κατ’ αυτόν, 
«τη μοναδικότητα της αναρχικής συνείδησης»; Παρατηρούμε αρχικά πως 
παραθέτει μια φράση του Μπακούνιν, την οποία μπορούν να αποδεχθούν 
χωρίς να είναι αναρχικοί, όλοι όσοι αντιλαμβάνονται πως η δημοκρατία 
δε συνίσταται στην επιλογή των διευθυντών αλλά στην προσπάθεια 
να ενταχθούν τα άτομα «σε δομές που θα τις καταλαβαίνουν και θα 
μπορούν να τις ελέγχουν»10 -φράση η οποία ανταποκρίνεται στη δική του 

6. Ό. π., σελ. 79-80. 
7. Ό. π., σελ. 80.
8. De Marx et du marxisme [Για το Μαρξ και το μαρξισμό], Παρίσι, Gallimard, 1983, σελ. 
147-184 («Ο μύθος της διαλεκτικής»).
9. Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιάς – 
Γ. Σπαντιδάκη – Κ. Σπαντιδάκης, εκδ. Ράππα, 2002¹º, σελ. 248, υποσημείωση 1.
10. . Κορνήλιος Καστοριάδης, «Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού ΙΙ» (1957), Το περι-
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γλώσσα, στην αδιαχώριστη σχέση που ενοποιεί, μέσα στο ίδιο πρόταγμα, 
το αυτόνομο άτομο και την αυτόνομη κοινωνία. Όπως και πολλές άλλες 
λέξεις, ο ατομικισμός μπορεί να δώσει χώρο σε αταίριαστες χρήσεις και 
να πάρει έτσι νοήματα καθόλου όμοια: αν πρόκειται για ό,τι λέει ο Τοκβίλ, 
θα είναι καλύτερο να μιλάμε για «ιδιωτικοποίηση», για αναδίπλωση 
στην ιδιωτική σφαίρα, για την οποία ο Καστοριάδης έχει κάνει πολλές 
αναλύσεις· σε αυτή την περίπτωση όμως δε μιλάμε για τον αναρχισμό, 
του οποίου ο ατομικισμός ανταποκρίνεται, αντιθέτως, σε μια στράτευση 
στους κοινωνικούς αγώνες και στην άρνηση να ακολουθήσει τα πρόβατα 
του Πανούργου11.

Αυτό που ο Καστοριάδης θεωρεί πιο συχνά ατομικισμό, είναι το 
θεωρητικό αξίωμα που περιορίζει την κοινωνία σε μια συλλογή ατόμων ή 
καλύτερα στο αποτέλεσμα μιας ένωσης εγκαθιδρυμένης από ένα συμβόλαιο 
ανάμεσα σε εταίρους που θα είχαν αρχικά ζήσει στη φυσική κατάσταση, χωρίς 
να έχουν συμμετάσχει σε καμία κοινωνία. Το αξίωμα αυτό δε χαρακτηρίζει 
τους αναρχικούς, αλλά εμφανίζεται στη φιλελεύθερη σκέψη, στο Λοκ και 
το Σπινόζα, όπως και στο Χομπς, και παραμένει παρόν ως προϋπόθεση 
σε θεωρίες που υποτίθεται πως το αρνούνται. Είναι, σύμφωνα με το Λουί 
Ντυμόν, ένα κρυμμένο αξίωμα της νεωτερικής σκέψης, που το βρίσκουμε 
τόσο στο μαρξισμό όσο και στο γαλλικό ή γερμανικό εθνικισμό12: δε θα 
σταθούμε σ’ αυτό, θα περιοριστούμε σε αυτό που γράφει ο Καστοριάδης. 
Μολονότι, παρατηρεί, όλοι οι «σοβαροί διανοητές» επιβεβαιώνουν «ότι 
ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άνθρωπος εκτός της πόλεως», παραμένουν 
βουβοί μπροστά σε αυτό που κάνει το κοινωνικό γεγονός μη-αναγώγιμο 
και αυτό το μη-αναγώγιμο είναι αμέσως περιορισμένο: «η κοινωνία 
επανεμφανίζεται τακτικά σαν να καθορίζεται από το άτομο, θεωρούμενο 
ως ποιητικό ή τελικό αίτιο· το κοινωνικό επανεμφανίζεται ως κατασκευαστό 
ή σύνθετο από το ατομικό. Έτσι είναι ήδη η κατάσταση στο Αριστοτέλη 
[...] Αλλά ίδια είναι και η κατάσταση στον Μαρξ: η “πραγματική βάση” 
της κοινωνίας, που “καθορίζει” τα υπόλοιπα, είναι “το σύνολο των 

εχόμενο του σοσιαλισμού, μτφρ. Γ. Ιωαννίδης - Μ. Λαμπρίδης - Μ. Παπαντωνίου-
Φραγκούλη, εκδ. Ύψιλον, 1986, σελ. 154, υποσημείωση 4. 
11.. Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για τον ήρωα του François Rabelais στον Πανταγκρυέλ (πρβλ. 
Φρανσουά Ραμπελαί, Γαργαντούας και Πανταγκρυέλ, μτφρ. Φ.Δ. Δρακονταείδης, εκδ. 
Εστία, 2004²).
12.. Πρβλ. Louis Dumont, Homo Aequalis, I, Genèse et épanouissement de l'idéologie éco-
nomique, Παρίσι, Gallimard, 1985 και Homo Aequalis, II, L'idéologie allemande, Παρίσι, 
Gallimard, 1991.
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παραγωγικών σχέσεων”, που είναι “καθορισμένες, αναγκαίες, ανεξάρτητες 
από τη θέληση” των ανθρώπων. Αλλά τι είναι αυτές οι σχέσεις παραγωγής; 
Είναι “σχέσεις μεταξύ προσώπων που μεσεύονται από πράγματα”. Και 
από τι “καθορίζονται”; Από την “κατάσταση των παραγωγικών δυνάμεων” 
-δηλαδή από μια άλλη όψη της σχέσης των προσώπων προς τα πράγματα»13. 
Με την ίδια έννοια, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως το Κομουνιστικό 
Μανιφέστο προεξοφλούσε τη γέννηση μιας κοινότητας όπου «η ελεύθερη 
ανάπτυξη του καθενός» θα ήταν η συνθήκη της «ελεύθερης ανάπτυξης 
όλων» -πρώτη εμφάνιση αυτού που ο Καστοριάδης θα ονομάσει αργότερα 
«η κακή μαρξο-αναρχική ουτοπία»14 - όπου ο ατομικισμός δεν είναι παρά 
ένα εξωτερικό σημάδι μιας ανικανότητας να σκεφτούμε το κοινωνικό, η 
οποία δεν είναι στην πραγματικότητα χαρακτηριστικό των αναρχικών, 
αλλά αποτελεί κοινό τους γνώρισμα με τους φιλελεύθερους και τους 
μαρξιστές.

Η Ρωσική Επανάσταση

Μαρξο-αναρχική ουτοπία: η φράση μας εκπλήσσει καθώς έχουμε ξεχάσει 
το έργο που έγραφε ο Λένιν το καλοκαίρι του 1917 και όπου συνέστηνε την 
άμεση καταστροφή των αστικών θεσμών, το πρώτο στάδιο για το μαρασμό 
του Κράτους που ανήγγελλε ο Ένγκελς σε ένα διάσημο τότε βιβλίο, την 
Καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του Κράτους. Αλλά 
οι ενέργειες που θα διηύθυνε σύντομα ο Λένιν και που θα εγκαθίδρυαν 
το ολοκληρωτικό Κράτος, θα έπρεπε να μας κάνουν να ξεχάσουμε το 
θεωρητικό ζήτημα, το Κράτος και επανάσταση, που είναι βέβαια μια 
ουτοπία με την κακή έννοια της λέξης –και αυτό δικαιολογεί τον τίτλο που 
έδωσαν στην ιστορία της ΕΣΣΔ οι Μισέλ Χέλερ και Αλεξάντρ Νέκριτς: 
Η ουτοπία στην εξουσία15. Αν μέναμε στα λόγια τους, οι μπολσεβίκοι θα 

13.. Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, ό. π., σελ. 261.
14.. “La relativité du relativisme, débat avec le MAUSS”, [«Η σχετικότητα του σχετικισμού 
- συζήτηση με τo MAUSS»], Revue du MAUSS semestrielle, n. 13, 1999. Επίσης, Cοrnelius 
Castoriadis, Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS, Παρίσι, éd. Mille et une nuits, 
2010. [Σ.τ.Μ.: Η επιθεώρηση του MAUSS (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences so- anti-utilitariste dans les sciences so-anti-utilitariste dans les sciences so--utilitariste dans les sciences so-utilitariste dans les sciences so- dans les sciences so-dans les sciences so- les sciences so-les sciences so- sciences so-sciences so- so-so-
ciales - Αντιωφελιμιστικό Κίνημα στις Κοινωνικές Επιστήμες) που εκδίδεται στη Γαλλία 
από το 1981 στοχεύει στην αμφισβήτηση του οικονομίστικου μοντέλου, της εργαλειοποί-
ησης της δημοκρατίας και των κοινωνικών σχέσεων που αποτελούν τις κυρίαρχες τάσεις 
στις κοινωνικές επιστήμες. Το όνομα του κινήματος παραπέμπει ευθέως στον γάλλο 
αντι-ωφελιμιστή κοινωνιολόγο Marcel Mauss (1872-1950).]  
15.. Michel Heller - Aleksandr Nekrich, L'Utopie au pouvoir. Histoire de l'URSS de 1917 à 
nos jours, Παρίσι, Calmann-Lévy, 1982. 



142 143ΖΑΝ-ΛΟΥΙ ΠΡΑΤ

ήταν κοντά στους αναρχικούς· αντιθέτως, αυτοί δημιούργησαν από το 1918 
την απόλυτη εξουσία ενός ολοκληρωτικού κόμματος και παρίσταναν πως 
δρούσαν στο όνομα των εργατών, αρνούμενοι παντελώς την ιδιότητα των 
εργατών σε όλους όσους τολμούσαν να τους πάνε κόντρα: έτσι, μας θυμίζει 
ο Καστοριάδης, «ο Λένιν και ο Τρότσκι θα τουφεκίσουν τους εξεγερμένους 
της Κροστάνδης, λέγοντας πώς δεν είναι “αληθινοί” εργάτες και δεν 
μπορούσαν να είναι αφού εναντιώνονταν στο Κόμμα»16.

Οι Ντελέζ και Γκουαταρί στον Αντι-Οιδίποδά τους γράφουν γελοιωδώς 
πως «η ψυχανάλυση είναι σαν την ρωσική επανάσταση, δεν ξέρουμε πότε 
αρχίζει να παίρνει τον κακό δρόμο». Ας αφήσουμε το Φρόυντ και τους 
συνεχιστές του να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, για να επιστρέψουμε 
στη Ρωσική Επανάσταση: αυτό το «δεν ξέρουμε πότε» προϋποθέτει σε 
κάθε περίπτωση ότι ξέρουμε πολύ καλά πως «πήρε τον κακό δρόμο» και 
ότι οι ίδιοι οι κομουνιστές το γνώριζαν. Όπως όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν 
πως είναι θνητοί, αλλά δεν το πιστεύουν, αφού στη συμπεριφορά τους 
δεν το λαμβάνουν υπ’ όψιν, έτσι και οι ίδιοι οι μπολσεβίκοι αντιλήφθηκαν 
γρήγορα πως η επανάστασή τους είχε το Θερμιδόρ17 της, αλλά δεν έκαναν 
τίποτα για να αποφύγουν την καταστροφή. Όταν ο Τρότσκυ στη συνέχεια 
λέει πως «ο σοβιετικός Θερμιδόρ τράβηξε σε μάκρος», κοροϊδεύει τον 
κόσμο, αφού προσποιείται πως είναι μονάχα ένας παθητικός παρατηρητής 
ενός δράματος στο οποίο έπαιζε έναν πρωτεύοντα ρόλο.

Αλλά ο ρωσικός Θερμιδόρ δεν περιορίζεται στις επιτυχείς εκκαθαρίσεις 
που εξαφάνισαν τους παλιούς μπολσεβίκους, αλλά αρχίζει με την ίδια την 
καταστολή που αυτοί είχαν ασκήσει πάνω στις λαϊκές μάζες καταπνίγοντας 
την αυτόνομη δραστηριότητά τους: «[γι’αυτούς] οι μάζες είναι παθητικές, ή 
ενεργές μονάχα για να τους στηρίξουν, και αυτό ακριβώς θα διαβεβαιώσουν 
σε κάθε ευκαιρία· τις πιο πολλές φορές δεν θα’ χουν καν μάτια για να 
δουν και αυτιά για να ακούσουν τις κινήσεις και τα λόγια που ερμηνεύουν 
την αυτόνομη δραστηριότητα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα την 
εκθειάσουν για όσο διάστημα ως εκ θαύματος συμπίπτει με τη δική τους 
γραμμή, για να την καταδικάσουν ριζικά και να της επιρρίψουν τα πιο 
16.. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Μετάβαση» (1978), Καιρός, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εκδ. 
Ύψιλον, 2000, σελ. 12.
17. . Σ.τ.Μ.: εννοεί την περίοδο του πισωγυρίσματος της επανάστασης, την αποτυχία της, 
τον εκτροχιασμό της. Ο Θερμιδόρ, ο 11ος μήνας κατά το ημερολόγιο της Γαλλικής Επα-
νάστασης, σημαδεύτηκε από τον αποκεφαλισμό του Ροβεσπιέρου και τον τερματισμό 
της περιόδου της Τρομοκρατίας.
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επονείδιστα κίνητρα απ’ τη στιγμή που αποκλίνει απ’ αυτήν»18. Αν ο 
Θερμιδόρ τερματίζει την επανάσταση και δεν περιορίζεται σε μια διαμάχη 
των αρχηγών, τότε ο Θερμιδόρ δεν ξεκινάει με το θάνατο του Λένιν χάρη 
στον οποίο ο Τρότσκυ καταδιώκεται από την εξουσία ούτε το 1927 όταν ο 
Τρότσκυ αποκλείεται απ’ το κόμμα ούτε το 1936 όταν ο Στάλιν αναλαμβάνει 
το ξεπάστρεμα της παλιάς φρουράς. Από το 1918 η επανάσταση «αρχίζει 
να παίρνει τον κακό δρόμο» και αυτό είναι κοινό έργο του Λένιν και του 
Τρότσκυ, που είχαν ήδη εγκαθιδρύσει τον ολοκληρωτική Τρομοκρατία και 
που θα ξεπάστρευαν το 1921 τις τελευταίες αντιστάσεις μέσα από τις 
οποίες εκφράζεται η αυτονομία των μαζών: «Οι εργάτες ήθελαν κάτι, και 
το έδειξαν, τόσο μέσα στο κόμμα με την εργατική Αντιπολίτευση, όσο κι 
έξω από το κόμμα με τις απεργίες του Πέτρογκραντ και την εξέγερση 
της Κροστάνδης. Χρειάστηκε να συνθλιβούν και η μεν και η δε απ’ τον 
Λένιν και τον Τρότσκι, ώστε να μπορέσει να θριαμβεύσει στη συνέχεια ο 
Στάλιν»19. Μολονότι οι αναρχικοί υποδέχτηκαν καλά αυτή την ανάλυση, 
αυτή δε συνδέεται με αυτή που οι ίδιοι υποστήριξαν και για την οποία 
«δεν υπήρξε ποτέ στη Ρωσία τίποτα άλλο από πραξικόπημα ενός κόμματος 
που έχοντας εξασφαλίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την υποστήριξη 
του προλεταριάτου, είχε σα μόνη του προσπάθεια την εγκαθίδρυση της 
δικιάς του δικτατορίας και το πέτυχε»20. Θέση την οποία ο Καστοριάδης 
αρνείται γιατί, σύμφωνα μ’ αυτόν, οι εργατικές μάζες δεν έπαιξαν 
τον παθητικό ρόλο ενός στρατού στην υπηρεσία ενός πρωτοποριακού 
κόμματος, αλλά πήραν τις δικές τους πρωτοβουλίες: «Το Πέτρογκραντ 
του 1917, κι αργότερα ακόμα, δεν είναι ούτε η Πράγα του 1948, ούτε η 
Καντόνα του 1949. Ο ανεξάρτητος ρόλος του προλεταριάτου εμφανίζεται 
καθαρά –ακόμα και μέσα από τη φύση της διαδικασίας που κάνει τους 
εργάτες να προσχωρούν μαζικά στις τάξεις του μπολσεβίκικου κόμματος  
και να του παραχωρούν, κατά πλειοψηφία, μια υποστήριξη που τίποτα 
και κανείς δεν θα μπορούσε να τους αποσπάσει ή να τους επιβάλλει την 
εποχή αυτή· μέσα απ’ τη σχέση που τους συνδέει με το κόμμα, μέσα 
από το βάρος του εμφυλίου πολέμου που αυθόρμητα επωμίζονται. Αλλά 
κυρίως μέσα απ’ τις αυθόρμητες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν –ήδη 
το Φλεβάρη, ήδη τον Ιούλη 1917 και ακόμα περισσότερο μετά τον Οκτώβρη, 

18. . Κορνήλιος Καστοριάδης, «Ο ρόλος της μπολσεβίκικης ιδεολογίας στη γέννηση της 
γραφειοκρατίας» (1964), Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, μτφρ. Β. Ψιμούλης – Ζ. 
Χριστοφίδου, εκδ. Ύψιλον, 1984², σελ. 273.
19.. Ό. π., σελ. 274-5.
20.. Ό. π., σελ. 280.
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εκδιώκοντας τους καπιταλιστές χωρίς ή ενάντια στη θέληση του κόμματος, 
οργανώνοντας οι ίδιοι την παραγωγή· τέλος, μέσα απ’ τα αυτόνομα όργανα 
που συγκροτούν, Σοβιέτ και ιδιαίτερα Επιτροπές φάμπρικας»21. Όσον 
αφορά το ίδιο το κόμμα, μεγεθυμένο αυτή την εποχή με τη μαζική ένταξη 
εργατικών στοιχείων, δεν ήταν πλέον αυτή η παράνομη οργάνωση των 
επαγγελματιών επαναστατών, εντελώς ξένη στις μαρξιστικές παραδόσεις, 
όπου αναβίωνε περισσότερο το συνωμοτικό πνεύμα της Κατήχησης του 
επαναστάτη του Νετσάγιεφ. Το πράγμα δεν είχε τελειώσει, ακόμα κι αν 
πολύ σύντομα το μπολσεβίκικο κόμμα θα μετατρεπόταν σε ένα μηχανισμό 
εξουσίας όπου θα ολοκληρωνόταν η πρόβλεψη του νεαρού Τρότσκυ που 
είχε διατυπωθεί από το 1904 στα «Πολιτικά μας καθήκοντα»: «δεν είναι 
η εργατική τάξη που, με την αυτόνομη δραστηριότητά της, πήρε στα χέρια 
της την τύχη της κοινωνίας, αλλά μια ισχυρή και επιβλητική οργάνωση που, 
κυριαρχώντας πάνω στο προλεταριάτο και διαμέσου αυτού πάνω στην 
κοινωνία, διασφαλίζει το πέρασμα στο σοσιαλισμό»22. Δε χρειάζεται να 
επιμείνουμε στο γεγονός πως ο Τρότσκυ γίνεται μαζί με το Λένιν κύριος 
ενεργός παράγοντας αυτής της μεταστροφής και πως δε θα μπορέσει πλέον, 
μέσα στους μελλοντικούς αγώνες, να πάρει μια συνεκτική και ξεκάθαρη 
θέση.

Πρόκειται απλά για μια στροφή προς τον ολοκληρωτισμό: η μορφή που 
παίρνει το μπολσεβίκικο κόμμα δεν ήταν προγραμματισμένη στη σκέψη 
του Μαρξ, που δεν υπήρξε ποτέ αρχηγός κόμματος, και δε μπόρεσε να 
προσφερθεί στις λενινιστικές μεθόδους παρά μεταθανάτια, στο μέτρο που 
ο Λένιν του παρείχε μια αλάθητη επιστήμη, πάνω στην οποία το «Κόμμα» 
θα θεμελίωνε το δικαίωμά του να διευθύνει την «Τάξη»...

Ο Καστοριάδης θυμίζει πως «δεν “βγήκε” μόνο ο λενινισμός-σταλινισμός 
από τον Μαρξ, βγήκε -και μάλιστα πιο πριν- και η σοσιαλδημοκρατία, για 
την οποία μπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει, όχι όμως πως είναι ολοκληρωτικό 
ρεύμα. Για να γεννηθεί ο ολοκληρωτισμός, χρειάστηκε ένα πλήθος από 
άλλα ιστορικά στοιχεία»23. Το ζήτημα δεν είναι να μετατρέψουμε αυτή 
την ιστορία σε αντιπαράθεση αχρονικών οντοτήτων, τον «εξουσιαστικό 
σοσιαλισμό», ίδιο και απαράλλακτο από το Μαρξ ως το Στάλιν και από 
τον Στάλιν στον Πολ Ποτ, και τον «ελευθεριακό σοσιαλισμό», ίδιο και 

21.. Ό.π.
22.. Léon Trotsky, Nos tâches politiques, Παρίσι, Belfond, 1970, σ. 198.
23.. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Ο Μαρξ σήμερα» (1983), Καιρός, ό. π., σελ. 76.
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απαράλλακτο από τον Προυντόν ως το Μπακούνιν και από το Φανέλλι 
ως το Ντουρρούτι. Ίσως θα έπρεπε να διερωτηθούμε άλλωστε αν οι 
γραφειοκρατικές δομές δε μπόρεσαν να εγκαθιδρυθούν παρά μέσα στο 
πλαίσιο «εξουσιαστικών» κομμάτων, ενώ οι «ελευθεριακές» οργανώσεις 
ήταν, μόνο αυτές, ικανές να υποτάσσουν τους ηγέτες τους σε έναν έλεγχο 
που ασκείται από τη βάση: δε λέμε πως δεν έχουν ούτε πως δεν είχαν 
ηγέτες, όπως για παράδειγμα τη Φεντερίκα Μοντσενί και τον Γκαρσία 
Ολιβέρ, που έπαιρναν όμως εντολές από τη βάση κατά τις αποφασιστικές 
στιγμές που έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις24.

Το ζήτημα της εξουσίας

Ας επιστρέψουμε στο κείμενο που γίνεται λόγος για τη μαρξο-αναρχική 
ουτοπία. Πρόκειται για μια συζήτηση ανάμεσα στον Καστοριάδη και στα 
μέλη του MAUSS, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 1994 και της 
οποίας το μεγαλύτερο μέρος δημοσιεύθηκε στην εξαμηνιαία Επιθεώρηση 
του MAUSS25.

Στο απόσπασμα που μας ενδιαφέρει, ο Καστοριάδης εξηγεί το νόημα 
που δίνει στην καθιερωμένη διάκριση ανάμεσα στο «πολιτικό» και 
την «πολιτική». Ενώ οι περισσότεροι φιλόσοφοι που προβάλλουν αυτή 
τη διάκριση βλέπουν στην «πολιτική»  μια εμπειρική και καθημερινή 
πρακτική, στην οποία αντιπαραθέτουν την ουσία του πολιτικού ως ένα 
είδος πλατωνικής ιδέας που θα αποτελούσε το αντικείμενο μιας σκέψης 
στην πραγματικότητα μεταπολιτικής, ο Καστοριάδης διακηρύσσει πως 
αυτό το βρίσκει «βλακώδες» και συνεχίζει λέγοντας τα εξής: «Το πολιτικό 
είναι αυτό που αφορά την εξουσία σε μια κοινωνία. Εξουσία μέσα σε 
μια κοινωνία υπάρχει πάντοτε και θα υπάρχει για πάντα, εξουσία με την 
έννοια των συλλογικών αποφάσεων που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 
και των οποίων η παραβίαση τιμωρείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έστω 
και με την έκφραση «ου φονεύσεις»!» [...] Συνεπώς υπάρχουν συλλογικές 
αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις θα επιβάλλονται σε όλους. Δε θέλω να πω 
πως θα πρέπει να έχουμε Κράτος, αλλά πως πρέπει να έχουμε εξουσία. 
Αλλά αυτή η εξουσία υπήρχε πάντοτε –ακόμα και στις πρωτόγονες φυλές, 
στη φυλή του Κλαστρ, στα οροπέδια της Άνω –Βιρμανίας, στην Κίνα (με 

24.. Πρβλ. τη μαρτυρία του Αμπέλ Παζ στο Abel Paz, Barcelone 1936, Κιμπερλέ,  La 
Digitale, 2001, σ. 23 και 35.
25.. Cοrnelius Castoriadis, Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS, ό. π.
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την οποία ασχολείται ο Κομφούκιος) κ.λπ. Περί τίνος πρόκειται; Είναι 
η συζήτηση για καλύτερα μέσα διαχείρισης μιας υπάρχουσας εξουσίας. 
Υπάρχουν οι συμβουλές προς τους κυβερνώντες –αν σκεφτεί κανείς πως 
ο καλός αυτοκράτορας είναι εκείνος στον οποίο μιλάμε όσο το δυνατόν 
λιγότερο σύμφωνα με το Τάο Τε Κινγκ26. Αλλά αυτό δε μας ενδιαφέρει. 
Αυτό είναι το πολιτικό.

Αντιθέτως, η συμβολή του ελληνικού και του δυτικού κόσμου είναι η 
πολιτική. Η πολιτική ως συλλογική δραστηριότητα που παρουσιάζεται ως 
διαυγής και συνειδητή και που αμφισβητεί τους υπάρχοντες θεσμούς της 
κοινωνίας. Ίσως τους αμφισβητεί για να τους επιβεβαιώσει, αλλά τους 
αμφισβητεί». (Ο Καστοριάδης στην πραγματικότητα ανακυκλώνει ένα 
παλιό θέμα, που πραγματευόταν κάποτε σε άλλη γλώσσα: «αυτό που 
μέχρι τώρα ονομάζεται πολιτική» αντιτίθεται με τους ίδιους όρους σε 
«αυτό που εμείς ονομάζουμε επαναστατική πολιτική»27: παλιό θέμα όπως 
είπαμε, πάντοτε όμως νέο).

Η πολιτική είναι, λοιπόν, η διαυγής δραστηριότητα μιας κοινωνίας 
που θεσμίζεται συνειδητά, ενώ δε δημιουργεί με οριστικό τρόπο τους 
καλούς θεσμούς που μας προτείνει ένας ουτοπιστής στοχαστής ούτε και 
υπηρετεί εκείνη την άλλη ουτοπία που περιγράφει με το όνομα Θέλημα 
ο Ραμπελαί28, όπου δεν αμφισβητούνταν κανένας θεσμός και όπου οι 
άνθρωποι συμφωνούσαν αυθόρμητα με μοναδικό γνώμονα τη λογική τους 
και όπου ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει εφόσον όλοι είχαν την 
ίδια βούληση. Αυτή η ουτοπία δεν είναι ένα πολιτικό πρόταγμα και δεν 
έχει καμία σχέση με την αυτονομία που στοχεύει στη σχέση που διατηρεί 
μια κοινωνία με τους ίδιους τους θεσμούς της, τους οποίους μπορεί να 
θεωρεί καλούς ή κακούς, δίκαιους ή άδικους, και τους οποίους γνωρίζει 
πως μπορεί να τους αλλάξει ελεύθερα καθώς είναι αυτή η ίδια που τους 
έχει θεσμίσει. Αυτό το τελευταίο σημείο, αναμφίβολα, θα μπορούσε 
να επιβεβαιωθεί για κάθε κοινωνία –μόνο που σχεδόν η πλειοψηφία 
των κοινωνιών πίστευε, μέσα σε ένα μακρινό παρελθόν που παραμένει 
ακόμα παρόν, πως είχε παραλάβει τους νόμους της από τους θεούς ή 
26.. Σ.τ.Μ.: Το Tao Te Ching αποτελεί κινεζικό κλασικό κείμενο γραμμένο μάλλον από το 
σοφό Λάο Τσι  (Laozi) τον 6ο αι. π. Χ.
27. . Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, ό.π., σελ. 116-7.
28. . Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για το «μοναστήρι του Θελήματος» που περιγράφει ο François 
Rabelais στον Γαργαντούα. (πρβλ. Φρανσουά Ραμπελαί, Γαργαντούας και Πανταγκρυ-
έλ, ό.π., σελ. 240 κ. ε.)

ΖΑΝ-ΛΟΥΙ ΠΡΑΤ

τους προγόνους· το γεγονός αυτό τις ορίζει ως παραδοσιακές ενώ οι 
σύγχρονες κοινωνίες μπορούν ακόμα να πιστεύουν πως υπακούουν στους 
φυσικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών νόμων και 
της αυθόρμητης ρύθμισης της αγοράς. Και παρότι στην πραγματικότητα 
θεσμίζουν οι ίδιες τους νόμους τους, παραμένουν ετερόνομες στο μέτρο που 
αποκρύπτουν οι ίδιες τη δημιουργική δύναμη που ενεργοποιούν. Τέτοιες 
κοινωνίες αγνοούν την πολιτική με την έννοια που ο Καστοριάδης παίρνει 
από τον Φίνλεϋ, ο οποίος ονομάζει «Η επινόηση της πολιτικής»29 ένα βιβλίο 
του αφιερωμένο στους αρχαιοελληνικούς θεσμούς. Αλλά κάθε κοινωνία 
γνωρίζει «το πολιτικό», αν ο όρος αυτός σκιαγραφεί το αντικείμενο που 
πραγματεύεται στον Ηγεμόνα του ο Μακιαβέλι, δηλαδή την εξουσία και 
τα μέσα με τα οποία μπορούμε να την αποκτήσουμε, να την ασκήσουμε 
και να τη χάσουμε.

Αυτό προϋποθέτει, όπως λέει ο Καστοριάδης, πως υπάρχει εξουσία 
σε κάθε κοινωνία, πως υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει πάντα· πως δεν 
πρόκειται για κάποια κατάρα, για την περίφημη «βασκανία της συλλογικής 
συνύπαρξης» στην οποία προσφεύγει ο Μερλώ-Ποντύ για να προσεγγίσει 
τη μπολσεβίκικη τραγωδία30. Η συλλογική συνύπαρξη δεν είναι ένα 
ατύχημα της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν είναι μια από τις πιθανές επιλογές, 
αλλά μια αναπόφευκτη συνθήκη όπως ακριβώς η σωματική ενσάρκωση 
στην οποία κάποιοι φιλόσοφοι, όχι όμως και ο Μερλώ-Ποντύ, βλέπουν έναν 
ξεπεσμό. Αλλά καθώς αγνοούμε το μυστικό του Θελήματος, οφείλουμε να 
λάβουμε υπ’ όψιν σε κάθε κοινωνία το γεγονός πως δεν έχουν όλοι την ίδια 
άποψη και πως πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σ’ αυτές τις διαφορετικές 
απόψεις. Ο τρόπος επιλογής είναι ίσως πολυποίκιλος, μπορεί βεβαίως να 
επιφέρει τη θανάτωση των αντιφρονούντων ή την εξορία τους, εκτός και 
αν επιλέξουν να φύγουν από μόνοι τους, να αποσυρθούν στη σκηνή τους 
όπως ο Αχιλλέας ή, πιο σοβαρά, όπως οι πληβείοι της αρχαίας Ρώμης στο 
όρος Αβεντίν. Ο Καστοριάδης φτάνει μέχρι το σημείο να φανταστεί πως 
«αν έχουμε μια παγκόσμια κοινωνία που είναι αρκετά πλούσια, μπορεί να 
παραχωρήσει κάποια ακατοίκητα νησιά του Ειρηνικού στους ανθρώπους 
που θέλουν να ζουν ως κυνηγοί κεφαλών, που θέλουν να ζουν όπως στις 

29. . Σ.τ.Μ.: Moses I. Finley, Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο, μτφρ. Σ. Βουτσάκης, Παν/
κές Εκδόσεις Κρήτης, 1996. Η γαλλική έκδοση έχει μεταφράσει το έργο υπό τον τίτλο, 
L'invention de la politique.
30.. Σ.τ.Μ.: Πρβλ. Μωρίς Μερλώ-Ποντύ, Ανθρωπισμός και τρομοκρατία, μτφρ. Μπ. 
Λυκούδης, εκδ. Εξάντας, 1988.
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120 μέρες των Σοδόμων31 ή όπως αλλιώς θέλετε. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι 
τέτοιο, θα μπορούν να πάνε να ζήσουν εκεί ή να σκοτωθούν μεταξύ τους. 
Αλλά χρειάζεται να αποφασίσουμε τι μπορεί να αποφασιστεί από την 
κοινότητα και τι όχι. Και από τη στιγμή που λέτε: υπάρχουν, δεν ξέρω, 
τέσσερα ζητήματα για τα οποία μπορεί να αποφασίσει η συλλογικότητα, 
μας χρειάζεται ένας τρόπος απόφασης». Και αυτό μπορεί να πάρει τη 
δημοκρατική μορφή μιας απόφασης που υιοθετείται από την ομάδα κατά 
πλειοψηφία αυτών που συμμετέχουν και οι οποίοι μπορεί να κάνουν 
λάθος «επειδή δεν υπάρχει πολιτική επιστήμη», «παρά μόνο δόξαι» και 
αυτή είναι η μόνη δικαιολόγηση της πλειοψηφικής αρχής, αφού αν υπήρχε 
μια πολιτική επιστήμη, θα έπρεπε να αναθέσουμε σε ικανούς ειδικούς 
να παίρνουν για μας τις σωστές αποφάσεις. Για μας, δηλαδή «για το 
συμφέρον μας» αλλά επίσης και «αντί ημών», το οποίο και μας εγκαθιστά 
στον Θαυμαστό καινούργιο κόσμο32. 

Δημοκρατική ή όχι, υπάρχει λοιπόν μια εξουσία, αλλά αυτή η εξουσία 
δεν είναι υποχρεωτικά Κράτος. Ο Καστοριάδης παραδέχεται αυτό που λέει 
ο Πιέρ Κλάστρ, για τον οποίο η πρωτόγονη κοινωνία και πιο συγκεκριμένα 
η ινδιάνικη φυλή αποτελεί μια «κοινωνία ενάντια στο Κράτος» -το οποίο 
δε σημαίνει κοινωνία χωρίς Κράτος όπως θα λέγαμε κοινωνία χωρίς 
γραφή ή κοινωνία χωρίς ιστορία εννοώντας με αυτό πως δεν είχε ακόμα 
ανακαλύψει τη γραφή, την ιστορία ή το Κράτος. Η ινδιάνικη φυλή αποτελεί 
αντιθέτως μια κοινωνική μορφή που οργανώνεται ενάντια στην ενδεχόμενη 
ανάδυση μιας διαχωρισμένης εξουσίας, που εκγυμνάζει δηλαδή και τα 
μέλη της με τρόπο ώστε να συνεχίσουν αυτόν τον κανόνα. Ο Κλαστρ έδειξε 
αργότερα, σε ένα δοκίμιο για την επιθεώρηση Libre, που περιελήφθη σε μια 
μεταθανάτια συλλογή κειμένων του33, πως αυτό είναι αξεχώριστο από την 
κατάσταση πολέμου που συντηρεί διαρκώς αυτή την κοινωνία. Η κοινωνία 
αυτή μπορεί να θεσμιστεί ως «κοινωνία ενάντια στο Κράτος» μονάχα 
επειδή είναι «μια πολεμική κοινωνία». Και ο Καστοριάδης παραθέτει 
«ένα αξιομνημόνευτο κείμενο του Πιέρ Κλαστρ για τις τελετές μύησης στις 
πρωτόγονες κοινωνίες όπου βλέπουμε με πόση ακραία βία πληρώνεται η 
είσοδος σε αυτή την εξισωτική κοινωνία [...] Αυτό γινόταν στη ζούγκλα με 
φωλιές από μερμήγκια πάνω στο δέρμα κ.λπ. Εγώ θα ήθελα  να ήταν πιο 

31.. Σ.τ.Μ.: Αναφορά στο ομώνυμο έργο του Μαρκήσιου ντε Σαντ. 
32.. Σ.τ.Μ.: Αναφορά στο μυθιστόρημα του Άλντους Χάξλεϋ, Θαυμαστός Καινούργιος 
Κόσμος που περιγράφει μια ζοφερή ολοκληρωτική ουτοπία του μέλλοντος.
33.. Pierre Clastres, Recherches d'anthropologie politique, Παρίσι, Seuil, 1980.

ΖΑΝ-ΛΟΥΙ ΠΡΑΤ

ανθρώπινο... αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά 
μας είναι: μπορούμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία πραγματικά ελεύθερη;»

Αναπόφευκτη ερώτηση: καθώς είναι ολοφάνερο πως αυτή η «κοινωνία 
ενάντια στο Κράτος» δεν είναι καθόλου μια κοινωνία αυτόνομη, αφού είναι 
κάτω από την επιρροή μιας θρησκευτικής παράδοσης που διαιωνίζει τη 
θέληση των Προγόνων, μιας θρησκευτικής παράδοσης που είναι πανταχού 
παρούσα, είναι μια κοινωνία όπου δεν εμφανίζεται η διάκριση του ιερού 
από το κοσμικό, προαπαιτούμενη συνθήκη για την ανάδυση μιας αυτόνομης 
σκέψης. Ασφαλώς, είναι σημαντικό πως αυτή η κοινωνία, με την ύπαρξή της 
και μόνο, αποδεικνύει πως το Κράτος δεν είναι η οικουμενική μορφή διά της 
οποίας θεσμίζεται κάθε κοινωνία. Αλλά αυτό αφήνει ανοιχτή την ερώτηση 
πως μπορούμε να θεσμίσουμε μια κοινωνία που αρνείται το Κράτος χωρίς 
να επιστρέψουμε στην πρωτόγονη απροσδιοριστία. Σταματάμε, λοιπόν, 
στο κατώφλι αυτής της ερώτησης την οποία ο Καστοριάδης πραγματεύεται 
στα γραπτά του για την αρχαία Ελλάδα. 
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Γιώργος Ν. Οικονόμου

Δημοκρατία ή αντιπροσώπευση;*

 Ένα ζήτημα που έχει επανέλθει τελευταίως στην πολιτική 
συζήτηση, με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν, ιδίως μετά την 
παγκόσμια οικονομική κρίση από το φθινόπωρο του 2008, είναι το κατά 
πόσον τα σημερινά αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα, όπως έχουν εξελιχθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες, είναι βιώσιμα και με ποιον τρόπο μπορούν 
να βελτιωθούν. Εδώ και χρόνια αρκετοί διανοούμενοι και πολιτικοί 
προτείνουν γενικόλογα μέτρα για «καλύτερη αντιπροσώπευση», για 
«εκδημοκρατισμό των κομμάτων» και για «συμμετοχή» των ανθρώπων. 
Αυτά όμως παραμένουν πάντα στο επίπεδο του γενικού ευχολογίου, 
χωρίς ποτέ οι εκφραστές τους να προσπαθήσουν πραγματικά για την 
πραγματοποίησή τους, με αποτέλεσμα να μην έχει θεσμισθεί κάτι το 
ουσιαστικό. Οι περισσότεροι όμως δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βασική 
αρχή του πολιτεύματος, την αντιπροσώπευση, ούτε τα κόμματα και εν 
γένει τον κοινοβουλευτισμό. δηλαδή την ουσία και τα στηρίγματα του 
αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος δεν τα θεωρούν μέρος του ζητήματος. 
Έτσι όμως οι συζητήσεις εγκλωβίζονται σε φαύλο κύκλο. Για να ξεφύγουν 
από αυτόν οι υποστηρικτές του κοινοβουλευτισμού προσπαθούν να 
αναιρέσουν τις αντιλήψεις οι οποίες αμφισβητούν ακριβώς αυτά που οι 
ίδιοι θεωρούν ιερά και απαραβίαστα. 

Κυρίως στρέφονται κατά των αντιλήψεων που υποστηρίζουν την 
εισαγωγή θεσμών οι οποίοι επιτρέπουν τη συμμετοχή των ανθρώπων στις 
αποφάσεις, στη θέσπιση των νόμων και στον έλεγχο της εξουσίας. Στρέφονται 
πιο πολύ κατά των ιδεών της (άμεσης) δημοκρατίας και της αυτονομίας.  
Με τον τρόπο αυτό όμως καθιστούν έκδηλη αφ’ ενός την αδυναμία τους 

να υποστηρίξουν με ικανοποιητικό τρόπο το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα 
και αφ’ ετέρου την αμηχανία τους να στοιχειοθετήσουν μια θεωρία της 
αντιπροσώπευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει μια ρητή 
ευπρεπής θεωρία υπέρ της αντιπροσώπευσης, και για τον λόγο αυτόν 
καταφεύγουν στις διαδικασιοκρατικές απόψεις, με τις οποίες, καθώς και 
με τα προηγούμενα ζητήματα που έθιξα, θα ασχοληθώ σε ετούτο το κείμενό 
μου.  

Στους υποστηρικτές του κοινοβουλευτισμού ανήκει και ο Γιώργος 
Ευαγγελόπουλος με το πόνημά του Καστοριάδης και σύγχρονη πολιτική 
θεωρία (Ευρασία, 2009). Εντάσσεται όμως σε μία κατηγορία που δύσκολα 
συναντάται εν Ελλάδι: διαφωνεί με απόψεις άλλων προσπαθώντας να 
τεκμηριώσει τις διαφωνίες του, επιδιώκει το διάλογο και έτσι τον επιβάλλει. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν απαξιώνει τον φορέα των απόψεων με τις οποίες 
διαφωνεί, αλλά αντιθέτως τον σέβεται και τον υπολογίζει. Αυτή είναι η 
πρώτιστη, απαραίτητη συνθήκη για ουσιαστική συζήτηση. Σε αυτή την 
αρχή στηρίζονται και οι διαφωνίες που εκφράζει σε ένα απόσπασμα από 
δικό μου κείμενο1. Τον ευχαριστώ γι’ αυτό διότι μου δίνει την ευκαιρία 
κατ’ αρχάς να ξανασκεφθώ τα επίμαχα ζητήματα και εν συνεχεία να 
προσπαθήσω να τα διευκρινίσω, στα πλαίσια του ουσιαστικού διαλόγου.  

Πρέπει να πω εξ αρχής ότι οι περισσότερες διαφωνίες του Γιώργου 
Ευαγγελόπουλου (Γ.Ε.) με τις απόψεις μου οφείλονται σε παρεξηγήσεις, 
προερχόμενες από το γεγονός ότι στηρίχθηκε σε μία μόνο παράγραφο ενός 
μόνο κειμένου μου, η οποία διαφωνούσε και απαντούσε συνοπτικώς, και όχι 
με αναλυτική επιχειρηματολογία, σε μία συγκεκριμένη θέση που υποστήριζε 
ότι ο  Berlin, o Popper και o Rawls είναι «θεωρητικοί της δημοκρατίας». 
Πιστεύω ότι εάν ο Γ. Ε. είχε συμβουλευθεί το βιβλίο μου Από την κρίση του 
κοινοβουλευτισμού στη δημοκρατία (Παπαζήσης, 2009) - το οποίο αν και  
αναφέρει στη σ. 91 όμως δεν το χρησιμοποιεί - θα είχαν αποσοβηθεί πολλές 
παρεξηγήσεις. Διότι τις περισσότερες διαφωνίες του στηρίζει σε υποτιθέμενες 
θέσεις μου, τις οποίες όμως δεν διαβάζει σε κάποιο κείμενό μου, αλλά τις 
φαντάζεται, δηλαδή συνομιλεί με άλλους και όχι με εμένα. Έτσι όμως χάνει 
την αντικειμενικότητα και τον δρόμο προς την ουσία των απόψεών μου. 
Διευκρινίζω λοιπόν στη συνέχεια τα σημεία στα οποία εκφράζει τη

1. Γ. Ν. Οικονόμου, «Ιδεαλισμός, μεταφυσική και ο Κ. Καστοριάδης», Μάγμα, τ. 3, 
Δεκέμβριος 2008, σσ. 136-7. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ;

* Πρόκειται για το πρώτο μέρος του κειμένου. Η συνέχεια θα δημοσιευτεί στο επόμενο 
τεύχος.
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διαφωνία του ο Γ. Ε. προς τις απόψεις μου. Σημειωτέον ότι η διαφωνία του 
αναπτύσσεται σε τρία μέρη: α) σ. 56-65 β) σ. 66-71 γ) σ. 71-73. 

Δημοκρατία και κοινοβουλευτισμός

Κατ’ αρχάς δεν απαξιώνω πλήρως τα σημερινά αντιπροσωπευτικά 
πολιτεύματα και τις επιτεύξεις της νεωτερικότητας, όπως νομίζει ο Γ. Ε. 
(σ. 56) και επαναλαμβάνει στο δεύτερο μέρος της διαφωνίας του (σ. 68). 
Δεν θεωρώ τις αστικές ελευθερίες τυπικές, ούτε ότι αποτελούν μορφές 
ιδεολογικής συγκάλυψης. Πιστεύω ότι αυτές είναι σημαντική κατάκτηση 
του ανθρώπου στον αγώνα του για ελευθερία και αυτονομία. Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες, oι θεσμοί προστασίας, ή έννομη τάξη 
και η πολιτεία δικαίου, που αναδύθηκαν ως αιτήματα με τον Διαφωτισμό 
και  τις αστικές επαναστάσεις τον 17ο και 18ο αιώνα αποτελούν τη δεύτερη 
εμφάνιση του προτάγματος της ελευθερίας και της αυτονομίας. Οι αγώνες 
γι’ αυτά, πολλές φορές αιματηροί, οδήγησαν βαθμιαίως στις σημερινές 
κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις. Αυτές οι κατακτήσεις παραμένουν, 
όχι τυπικές όπως πρεσβεύει η μαρξιστική αντίληψη, αλλά μερικές και 
αμυντικές, αφού δεν απολήγουν στην πολιτική ισότητα και την πολιτική 
ελευθερία, δηλαδή στην ίση συμμετοχή των ανθρώπων στις αποφάσεις, στη 
θέσπιση των νόμων και γενικώς σε κάθε είδους ρητή εξουσία που υπάρχει 
εντός της κοινωνίας. Η συμμετοχή αυτή σε όλες τις ρητές μορφές εξουσίας 
αποτελεί την ουσία της (άμεσης) δημοκρατίας. 

            Αυτή η ουσιώδης και βασική έλλειψη αφαιρεί από τα κοινοβουλευτικά 
πολιτεύματα τον χαρακτηρισμό τους ως δημοκρατιών. Τα πολιτεύματα 
αυτά από ιστορική και πολιτική άποψη δεν δικαιούνται τον χαρακτηρισμό 
δημοκρατίες, πρώτον, διότι τον έχουν σφετερισθεί από την αθηναϊκή 
δημοκρατία και δεύτερον, οι θεμελιώδεις αρχές και οι θεσμοί τους είναι 
εντελώς διαφορετικοί από τους θεσμούς και τις αρχές της (άμεσης) 
δημοκρατίας. Πράγματι στα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα οι ολίγοι 
λαμβάνουν τις αποφάσεις, θεσπίζουν τους νόμους και ασκούν αποκλειστικώς 
κάθε είδους εξουσία. Είναι καθαρές ολιγαρχίες, φιλελεύθερες ολιγαρχίες 
τις χαρακτήρισε ο Κ. Καστοριάδης -διότι υπάρχουν και ανελεύθερες 
(μουσουλμανικές χώρες, αραβικά και αφρικανικά κράτη, Κίνα, Κούβα). 
Αυτοχαρακτηρίζονται δημοκρατίες προκειμένου να αποκρύψουν τον 
ολιγαρχικό χαρακτήρα τους2. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Γ. Ν. Οικονόμου, Από την κρίση του κοινοβου-

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εδώ έγκειται η βασική διαφορά μου με τον Γ. Ε., ο οποίος τα 
ονομάζει «κοινοβουλευτικές», «αντιπροσωπευτικές» ή «συνταγματικές» 
δημοκρατίες, όροι που επανέρχονται πολύ συχνά στο πόνημά του. Όμως 
δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικές ούτε δημοκρατίες. Οι βουλευτές δεν 
είναι «αντιπρόσωποι του λαού» (σ. 63) αλλά των δικών τους συμφερόντων 
και των οικείων τους, καθώς και των συμφερόντων των κομμάτων τους 
και των ανώτερων κυρίαρχων στρωμάτων. Σημειωτέον ότι το Σύνταγμα 
ορίζει ότι «Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος». Όμως η θεμελιώδης 
αρχή της δημοκρατίας δεν είναι το εθνικό συμφέρον, αλλά η κυριαρχία 
του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουν όλοι οι πολίτες άμεσα και 
όχι δι’ αντιπροσώπων για όλα τα σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας και 
θεσπίζουν τους νόμους στην εκκλησία του δήμου.

Μια άλλη συμπληρωματική θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι, 
όχι οι εκλογές, αλλά η κλήρωση, πράγμα που τονίζουν τόσο ο Ηρόδοτος, 
ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης όσο και οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού 
(Μοντεσκιέ, Ρουσσώ). Επίσης η αρχή της λεγόμενης «λαϊκής κυριαρχίας» (σ. 
67) όπως εννοείται στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα -δηλαδή ψηφοφορία 
από τον «λαό» κάθε τέσσερα έτη και κυριαρχία των αντιπροσώπων και 
των κομμάτων- ουδεμία σχέση έχει με την ουσιαστική κυριαρχία του δήμου 
στην (άμεση) δημοκρατία. Όπως επίσης για τη λεγόμενη «καθολικότητα της 
συμμετοχής» θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αφορά μόνο τη συμμετοχή στις 
εκλογές και όχι στις αποφάσεις, στη νομοθεσία και γενικώς στην εξουσία. 
Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά τις εκλογές από τους ολίγους και όχι 
από το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι καταντούν έτσι αντικείμενα της 
πολιτικής. Αντιθέτως στην (άμεση) δημοκρατία είναι άμεσα υποκείμενα 
της πολιτικής. 

Επομένως τα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα δεν είναι δημοκρατίες, 
αλλά ολιγαρχίες. Το να θεωρούνται και να αποκαλούνται δημοκρατίες 
δηλώνει ιστορική άγνοια τόσο της αρχαιοελληνικής πραγματικότητας όσο 
και των αντιλήψεων των αρχαίων φιλοσόφων. Οι τελευταίοι είχαν σαφή 
κριτήρια διακρίσεως των πολιτευμάτων και δεν συνέχεαν δημοκρατία και 
ολιγαρχία. Όσοι από αυτούς δεν ήθελαν την (άμεση) δημοκρατία πρότειναν 
άλλα πολιτεύματα, στα οποία έδιναν ονόματα όπως «πολιτείες» ή 
«πάτριες πολιτείες», όχι όμως δημοκρατίες. Και όταν οι αρχαίοι φιλόσοφοι 
αναφέρονται στη δημοκρατία εννοούν την άμεση και την περιγράφουν, 

λευτισμού στη δημοκρατία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2009, σ. 15 κ.ε.
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όχι με εκλογές και κόμματα, αλλά με τις βασικές αρχές της: την άμεση 
παρουσία των πολιτών στην εκκλησία του δήμου και την κλήρωση.

 Ένα βασικό ζήτημα λοιπόν που πρέπει να διευκρινισθεί είναι τι 
σημαίνει (άμεση) δημοκρατία, διότι αυτή παραμένει εν πολλοίς ένα άγνωστο 
πολίτευμα και δεν διευκρινίζεται αρκούντως στο βιβλίο. Το σίγουρο είναι 
ότι δεν σημαίνει αναρχία και ασυδοσία, όπως φαίνεται να εννοεί ο Γ.Ε. 
(σ. 63). Δημοκρατία σημαίνει κυριαρχία του νόμου και όχι των ατόμων. Οι 
νόμοι θεσπίζονται από όλους τους πολίτες στον δημόσιο χώρο, με δημόσιο 
διάλογο και διαβούλευση, και τηρούνται αυστηρώς. Αυτό συνεπάγεται ότι 
δεν πράττει έκαστος ό,τι επιθυμεί κατά το δοκούν, ακολουθεί θεσπισμένες 
διαδικασίες και συνταγματικές δεσμεύσεις. Υπάρχουν θεμελιώδεις νόμοι 
που δεν υπόκεινται σε μία τυχαία πλειοψηφία ή αλλαγή. Τέτοιοι νόμοι 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι θρησκευτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των 
μεταναστών κ.λπ. Για παράδειγμα, στην αθηναϊκή δημοκρατία υπήρχαν 
οιονεί συνταγματικές δεσμεύσεις, θεσμοί και διαδικασίες που δεν επέτρεπαν 
την ασυδοσία, όπως η γραφή παρανόμων, η γραφή νόμον μη επιτήδειον 
θείναι, το ουδέν απροβούλευτον. Αργότερα υπήρξαν οι μεταρρυθμίσεις 
των αναγραφέων των νόμων και των νομοθετών, που ενδυνάμωσαν το 
ήδη υπάρχον δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο3. 

Αντιθέτως, στις σημερινές δυτικές κοινωνίες τα Συντάγματα είναι 
εν πολλοίς χάρτινες συνθήκες που παραβιάζονται από τις κυβερνητικές 
ελίτ ασυστόλως και κατά το δοκούν στις βασικές τους διατάξεις των 
ατομικών ελευθεριών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μεταναστών, των μη ανηκόντων στα 
κόμματα εξουσίας, των αδυνάτων και αδυνάμων. Εμφανές τελευταίο 
παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 21ου αιώνα με τους 
πολέμους στο Ιράκ και τα στρατόπεδα του Γκουαντάναμο και Αμπού 
Κράιμπ και στον 20ό αιὠνα με τις φυλετικές διακρίσεις, οι οποίες δεν 
πρέπει να το ξεχνάμε καταργήθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες των 
μαύρων τη δεκαετία του 1970. Είχαν προηγηθεί στον 20ό αιώνα η Μ. 

3. Βλ. Γ. Ν. Οικονόμου, Ή άμεση δημοκρατία και η κριτική του Αριστοτέλη, Παπα-
ζήσης, 2007, κεφ. «Η κυριαρχία του νόμου». Περισσότερα για τις αρχές και τα επιχει-
ρήματα της (άμεσης) δημοκρατίας βλ. το πρώτο τμήμα των κεφαλαίων. Και συνοπτικά 
Γ. Ν. Οικονόμου, Από την κρίση του κοινοβουλευτισμού στη δημοκρατία, Παπαζήσης, 
2009, σσ. 53-62.
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Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία με 
την απαράδεκτη αποικιοκρατία 

τους στην Ασία, Αφρική, Λ. Αμερική, το Απαρτχάιντ, την επίσημη και 
ανεπίσημη δουλεία κ.λπ. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο λεγόμενος 
«ελεύθερος κόσμος», ο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, ευνόησε και υπεστήριξε εμφανώς ανελεύθερα και δικτατορικά 
καθεστώτα στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στην Καμπότζη, στο Λάος, στην 
Κεντρική και Νότια Αμερική, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα 
– δηλαδή καθεστώτα που αρνήθηκαν και κατήργησαν την ελευθερία και τα 
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα των λαών τους.    

Και φυσικά στην ακραία περίπτωση, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, 
είναι εύκολο σε μία στρατιωτική κλίκα να καταργήσει το Σύνταγμα και 
να επιβάλλει τη δικτατορία της. Η Ελλάς έχει πικρή πείρα από τις δύο 
τελευταίες δικτατορίες του Μεταξά (1936) και του Παπαδόπουλου (1967): 
η μεν πρώτη επιβλήθηκε με τη συναίνεση του κοινοβουλίου, η δε δεύτερη 
ένεκα της παρακμής και της αδυναμίας του κοινοβουλίου και χάρη στη 
βοήθεια των ΗΠΑ και της CIA.        

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ εδώ στις αρχές και τα χαρακτηριστικά 
της (άμεσης) δημοκρατίας. Για περισσότερα ας μου επιτραπεί να 
παραπέμψω στα ανωτέρω αναφερθέντα βιβλία μου4. Είναι απαραίτητο 
όμως να διευκρινίσω ορισμένα σημεία που θίγονται στο βιβλίο του Γ. Ε. 

Α) Η δημοκρατία κατά τη γνώμη μου δεν αποσκοπεί στο εὖ ζῆν, 
όπως γράφει ο Γ. Ε. (σ. 61) αλλά στην ελευθερία και την αυτονομία, πράγμα 
που δέχεται και ο Κ. Καστοριάδης5. Αντιθέτως, το ευ ζην τίθεται ως σκοπός 
της κοινωνίας και της πολιτικής από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 
καθώς και από φασιστικά, κομμουνιστικά και σημερινά πολιτεύματα, με 
διαφορετικά συμφραζόμενα βεβαίως. Λίαν εύγλωττο είναι το παράδειγμα 
των ΗΠΑ: ενώ η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας διεκήρυσσε πίστη «στη ζωή, 
την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας», το μετέπειτα Σύνταγμα 

4. Βλ. προηγούμενη σημείωση. Φυσικά υπάρχουν και τα κείμενα του Κ. Καστοριάδη, 
τα οποία είναι βασικά και αναγκαία για κάθε συζήτηση περί δημοκρατίας. Βλ. πιο κάτω 
σελ. 26. 
5. Βλ. Οικονόμου, Η άμεση δημοκρατία... ό. π., κεφ. «Η πολιτική: αμφισβήτηση των 
θεσμών» και Καστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς», Η άνοδος 
της ασημαντότητας, μτφ. Κ. Κουρεμένος, Ύψιλον, Αθήνα, 2000, σ. 283. 
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δήλωνε πίστη «στη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία». Το ευ ζήν, η 
ευτυχία, για τα σύγχρονα πολιτεύματα ταυτίζεται με την περιουσία και 
την υλική ευημερία. Αυτά όμως είναι ατομική υπόθεση και όχι συλλογική, 
είναι υπόθεση της ηθικής και όχι της πολιτικής. Μιλώντας γενικά μπορούμε 
να δεχθούμε καταχρηστικώς ότι το ευ ζην είναι σκοπός κάθε κοινωνίας, 
αλλά δεν είναι προσδιοριστικό της πολιτικής και του πολιτεύματος. 

Β) Δεν αγνοώ τα αρνητικά γεγονότα που αναφέρει ο Γ. Ε. για την 
αθηναϊκή δημοκρατία (σ. 62) - θα μπορούσα να απαριθμήσω και άλλα 
(Homo sum, nihil humanum a me alienum puto). Αυτά είναι άλλωστε τα 
προσφιλή αρνητικά που της προσάπτουν οι σκεπτικιστές, οι αντίπαλοι και 
οι εχθροί της. Ποτέ δεν υποστήριξα ότι η δημοκρατία είναι το τέλειο και 
άμωμο πολίτευμα. η έννοια της τελειότητας έχει θρησκευτική καταγωγή και 
ως εκ τούτου είναι εξωπραγματική και ιδεολόγημα. Η δημοκρατία είναι, 
στο μέτρο του δυνατού, η πραγματική δίκαιη κοινωνία, διότι κηρύσσει 
και πραγματοποιεί την απόλυτη πολιτική ισότητα και ταυτοχρόνως 
διατηρεί πάντοτε ανοικτά στον δημόσιο χώρο τα θεμελιώδη ερωτήματα: 
τι σημαίνει δίκαιη κοινωνία, τι σημαίνει δίκαιος νόμος. Οποιοδήποτε άλλο 
κήρυγμα περί ισότητας, είτε του Διαφωτισμού, είτε του σοσιαλισμού ή 
του κομμουνισμού, όπως δείχνουν και οι πραγματοποιημένες μορφές τους, 
παρέμεινε μερικό και ατελέσφορο. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί επί του προκειμένου ότι όσοι 
αναφέρουν τα αρνητικά γεγονότα της αθηναϊκής δημοκρατίας αγνοούν 
ή ξεχνούν συνήθως να αναφέρουν τα θετικά, τα οποία βεβαίως δεν 
συγκρίνονται σε αριθμό, σημασία και σπουδαιότητα με τα αρνητικά. Στο 
θέμα αυτό δεν μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συμψηφισμός. Η μεροληπτική 
στάση, το να αναφέρεται κανείς στα ελάχιστα μικρά (στις εξαιρέσεις), 
αποσιωπώντας ή αγνοώντας τα απειράριθμα μεγάλα και θαυμαστά (τον 
κανόνα), είναι τουλάχιστον δείγμα ιστορικής άγνοιας, επιλεκτικής μνήμης ή 
ιδεολογικής επιλογής. αποκρύπτει ή αγνοεί τις σημαντικότατες κατακτήσεις 
του δημοκρατικού κινήματος και ιδίως της αθηναϊκής δημοκρατίας, που για 
πρώτη φορά στην Ιστορία δημιούργησε πρώτον, ένα εκπληκτικό πολιτικό 
πλαίσιο: γραπτός νόμος, ανοικτά δικαστήρια πολιτών, νομικός και δικαιικός 
πολιτισμός, ατομική και πολιτική ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, 
ισηγορία, παρρησία, λόγος, πολίτης, πολιτική, δημοκρατία. δεύτερον, έναν 
εκπληκτικό πολιτισμό σε όλους τους τομείς του επιστητού: ιστοριογραφία, 
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φιλοσοφία, επιστήμη, ρητορική, τραγωδία, κωμωδία, ιατρική, ποίηση, 
μουσική, γλυπτική, αρχιτεκτονική. 

Οι δημιουργίες αυτές προήλθαν από τη δράση του αθηναϊκού 
δήμου, από το δημοκρατικό πολίτευμα, που τόσο έχουν συκοφαντηθεί και 
απαξιωθεί από τους ποικίλους αντιπάλους και ομολογημένους εχθρούς τους, 
όχι μόνο στην εποχή τους αλλά και στους μεταγενέστερους αιώνες μέχρι των 
ημερών μας. Ο Κ. Καστοριάδης ανέδειξε την (άμεση) δημοκρατία, και την 
εισήγαγε στην πολιτική συζήτηση, ως συστατικό στοιχείο του προτάγματος 
της αυτονομίας. Το πρόταγμα αυτό αναδύθηκε δυστυχώς μόνο στα πλαίσια 
του ελληνοδυτικού πολιτισμού, και όχι στις ασιατικές, αφρικανικές, 
μουσουλμανικές ή βουδιστικές χώρες. Ούτε στην Περσία, στη Βαβυλωνία 
ούτε στο Ιράκ, στην Κίνα ή το Θιβέτ, ούτε στην  Ινδία ή στους Αζτέκους. 
Μπορεί να υπήρξαν ή να υπάρχουν ορισμένες φυλές ή κοινότητες ανά τον 
κόσμο που να έχουν συνήθειες συνελεύσεων και συλλογικών αποφάσεων, 
αλλά δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν δημοκρατικές κοινωνίες6.

Όσον αφορά τη γνώμη τρίτου που επικαλείται ο Γ. Ε. (σ. 64) 
δυστυχώς το απόσπασμα που παραθέτει -απομονωμένο από το ευρύτερο 
πλαίσιο εντός του οποίου υποθέτω θα αποκτά ένα νόημα- περισσότερα 
ζητήματα δημιουργεί παρά λύνει. Και αυτό διότι είναι γενικό και αόριστο 
και ένεκα της αοριστίας του απαιτεί τρεις βασικές διασαφήσεις: τι σημαίνει 
ο όρος «διαβουλευτική δημοκρατία», τι «θεσμική αυτονομία των πολιτών» 
και τι «καθεστώς ίσης ελευθερίας». Ενώ οι όροι αυτοί θεωρούνται 
δεδομένοι και αποδεκτοί από τον Γ. Ε., εν τούτοις δεν είναι προφανές ότι 
γίνονται ευρύτερα κατανοητοί και αποδεκτοί. Με άλλα λόγια χρειάζεται 
κάποια συζήτηση, ανάλυση και επιχειρηματολογία. Ο όρος λ.χ. δημοκρατία 
και η ουσία της έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ  από τα ποικίλα επίθετα 
που της έχουν επισυνάψει πολλοί, έκαστος κατά το δοκούν, χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο («διαβουλευτική», «λειτουργική», «μαζική», «ηλεκτρονική»).7 Η 
δημοκρατία δεν έχει και δεν χρειάζεται επίθετα. τα επίθετα επιτίθενται 
στο ουσιαστικό, στην ουσία, αναιρούν την ουσία. Το μόνο επίθετο που 
καταχρηστικώς θα μπορούσαμε να δεχθούμε, αν και είναι πλεονασμός,

6. Βλ. Γ. Ν. Οικονόμου, «Άμεση δημοκρατία ή αναρχία;», Ελευθεριακή κίνηση, τεύχος 
18, Φεβρουάριος 2009.
7. Για να αναφέρω μόνο τα επίθετα που αναφέρει και ο Γ. Ε, διότι υπάρχουν πάρα 
πολλά. Ο όρος «λειτουργική δημοκρατία» είναι του Gerry Stoker και ο όρος «μαζική 
δημοκρατία» είναι του Π. Κονδύλη. 
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είναι «άμεση»: η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. «Έμμεση» 
δημοκρατία και όλα τα σχετικά επίθετα («αστική», «κοινοβουλευτική», 
κ.ά.) είναι λανθασμένες και ιδεολογικές κατασκευές.

Επίσης οι όροι «αυτονομία» και «ελευθερία», που περιέχονται στο εν λόγω 
απόσπασμα, χρήζουν εννοιολογικής  και πραγματολογικής διασαφήσεως, 
διότι και αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται κατά κόρον 
από τις πιο ετερογενείς πηγές, και  όπως εν προκειμένω παρατίθενται 
δεν σημαίνουν και πολλά πράγματα, μένουν μετέωροι. Το ίδιο ισχύει 
και για τις έννοιες της «ισότητας», της «αυτοπραγμάτωσης» και του 
«αυτοπροσδιορισμού» που ο Γ. Ε. αναφέρει ως στοιχεία της θεωρίας του 
R. Dworkin (σ. 19-22). Ο Κ. Καστοριάδης πάντως έδωσε στους όρους 
αυτούς διαυγή φιλοσοφική και πολιτική σημασία, κατέδειξε ότι αυτές είναι 
αδύνατον να βρουν την ολική ενσάρκωσή τους στις δυτικές φιλελεύθερες 
ολιγαρχίες και ως εκ τούτου είναι δυνατές μόνο στην επιθυμητή δημοκρατική 
κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στις πολιτικές 
θέσεις του Καστοριάδη θα έπρεπε να αναφερθεί  η συμβολή του στη 
συζήτηση αυτών των εννοιών, έτσι ώστε να δειχθεί ότι διαφοροποιείται 
ή έστω ότι αναιρείται από τις αναφερόμενες ή από άλλες ερμηνείες και 
απόψεις.  

Διαδικασιοκρατικές αντιλήψεις

 Η αντίληψη ότι η δημοκρατία είναι διαδικασιοκρατική είναι ξένη 
προς την αντίληψή μου (σ. 60-61) και συμμερίζομαι απολύτως την κριτική 
του Κ. Καστοριάδη στις διαδικασιοκρατικές αντιλήψεις.8 Ένα πράγμα 
που πρέπει να επισημανθεί εν προκειμένω είναι ότι το να λαμβάνονται οι 
αποφάσεις ή να θεσπίζονται οι νόμοι από τον έναν, τους ολίγους ή όλους 
δεν είναι διαδικασιοκρατικό ζήτημα, αλλά ουσίας, και αποτελεί κριτήριο 
χαρακτηρισμού του πολιτεύματος, όπως άλλωστε διδάσκουν και οι αρχαίοι 
φιλόσοφοι. 

Επίσης δεν πιστεύω ότι οι πολλοί όταν γίνουν το κύριον της 
πόλεως αυτομάτως θα λαμβάνουν ορθολογικές και σωστές αποφάσεις. 
Ποτέ δεν έγραψα ότι η εγκαθίδρυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας λύνει 

8. Kαστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς», Η άνοδος της αση-
μαντότητας, Αθήνα, Υψιλον, 2000. Στο κείμενο αυτό ο Κ. Καστοριάδης ασκεί κριτική 
στις σχετικές αντιλήψεις του Berlin, του Rawls και του Habermas.
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το πολιτικό πρόβλημα άπαξ δια παντός, όπως νομίζει ο Γ. Ε. (σ. 61). 
Πιστεύω  ότι η δημοκρατία είναι ένα ανοικτό πολίτευμα, στο οποίο υπάρχει 
ένας πραγματικός και ουσιαστικός δημόσιος πολιτικός χώρος, εντός του 
οποίου όλες οι πληροφορίες και οι γνώσεις, καθώς και οι γνώμες και τα 
επιχειρήματα, κυκλοφορούν κατά το δυνατόν ελεύθερα. Αυτό σημαίνει 
ότι η δημοκρατική κοινωνία βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και αλλαγή. 
Με άλλα λόγια υπάρχουν πάντα ζητήματα που επιζητούν απάντηση και 
διακυβεύματα που απαιτούν εγρήγορση και προχώρημα, άρα ενέχουν την 
πιθανότητα του λάθους.

Η λανθασμένη απόφαση ελλοχεύει πάντοτε σε κάθε ανθρώπινη 
προσπάθεια, ατομική και συλλογική. Ουδείς δύναται να εξασφαλίσει την 
κοινότητα από το λάθος, ούτε θεός, ούτε κόμμα, ούτε αρχηγός ή οποιαδήποτε 
άλλη οντότητα. Ίσως δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η τραγική πλευρά 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως την πλευρά αυτή ανέδειξε για πρώτη φορά 
η αθηναϊκή κοινωνία με εκπληκτικό τρόπο,  μέσω της τραγωδίας. Η έννοια 
του τραγικού και ο προβληματισμός γύρω από αυτό είναι δημιούργημα 
της δημοκρατίας. Πολύ σωστά ο Καστοριάδης επισημαίνει ότι κακώς 
γίνεται λόγος για ελληνική τραγωδία -η τραγωδία ήταν αθηναϊκή. Αυτό 
που «διδάσκει» η τραγωδία είναι ότι η μόνη εγγύηση για την αποφυγή 
καταστροφικών λαθών είναι η ωριμότητα, η ηθική και πολιτική εγρήγορση 
της ίδιας της κοινότητας, η συνεργασία και η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα 
και η συ(ν)ζήτηση, η παιδεία, το μοίρασμα της αγωνίας και της μέριμνας 
για το κοινό αγαθό, η φρόνησις και η σωφροσύνη. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι δεν διακατέχομαι από 
κάποια έννοια ενός προϋπάρχοντος και προκαθορισμένου συλλογικού 
υποκειμένου, το οποίο επειδή αποκαλείται «λαός» είναι αλάνθαστο, 
αναμάρτητο, διαφανές. Το υποκείμενο-λαός δεν υφίσταται ως άμεσο 
δεδομένο της πολιτικής, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση και υπεράνω 
πάσης υποψίας. Μία τέτοια εικόνα των πολλών ως έσχατης ιδρυτικής αρχής 
της πολιτικής είναι μια θεωρητική αφαίρεση και ιδεολογική ψευδαίσθηση. 
Μια τέτοια υποστασιοποίηση του «λαού» προέρχεται από τον γερμανικό 
ρομαντισμό που προβάλλει την έννοια της ρίζας και της παράδοσης. 
Αυτήν την έννοια κληρονόμησαν και οι ποικίλοι εθνικισμοί. Αντιθέτως 
το συλλογικό υποκείμενο της δημοκρατίας είναι διαρκώς ζητούμενο και 
αυτοσυγκροτούμενο ως τέτοιο. Εμφανίζεται κάποια στιγμή στο προσκήνιο 
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της ιστορίας, από το παρασκήνιο της ανυπαρξίας που ήταν ριγμένο 
μέχρι τότε στερούμενο προσώπου, φωνής και οντότητας, και διεκδικεί 
ακριβώς πρόσωπο, φωνή και παρουσία. Διεκδικεί συμμετοχή στα πολιτικά 
πράγματα, συμμετοχή στις αποφάσεις και στην εξουσία. 

Ο λαός στη δημοκρατική αντίληψη ταυτίζεται με τον δημόσιο 
χώρο, είναι αδιανόητος και ανύπαρκτος χωρίς αυτόν. Εντός αυτού του 
χώρου, συγκροτείται ως συλλογικό πια υποκείμενο, εμπλουτίζεται από τις 
εκφραζόμενες αντιθέσεις και εκδηλώνει μία έλλογη «γενική βούληση», με 
τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο από κάθε είδους μηχανισμό που ασκεί 
εξουσία μέσα στο αντιπροσωπευτικό σύστημα την οποία αφαιρεί από τους 
πολλούς, δηλαδή με τρόπο ανεξάρτητο από το κράτος, από τα κόμματα, 
από τους «αντιπροσώπους», από τα ΜΜΕ, από τις ποικιλώνυμες συντεχνίες 
και κογκλάβια. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι πολλοί αποκτούν εξουσία, 
τότε ο λαός είναι κυρίαρχος, μόνο τότε υπάρχει η «λαϊκή κυριαρχία». Τότε 
γεννάται η εξουσία του δήμου, όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και 
συνασπίζονται, και εξαφανίζεται όταν «για οποιονδήποτε λόγο, οι άνθρωποι 
διασκορπίζονται και εγκαταλείπουν ο ένας τον άλλον», όπως σημειώνει 
εύστοχα η Hannah Arendt9. Τα απομονωμένα άτομα και οι απομονωμένες 
ομάδες δεν έχουν καμία εξουσία. Οι πολλοί λοιπόν αποκτούν πρόσωπο 
και υπόσταση με την συμμετοχή τους στα πολιτικά δρώμενα και δη στην 
εξουσία, είναι η στιγμή που η ανώνυμη συλλογικότητα αυτοσυγκροτείται 
ως δήμος. Όταν, δηλαδή, αναδύεται το πρόταγμα της αυτονομίας, όπως 
λέει ο Καστοριάδης. Αυτό έγινε με ριζικό και ολικό τρόπο δύο φορές στην 
ιστορία της ανθρωπότητας (στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και στους Νέους 
Χρόνους).   

Αντιθέτως, την υποστασιοποίηση του «λαού» και της «λαϊκής 
κυριαρχίας» καθιερώνουν τα νεωτερικά αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα 
με τα συντάγματα και τις διακηρύξεις τους. Η καθιέρωση αυτή επιβάλλει 
τη νομιμοποίηση της εξουσίας των ολίγων με μία ιδεολογική χρήση των 
όρων «λαός» και  «λαϊκή κυριαρχία»: ο «λαός» είναι κάπου εκεί έξω για 
να προσέλθει στις κάλπες σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εκλέξει τους 
«αντιπροσώπους», οι οποίοι ενσαρκώνουν δια μαγικού τρόπου τη «λαϊκή 
κυριαρχία» και κατόπιν να απέλθει οίκαδε. Πρόκειται στην ουσία για 
υποστασιοποίηση του αντιπροσωπευτικού σώματος και απαξίωση-εξορία 
9. Hannah Arendt, Για την επανάσταση, μτφ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 
2005, σ. 162.
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των πολλών στο περιθώριο των αποφάσεων και της εξουσίας. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται μετά τις εκλογές από τους «αντιπροσώπους». 

Εγείρεται όμως εδώ ένα σημαντικό ερώτημα: τι αντιπροσωπεύεται 
στην περίπτωση αυτή; Οι υποστηρικτές του κοινοβουλευτισμού διατείνονται 
ότι αντιπροσωπεύεται η βούληση, η επιθυμία των εκλογέων. Αυτό όμως 
θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση προς 
τον βουλευτή για συγκεκριμένη βούληση του εκλογέα και ταυτόχρονη 
δέσμευση του πρώτου για την τήρησή της. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, άρα 
δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντιπροσώπευση. Μήπως όμως οι βουλευτές 
αντιπροσωπεύουν γενικώς τις γνώμες και τις βουλήσεις των εκλογέων; 
Ούτε και αυτό συμβαίνει διότι οι γνώμες (δόξαι) για να αντιπροσωπευθούν 
πρέπει κατ’ αρχάς να υπάρξουν. Αλλά οι γνώμες του «λαού» είναι στην 
πραγματικότητα ανεξακρίβωτες για τον λόγο ότι είναι ανύπαρκτες. Οι 
γνώμες διαμορφώνονται και υπάρχουν σε μία διαδικασία ανοικτής 
συζήτησης και δημοσίου διαλόγου, όπως ειπώθηκε προηγουμένως. Όπου 
όμως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για τον σχηματισμό γνωμών, όπως 
συμβαίνει στο αντιπροσωπευτικό πολίτευμα, ίσως να υπάρχουν ψυχικές 
διαθέσεις των μαζών, αλλά καμία γνώμη, όπως σημειώνει η Hannah 
Arendt10. 

Συνεπώς οι βουλήσεις, οι επιθυμίες, οι γνώμες και οι πράξεις δεν 
αντιπροσωπεύονται. Το μόνο που μπορεί να αντιπροσωπευθεί είναι το 
συμφέρον. Όμως στην περίπτωση αυτή πρόκειται, όχι για το συμφέρον 
του «λαού» ή των κατωτέρων στρωμάτων, αλλά για το συμφέρον της 
ανώτερης τάξεως. Ο λόγος είναι ότι αυτή αποτελεί μία ολιγάριθμη ομάδα 
με οικονομική και κοινωνική δύναμη, με σαφείς απόψεις, τις οποίες 
επιβάλλει στους ολίγους υπουργούς και γραφειοκράτες με όλα τα μέσα 
που διαθέτει, κυρίως μέσω της διαφθοράς: χρηματοδότηση τόσο ατομική 
όσο και κομματική για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας και 
προπαγάνδας, στοιχείων απαραιτήτων για την εκλογική νίκη.    

Ένα από τα κύρια επιχειρήματα των υποστηρικτών του 
αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος είναι το εξής: επειδή είναι δύσκολο 
να «συνευρεθούν» τα εκατομμύρια των σημερινών κοινωνιών για να 
αποφασίσουν ή να νομοθετήσουν, είναι έτσι πιο εύκολο να αποφασίζουν 

10. Hannah Arendt, Για την επανάσταση, μτφ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 
2005, σ. 249.
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οι ολίγοι εκλεκτοί. Με άλλα λόγια η διαδικασιοκρατική αντίληψη είναι 
κυρίαρχη στα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα. Επί πλέον υποστηρίζουν 
ότι οι πολλοί παρασύρονται από τα πάθη και τις αδυναμίες τους και γι’ 
αυτό είναι προτιμότερο να αποφασίζουν οι ολίγοι «εκλεκτοί» Προς τούτο 
αρκεί η αντιπροσώπευση με τη διαδικασία των εκλογών, τα κόμματα και 
όλα τα συμπαρομαρτούντα.

 Οι αντιλήψεις αυτές είναι εμφανείς σε ένα απόσπασμα των 
Αμερικανών «Θεμελιωτών Πατέρων» το 1787, το οποίο προσπαθεί να 
δικαιολογήσει την αναγκαιότητα του θεσμού της Γερουσίας: «Δεν θα 
διστάσω να προσθέσω ότι ένας τέτοιος θεσμός μπορεί μερικές φορές να 
είναι αναγκαίος, για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τα ίδια τους τα 
πρόσκαιρα λάθη και τις πλάνες τους [...] Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες 
στιγμές στις δημόσιες υποθέσεις, στις οποίες οι άνθρωποι, υποκινημένοι 
από κάποιο αχαλίνωτο πάθος ή κάποιο αθέμιτο όφελος, μπορεί να 
απαιτήσουν ορισμένα πολιτικά μέτρα, για τα οποία οι ίδιοι αργότερα θα 
θρηνήσουν και θα τα καταδικάσουν. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές δεν θα 
ήταν ευπρόσδεκτη η παρέμβαση ενός ψύχραιμου και σεβαστού σώματος 
πολιτών, προκειμένου να ελέγξει την παραπλανημένη ορμή των ανθρώπων 
και να αναστείλει την έκρηξή τους, μέχρι να επικρατήσουν ξανά η λογική, 
η δικαιοσύνη και η αλήθεια στο μυαλό του λαού;»11. 

Η θέση αυτή επισφραγίζει την απαξίωση των πολλών και της 
(άμεσης) δημοκρατίας στους νεώτερους χρόνους, επαναλαμβάνοντας 
ουσιαστικά τις πλατωνικές και αριστοτελικές προκαταλήψεις. Αποτελεί 
την ιδρυτική αρχή του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος και εισάγει 
ταυτοχρόνως τη διαδικασιοκρατική αντίληψη. Αποτελεί όμως και την 
εγγύηση που δίνουν οι υποστηρικτές του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος 
για την αποφυγή των πολιτικών λαθών, απάντηση αντίθετη ακριβώς από 
αυτήν της δημοκρατίας που είδαμε λίγο πιο πριν.        

Οι εκτροπές του κοινοβουλευτισμού

Εξετάζοντας όμως την ιστορία των δυτικών κοινοβουλευτικών 
πολιτευμάτων διαπιστώνει κανείς ευκόλως ότι αυτά δεν λαμβάνουν 
ορθολογικές και σωστές αποφάσεις, όπως φαίνεται να πιστεύει ο Γ. Ε. Η 

11. Federalist Papers, No 63 (δεν είναι σίγουρο αν είναι του Madison ή του Hamilton). Οι 
υπογραμμίσεις είναι δικές μου.
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ιστορία του κοινοβουλευτισμού βρίθει αρνητικών αποφάσεων, και δεν θα 
ήταν υπερβολή εάν έλεγε κανείς ότι, κατά το πλείστον και στα βασικότερα 
θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
διευθυντικές ελίτ είναι λανθασμένες. Εννοείται λανθασμένες για το σύνολο 
και το κοινό αγαθό και σωστές για τα συμφέροντα των ολίγων ισχυρών. 
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Οι αποφάσεις τους για το περιβάλλον οδηγούν με μαθηματική 
ακρίβεια σε καταστροφικά αποτελέσματα: μόλυνση, ασθένειες, κλιματική 
αλλαγή, λιώσιμο των πάγων στους πόλους, άνοδο της θερμοκρασίας, 
κ.λπ. Τελευταίως είχαμε την πολλοστή περίπτωση αποτυχίας των ηγετών 
των αντιπροσωπευτικών πολιτευμάτων για κάποια συμφωνία μέτρων 
στη σύνοδο της Κοπεγχάγης για το κλίμα (2009). Οι πόλεμοι που έχουν 
λεηλατήσει την ανθρωπότητα τον 19ο και 20ο αιώνα προήλθαν από τις 
εξουσίες των αντιπροσωπευτικών πολιτευμάτων. Οι παγκόσμιες οικονομικές 
κρίσεις, του 1929 και 2008 για να μείνουμε στις μεγάλες, οφείλονται 
τόσο στην ανικανότητα όσο και στην απληστία των κυρίαρχων εξουσιών 
των κοινοβουλευτικών πολιτευμάτων. Ο κραυγαλέος και αντιανθρώπινος 
νεοφιλελευθερισμός επινοήθηκε από τις οικονομικές ολιγαρχίες και 
αποφασίσθηκε από τις εξουσίες του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος. 

Οι ανεξέλεγκτες φαρμακευτικές εταιρείες λυμαίνονται την 
υγεία των ανθρώπων χάρις στις σκανδαλωδώς χαριστικές ρυθμίσεις και 
την ανοχή των κυβερνήσεων των αντιπροσωπευτικών πολιτευμάτων. 
Τελευταίο δείγμα ο ευνοϊκός χειρισμός στη διάθεση του εμβολίου για την 
καταπολέμηση του ιού της γρίπης των χοίρων (2009). Επίσης οι ασθένειες 
που μαστίζουν τα δύστυχα ζώα από τα οποία ο άνθρωπος προμηθεύεται 
τις βασικές πρώτες ύλες της διατροφής προέρχονται από τις απαράδεκτες 
συνθήκες μαζικής εκτροφής και παραγωγής με σκοπό το κέρδος (αγελάδες, 
πρόβατα, κοτόπουλα). Οι περισσότερες τροφές είναι γεμάτες από τοξίνες, 
δηλητήρια, φάρμακα, χημικά με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των 
καρκίνων, καρδιοπαθειών, παχυσαρκίας, κ.λπ. Αυτά όλα οφείλονται στην 
κυρίαρχη φαντασιακή σημασία του καπιταλισμού, το εμπόρευμα: η υγεία, 
η διατροφή υποκύπτουν στον αδυσώπητο κανόνα του εμπορεύματος και 
του κέρδους. 

Όπως ακριβώς και η πληροφόρηση. Πράγματι, οι λανθασμένες και 
μεροληπτικές αποφάσεις των κυρίαρχων κοινοβουλίων και κυβερνήσεων 
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είναι αυτές που επέτρεψαν στα παντοδύναμα mass media να αποκτήσουν 
τη σημερινή αυτοκρατορική εξουσία, που εξαγοράζει πολιτικούς και 
κυβερνήσεις αναπαράγοντας τον φαύλο κύκλο της διαφθοράς. Επί πλέον 
οι δύο μεγάλες μάστιγες του 20ού αιώνα, ο ναζισμός και ο φασισμός 
προήλθαν από τους κόλπους των κοινοβουλίων και με την συγκατάθεση των 
κυρίαρχων ελίτ. Σημειωτέον ότι πριν το 1940 στην Ευρώπη, την «κοιτίδα 
του κοινοβουλευτισμού», μόνο τα κοινοβούλια της Μ. Βρετανίας και της 
Ελβετίας δεν είχαν υποκύψει στους μελανοχίτωνες. Αλλά και πιο πριν, η 
απεχθής αποικιοκρατία στις χώρες του τρίτου κόσμου με την υποδούλωση, 
εκμετάλλευση, καταπίεση, καταστολή και εξαθλίωση εκατομμυρίων 
ανθρώπων είναι έργο των δυτικών αντιπροσωπευτικών πολιτευμάτων.  

Εν ολίγοις, τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα 
τους δύο τελευταίους αιώνες δεν πέφτουν από τον ουρανό ούτε ενσκήπτουν 
από τα κακά πνεύματα, από τη μοίρα ή κάποιο πεπρωμένο, από την 
ανθρώπινη φύση ή από τους πολλούς και τη δημοκρατία, αλλά οφείλονται 
στις ολιγαρχικές κυβερνήσεις, που επιτρέπουν την κατίσχυση των μεγάλων 
ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του κοινού αγαθού. Επί πλέον οι 
διευθυντικές ελίτ των αντιπροσωπευτικών πολιτευμάτων φροντίζουν να 
αναδεικνύουν στην πολιτική ηγεσία ανθρώπους μέτριους, ασήμαντους, 
μειωμένων ικανοτήτων και προσόντων για να τους ελέγχουν πιο εύκολα. 
Σε αυτό συντελεί η χειραγώγηση των κομματικών οπαδών και γενικότερα 
των ψηφοφόρων από τα ΜΜΕ, από τους μηχανισμούς των  κομμάτων, του 
συστήματος και τις αυλές των ισχυρών οικογενειών.

Αυτά οφείλονται στην αδυναμία ή αδιαφορία των κυβερνήσεων 
(φιλελεύθερων, σοσιαλιστικών, οικολογικών) για ουσιαστικό έλεγχο των 
μεγάλων επιχειρήσεων ή, όπως συνήθως καταγγέλλεται, στην διαφθορά 
των πολιτικών ηγεσιών από τα τεράστια πολυεθνικά οικονομικά 
συμφέροντα. Οι αδυναμίες και το παράλογο της αντιπροσώπευσης έχουν 
τεκμηριωθεί ικανοποιητικώς από πολλούς συγγραφείς λ.χ. τον Rousseau 
και τον Καστοριάδη. Επομένως, οι κυβερνήσεις των κοινοβουλευτικών 
πολιτευμάτων είναι δέσμιες των μεγάλων συμφερόντων, των Τραπεζών, 
των βιομηχανιών, των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και ως εκ τούτου οι 
αποφάσεις τους είναι εμφανώς άδικες, επειδή υποστηρίζουν όχι το κοινό ή 
δημόσιο αγαθό, αλλά τα ιδιωτικά συμφέροντα, με ιδιαζόντως κυνικό τρόπο. 
Στις περιπτώσεις που κατακτήθηκαν δικαιώματα και παροχές ο κύριος 
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παράγων ήταν μόνο οι αγώνες των ανθρώπων, του εργατικού κινήματος και 
του ευρύτερου λαϊκού. Δεν τα παραχώρησαν οι κυβερνητικές ολιγαρχικές 
εξουσίες και τα κόμματα, ούτε οι αντιπρόσωποι ή ο καπιταλισμός. Όλοι 
αυτοί ήταν αντίθετοι στην παραχώρηση δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Αν επί πλέον μιλήσουμε για την Ελλάδα τότε τα πράγματα αγγίζουν 
το επίπεδο του γελοίου, αφού τα κυβερνητικά κόμματα που λυμαίνονται 
τον πολιτικό, οικονομικό και ηθικό βίο της χώρας επί δεκαετίες επέδειξαν 
μεγάλη αναλγησία και κυνισμό οδηγώντας τη χώρα στην χρεοκοπία και 
την παρακμή. Οι ανίκανες και διεφθαρμένες κυβερνήσεις εν αγαστή 
συνεργασία με τα κυρίαρχα οικονομικώς και κοινωνικώς ανώτερα στρώματα 
κατασπατάλησαν την τεράστια οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καταχρέωσαν τη χώρα υπηρετώντας τις πελατειακές σχέσεις τους 
και κυρίως για το «μεγάλο φαγοπότι» των Ολυμπιακών αγώνων, χωρίς 
περίσκεψη χωρίς αιδώ. Είναι οι ίδιες που έχουν καταβαραθρώσει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας με διαλυμένα δημόσια νοσοκομεία, που έχουν απαξιώσει 
πλήρως τη δημόσια εκπαίδευση, που έχουν αφήσει να καταστραφούν τα 
δάση, οι θάλασσες και το φυσικό περιβάλλον από τα χιλιάδες «νόμιμα» 
αυθαίρετα κ.ο.κ. 

Η διακυβέρνηση της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες, με τον κυνισμό 
των διεφθαρμένων κυβερνητικών, κρατικών και κομματικών μηχανισμών, 
δηλώνει την πλήρη αποτυχία τόσο των «ειδικών» και επαγγελματιών 
του πολιτικού όσο και της υποστασιοποιημένης έννοιας του αλάνθαστου 
«λαού», την οποία διαδίδουν οι κομματικοί εξουσιαστές, που ανέφερα 
προηγουμένως. Θα πρέπει κανείς να είναι αδιόρθωτος κομματικός, 
επωφελούμενος από τις κρατικές παροχές, παρακοιμώμενος της εξουσίας 
ή θιασώτης θαυμάτων και θύμα εθνικιστικών μύθων, αναλόγων με αυτόν 
του «μαρμαρωμένου βασιλιά», για να πιστεύει ότι η ανικανότητα και η 
διαφθορά των οικογενειοκρατικών κομμάτων είναι ικανές να ανασύρουν τη 
χώρα από την καταστροφή, στην οποία ακριβώς αυτά την οδήγησαν12.

Συνεπώς, βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού αντιπροσωπευτικού 
πολιτεύματος είναι ότι είναι το πολίτευμα της οικονομικής ολιγαρχίας και 
όχι των πολλών ή όλου του λαού, όπως συνήθως λέγεται. Δεν εκφράζει το 
«γενικό συμφέρον» ή «το κοινό καλό» αλλά το συμφέρον της κοινωνικής 
και οικονομικής ολιγαρχίας. Από τις πολλές συνηγορίες υπέρ αυτής της 
12.. Βλ. Γ. Οικονόμου, Από την κρίση του κοινοβουλευτισμού...., ό. π., σ. 127-129. 
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απόψεως δεν θα επικαλεσθώ τον Ρουσσώ, τον Μάρξ, τον Μπακούνιν, τον 
Καστοριάδη, τον Μπούκτσιν, τον Τσόμσκυ, τον Φουκώ, τον Ζινν ή άλλους 
πολλούς, αλλά έναν έγκριτο συνταγματολόγο, που εκτιμά πολύ ο Γ. Ε. (σ. 
9), τον Α. Μάνεση, ο οποίος σημειώνει: 

«Αν το δίκαιο εξυπηρετούσε το “κοινό” ή “γενικό” συμφέρον, θα 
έπρεπε να είναι κοινώς και γενικώς αποδεκτό από όλους (ή σχεδόν όλους) 
[...] η δε συμμόρφωση προς τις επιταγές του θα ήταν βασικά οικειοθελής 
και οι καταναγκαστικές κυρώσεις θα περίττευαν. Ιδίως θα περίττευε ο 
γιγαντιαίος και περίπλοκα αρθρωμένος κρατικός μηχανισμός καταστολής. 
Η ύπαρξή του μαρτυρεί ακριβώς για το αντίθετο: ότι, δηλαδή, κύριος σκοπός 
του δικαίου δεν είναι τόσο η αντιμετώπιση περιπτώσεων αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων -για την αντιμετώπιση ή 
καταστολή της οποίας θα αρκούσαν στοιχειώδεις και πολύ απλούστεροι 
μηχανισμοί– όσο η μέριμνα για την εξασφάλιση της υποταγής ολόκληρων 
κοινωνικών τάξεων που μόνιμα αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της 
κυρίαρχης τάξης, η οποία τις εκμεταλλεύεται και τις καταπιέζει. Έτσι 
ο νομικοπολιτικός καταναγκασμός προϋποθέτει και διασφαλίζει τον 
κοινωνικοοικονομικό καταναγκασμό»13. 

Η θέση αυτή απαντά με τον καλύτερο τρόπο σε οποιαδήποτε θεωρία 
δικαιοσύνης, που προσφέρεται από τον φιλελευθερισμό (Rawls, Dworkin) ως 
δήθεν ουδέτερη, αποβλέπουσα στο γενικό συμφέρον ή το κοινό αγαθό, για 
«διόρθωση» της πολιτικής ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας.  Ο μόνος 
δρόμος για να αναδειχθεί, να συγκροτηθεί και να υποστηριχθεί το δημόσιο 
ή το κοινό συμφέρον είναι η ύπαρξη και λειτουργία κοινού δημοσίου χώρου, 
εντός του οποίο αναπτύσσονται και συζητούνται ανοικτά και ελεύθερα όλα 
τα ζητήματα που αφορούν και απασχολούν την κοινότητα. Ο χώρος αυτός 
δεν είναι το κοινοβούλιο, το κράτος, ούτε τα κόμματα, οι εκλογές, τα ΜΜΕ, 
αλλά συγκροτείται χάρις στην επιθυμία για ενημέρωση, χάρις στο πάθος 
για τα κοινά, χάρις στη  συμμετοχή όλων στις αποφάσεις, στη θέσπιση 
των νόμων, στην άσκηση και τον έλεγχο της εξουσίας. Αποβλέπει δε στην 
πληροφόρηση όλων και στη συμμετοχή όλων.

13. . Μάνεσης,  «Κριτικές σκέψεις για την έννοια και την σημασία του δικαίου», στο 
Αφιέρωμα στον Κ. Τσάτσο, Αθήνα, 1980, σσ. 413-414, όπου και περαιτέρω επιχειρη-
ματολογία και βιβλιογραφία.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Τσβετάν Τοντόροφ

Ο φόβος των βαρβάρων – Πέρα από τη 
σύγκρουση των πολιτισμών, μτφρ. Γ. Καράμπελας, 
εκδ. Πόλις, 2009

Σε μια εποχή που ζητήματα όπως η 
μετανάστευση, η πολυπολιτισμικότητα, οι σχέσεις 
Ισλάμ και Δύσης ή ο χαρακτήρας της Ευρώπης 
απασχολούν έντονα την πολιτική ζωή, η σκέψη του 
Τσβετάν Τοντόροφ καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη.  Με 
ψυχραιμία και οξυδέρκεια, ο συγγραφέας μας βοηθάει 

να προσεγγίσουμε επίκαιρα ζητήματα δίχως αδιέξοδους δογματισμούς.  
Από τον πρόλογο του βιβλίου του αρχίζει να δομεί τα επιχειρήματά του 
επισημαίνοντας δύο επικίνδυνα γνωρίσματα του σύγχρονου κόσμου.  Από 
τη μία σημειώνει το αίσθημα του φόβου και της απειλής που εμφιλοχωρεί 
τελευταία στους λαούς της δύσης με αφορμή  τη μετανάστευση και από 
την άλλη το αίσθημα της μνησικακίας που καταλαμβάνει ανθρώπους που 
προέρχονται κυρίως από μουσουλμανικές χώρες.  Οι τελευταίοι φαίνεται 
να φθονούν τη δύση, ως αποτέλεσμα μιας ταπείνωσης που έχουν ή νομίζουν 
πως έχουν υποστεί από αυτή.

Στα πρώτα δύο κεφάλαια του βιβλίου ο συγγραφέας ξεδιπλώνει 
το θεωρητικό σκέλος του στοχασμού του.  Πρώτα απ’ όλα, ανατέμνοντας 
με διεισδυτικό τρόπο την αρχαία και σύγχρονη ιστορία, αποφαίνεται 
πως η βαρβαρότητα και ο πολιτισμός δεν ανήκουν στους λαούς και 
στις κουλτούρες, αλλά πως οι πράξεις των ανθρώπων είναι βάρβαρες 
ή πολιτισμένες.  Ο Τοντόροφ ορίζει τη βαρβαρότητα ως κάθε πράξη που 
δε σέβεται την ανθρώπινη υπόσταση του άλλου και νομιμοποιείται –στο 
όνομα κάποιας δογματικής αντίληψης- να τον σκοτώσει, να τον βασανίσει 
ή να τον υποδουλώσει.  Ως πολιτισμό ορίζει το ακριβές αντίθετο· να 
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δέχεσαι πλήρως την ανθρώπινη υπόσταση του άλλου, να αναγνωρίζεις 
τη διαφορετικότητά του, καθώς επίσης και να μη νομιμοποιείσαι να 
ανταποδώσεις τη βαναυσότητα που πιθανόν έχεις υποστεί.

Θίγει ακόμα το ζήτημα των συλλογικών ταυτοτήτων, προσπαθώντας 
να δείξει  πως οι κουλτούρες (με την έννοια των πολιτισμών, civilisations) 
και οι ταυτότητες δεν είναι αμιγείς, αναλλοίωτες και άκαμπτες, αλλά 
χαρακτηρίζονται από την πολλαπλότητα, την ανοιχτότητα και την 
ρευστότητα.  Με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα: «οι “κουλτούρες” δεν 
είναι μονολιθικά νησιά, αλλά διασταυρούμενες προσχώσεις».  Κάθε άτομο 
συγκροτείται συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διαφορετικές ταυτότητες 
–είναι άνδρας, Γάλλος, καθολικός χριστιανός, Ευρωπαίος, φιλελεύθερος, 
ομοφυλόφιλος.  Κάθε άτομο δηλαδή διαθέτει πολλές ταυτότητες και 
συνεπώς είναι πολυπολιτισμικό.  Οι ατομικές και οι συλλογικές ταυτότητες 
υφίστανται μέσω της πολλαπλότητας, του μετασχηματισμού τους και της 
συνεχούς αλληλεπίδρασής τους.  

Στο υπόλοιπο μέρος του βιβλίου, ο Τοντόροφ ασχολείται με θέματα 
που απασχόλησαν και απασχολούν την επικαιρότητα στην Ευρώπη.  Ένα 
θέμα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι η κριτική στη 
θεωρία του Χάντινγκτον περί σύγκρουσης των πολιτισμών.  Ο Τοντόροφ 
αποδομεί τη μανιχαϊστική λογική του που δε βλέπει παρά δύο στρατόπεδα: 
αυτό του απόλυτου κακού που είναι το Ισλάμ, και αυτό του απόλυτου 
καλού που είναι η Δύση, και τα οποία είναι αναπόφευκτο να συγκρουστούν.  
Μέσα από την εξέταση των ταυτοτήτων που ήδη έχει διεξάγει, αποδεικνύει 
πως στις συγκρουσιακές λογικές παραβλέπεται η πολυμορφία και η 
μεταβλητότητα που εγγράφεται στις κουλτούρες, πως οι πράξεις όλων των 
ανθρώπων δεν υπαγορεύονται μόνο από τη θρησκευτική τους ταυτότητα, 
πως οι μουσουλμάνοι δεν είναι όλοι φονταμενταλιστές.  Ο Τοντόροφ 
απαντά στον Χάντινγκτον πως οι κουλτούρες δεν είναι δύο άνδρες έτοιμοι 
να μονομαχήσουν, αλλά ανδρόγυνα.  Επίσης εξετάζει διάφορα περιστατικά 
που εκτυλίχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη γύρω από τη σχέση 
των μουσουλμάνων με τη Δύση.  Πίσω από γεγονότα όπως τα σκίτσα του 
Μωάμεθ ή η δολοφονία του Τεό Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, ο Τοντόροφ 
εντοπίζει, πέραν του ισλαμικού φανατισμού, έναν ευρωπαϊκό δογματισμό 
και μια επιθυμία προσβολής, υποβιβασμού και κυριαρχίας, υπό το κάλυμμα 
της ελευθερίας της έκφρασης.

Τέλος, ο Τοντόροφ διερευνά το ζήτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
συμπεραίνοντας πως η ενότητά της εδράζεται στην πολλαπλότητά της.  

Κατά τη γνώμη του οι σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες χαρακτηρίζονται 
από την αποδοχή της διαφορετικότητας που επιτρέπει τη συμβίωση πολλών 
διαφορετικών θρησκειών, εθνοτήτων, εθίμων, ιδεών και γλωσσών. Συνιστούν 
δηλαδή μια πολυπολιτισμική κοινωνία που έχει ξεπεράσει πολλές από τις 
συγκρούσεις του παρελθόντος και που θα μπορούσε να δεχτεί και άλλες 
κοινότητες ανθρώπων, που καταφθάνουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.  Και 
αυτό είναι εφικτό, αν δούμε πως η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι μια ανοιχτή 
εύκαμπτη ταυτότητα, όπου «ταυτότητα είναι η διαφορά».  Ταυτόχρονα 
όμως ο Τοντόροφ, δεν παραβλέπει να τονίσει τη σημασία των φιλελεύθερων 
θεσμών των ευρωπαϊκών χωρών που προέρχονται από την παράδοση του 
Διαφωτισμού.  Ένθερμος υποστηρικτής, ο ίδιος, του Διαφωτισμού, γνωρίζει 
πως μια κοινωνία ανεκτική στη διαφορετικότητα, δεν μπορεί παρά να 
θεμελιώνεται στις οικουμενικές του αξίες και σε ένα μίνιμουμ κοινών 
θεσμών που θα προκύπτουν από αυτές.  

Απορρίπτοντας κάθε δογματισμό, δεν πέφτει θύμα του σχετικισμού.  
Γνωρίζοντας πως ο σχετικισμός οδηγεί στο μηδενισμό, θα υπερασπιστεί 
μεν την ισότητα των πολιτισμών, αλλά δεν θα εκμηδενίσει τις φιλελεύθερες 
αξίες.  Ο νόμος κατισχύει του εθίμου, όχι γιατί είναι ανώτερος, αλλά 
επειδή αυτοί οι νόμοι εξασφαλίζουν το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και 
αποτρέπουν τη βαρβαρότητα.  Μέσα από ένα γοητευτικό ταξίδι ιστορίας 
και νηφάλιας πολιτικής σκέψης, ο Τοντόροφ τοποθετείται πέραν της 
σύγκρουσης των πολιτισμών και ανοίγει δρόμους για έναν πιο ανθρώπινο 
κόσμο.

Γ.Κ.
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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 
ομάδας)

Τεύχος #2 (Μάιος ’08):

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 
πανεπιστήμιο * Γιάννης Γκλαρνέτατζης: Αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα - μια 
σύντομη επισκόπηση * Κάτι σαν γλωσσάρι

Τεύχος #3 (Δεκέμβριος ’08): 

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού 
* Αυτονομία ή Βαρβαρότητα: Η «κρίση του πολιτικού συστήματος» 
κι η κρίση των φιλελεύθερων ολιγαρχιών * Νίκος Ν. Μάλλιαρης: 
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική 
κρίση * Σερζ Λατούς: Εγκαταλείποντας την οικονομία * Γκι 
Ρουστάνγκ: Τα αδιέξοδα της ανάπτυξης κι η απο-ανάπτυξη 

* Φιλίπ Γκοτρό: Socialisme ou Barbarie 1962-63: από τις ρωγμές στο σχίσμα* 
Θανάσης Πολλάτος: Μερικές σκέψεις για τη βία και την πολιτική * Σπύρος Απέργης: 
Αριστερά και ανθρώπινα δικαιώματα * Γιώργος Ν. Οικονόμου: Ιδεαλισμός, 
μεταφυσική και ο Κ. Καστοριάδης * Βιβλιοπαρουσιάσεις * Κάτι σαν γλωσσάρι

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τεύχος # 4 (Ιούνιος ‘09):

Αντρέ Γκορζ: Η εργασία κατά την έξοδο από τον καπιταλισμό 
* Αυτονομία ή Βαρβαρότητα: Οικονομική κρίση: αδιέξοδα και 
προοπτικές * Κώστας Παπαϊωάννου: Η εργατική διαχείριση και το 
πρόβλημα της γραφειοκρατίας * Στέφανος Τακτικός: Τρώμε τώρα! 
(σ.σ. τις σάρκες μας) * Θανάσης Πολλάτος: Αποχαιρετισμός στο 
προλεταριάτο * Ραλφ Φικς: Μπορείς αν θες, αρκεί να το κάνεις 

οικολογικά! * Νίκος Ν. Μάλλιαρης: Για την Εξέγερση του Δεκεμβρίου * Σπύρος 
Απέργης: Η Εξέγερση του Δεκεμβρίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα * Γιώργος 
Αναστασόπουλος: Όψεις του σύγχρονου ελληνικού εθνικιστικού φαντασιακού * 
Φιλίπ Γκοτρό: Socialisme ou Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές στο σχίσμα * 
Μπολσεβικισμός και επανάσταση *   Βιβλιοπαρουσιάσεις

Τεύχος # 5 (Δεκέμβριος ‘09):

Ζιλ Λιποβετσκί, Ζαν Σερουά: Η κουλτούρα ως κόσμος και ως 
αγορά * Γιάγκο Φράνκο: Η άνοδος της ασημαντότητας και η 
ψυχαναλυτική κλινική * Κρίστοφερ Λας, Κορνήλιος Καστοριάδης: 
Αντιπαλεύοντας την ιδιώτευση * Θανάσης Πολλάτος: Η αναθεώρηση 
των τριών διαστάσεων ή ο τρόπος να κολυμπάς στο κενό * 
Νίκος Ν. Μάλλιαρης: Πολιτική οικολογία και καπιταλισμός της 

κατανάλωσης * Πωλ Αριές: Να κάνουμε την από-ανάπτυξη επιθυμητή* Αζαντέ 
Κιαν-Τιμπό: Οι λιθοβολισμοί στο Ιράν * Φαράντ Κοσροκαβάρ: Οι φεμινίστριες στο 
Ιράν * Ντέιβιντ Στάινμπεργκ: Πώς μπορεί η αμφισημία μιας λέξης να προκαλεί 
τόση παρεξήγηση; * 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) * Σπύρος Απέργης: Ο Τσάβες και η ελληνική Αριστερά 
* Κωστής Τριανταφύλλου: Τι ζητάμε από την τέχνη, τι ζητάμε απ’ τη ζωή μας; * 
Στέφανος Τακτικός: Από την άλλη μεριά
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