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Editorial

  Το τέταρτο τεύχος του Μάγματος παραδίδεται στη δημόσια χλεύη εν μέσω ενός 
κλίματος γενικευμένης απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Οι καθημερινές αποκαλύψεις 
σκανδάλων κι η αδυναμία των παραδοσιακών δυνάμεων (δεξιών και αριστερών) να αρθρώσουν 
έναν αξιόπιστο πολιτικό λόγο, αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εγχώριας 
πολιτικής σκηνής. Αναδεικνύεται συνεχώς, αυτό που ισχυριστήκαμε στο προηγούμενο 
τεύχος, πως η διαφθορά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου καπιταλισμού και 
όχι ένα απλό παράπλευρο φαινόμενο. Κατά συνέπεια, η ουσιαστική αλλαγή της σημερινής 
νοσηρής κατάστασης είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να βασιστεί σε αποσπασματικές 
αλλαγές. Απαιτείται μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση της κατεύθυνσης της κοινωνίας. Η 
διαφαινόμενη πρωτοφανής για τα πολιτικά χρονικά αποχή από τις επερχόμενες ευρωεκλογές 
και οι δημοσκοπικές μετατοπίσεις των ψηφοφόρων δείχνουν, πως καμία από τις κυρίαρχες 
πολιτικές δυνάμεις δε μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Απλά επιλέγεται κάθε 
φορά το λιγότερο κακό. 

 Η οικονομική κρίση
Ταυτόχρονα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης φαίνεται να βαθαίνουν και να 

αποκτούν επιπτώσεις για την πραγματική οικονομία. Αν και στην ελληνική περίπτωση, 
το πρόβλημα επιτείνεται από τη μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων, λόγω της τραγικής 
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών από την κυβέρνηση. Από την άλλη, η πτώση των 
ρυθμών ανάπτυξης, δεν αποτελεί στη δική μας προοπτική αναγκαστικά αρνητική εξέλιξη. 
Θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα ενός επανακαθορισμού των οικονομικοκοινωνικών 
σχέσεων, αν υπήρχε πραγματικά ένα κίνημα που θα επεδίωκε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, δε 
φαίνεται προς το παρόν στον ορίζοντα μια δύναμη ικανή να προχωρήσει σε βάθος την κριτική 
στη σύγχρονη κυρίαρχη ιδεολογία. Το συνδικαλιστικό κίνημα μοιάζει πλήρως αφομοιωμένο 
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και απορροφημένο από τις καπιταλιστικές αξίες και δεν φαίνεται να κινητοποιείται ούτε 
στο απλό επίπεδο των οικονομικών διεκδικήσεων. Η γραφειοκρατικοποίηση του, αποτελεί 
την εγγύηση πως τίποτα σημαντικό δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο η επαναδραστηριοποίηση 
των ίδιων των ανθρώπων και η υιοθέτηση νέων αξιών πέραν του καταναλωτισμού και της 
τηλεοπτικής αποχαύνωσης, θα μπορούσε να προσανατολίσει την κοινωνία προς την υιοθέτηση 
ενός νέου μοντέλου ζωής, που θα επέτασσε τη λύση των ζητημάτων που θέτει η οικονομική 
κρίση με άλλους γνώμονες.   

Προς το παρόν όμως, αυτό που βλέπουμε, είναι να αναπτύσσεται μια ατμόσφαιρα 
ξενοφοβίας και ρατσισμού. Η κατάσταση στο ιστορικό κέντρο και αρκετές συνοικίες της 
Αθήνας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας είναι δραματική. Οι απάνθρωπες συνθήκες 
διαβίωσης για χιλιάδες μετανάστες κι η έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος, με την 
απαραίτητη προπαγάνδα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας σε ευρύ τμήμα της κοινωνίας. 
Οι ευθύνες της πολιτείας αλλά και των ΜΜΕ, είναι τεράστιες. Αφ’ενός η πολιτεία, δε δείχνει 
την παραμικρή πρόνοια για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των μεταναστών, δε μεριμνά για 
τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής στις περιοχές, όπου στοιβάζονται κατά εκατοντάδες. 
Αντιθέτως, τους στοχοποιεί ως κύριους υπεύθυνους για την εγκληματικότητα. Αφ’ ετέρου 
τα ΜΜΕ, με αφορμή τους «κουκουλοφόρους» και την «έξαρση της εγκληματικότητας», 
συντηρούν ένα κλίμα οιωνεί υστερίας, σύμφωνα με το οποίο ο φιλήσυχος «μεσαίος χώρος» 
απειλείται από τα κοινωνικά «κατακάθια», βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι «ξένοι». 
Ενώ επιπλέον προβάλλουν συνεχώς, τους εγχώριους προπαγανδιστές των ξενόφοβων 
συνδρόμων, με ποιο χαρακτηριστική περίπτωση τα στελέχη του ακροδεξιού ΛΑΟΣ. Το 
μείγμα ίσως γίνει εκρηκτικό, υπό την προοπτική της περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Οι 
νεοαπολυμένοι ενδέχεται να στραφούν προς τα επαγγέλματα, που ως τώρα καταδέχονταν να 
κάνουν μόνο οι μετανάστες, με τα ανάλογα, πενιχρά μεροκάματα. Οι μετανάστες από την 
πλευρά τους, θα πληγούν επιπλέον από την κρίση, -αφού ήδη ειδικά στο χώρο της οικοδομής 
τα μεροκάματα έχουν μειωθεί δραματικά- καθώς θα διαδοθεί το επιχείρημα, που αποτελεί τη 
βάση της ακροδεξιάς προπαγάνδας: για την ανεργία ευθύνονται οι «ξένοι», που «κλέβουν» 
τις δουλειές από τους ντόπιους. Έτσι, θα αναζωπυρωθεί ο ανταγωνισμός, που είχε μπει σε 
παρένθεση μέσω του ιδιόμορφου καταμερισμού εργασίας, κατά τον οποίο οι μετανάστες 
«βολεύονταν» με τις δουλειές που σνόμπαραν οι ντόπιοι. Η δυναμική επανεμφάνιση των 
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που ανενόχλητοι προπηλάκισαν τους μετανάστες που κατοικούν 
στο πρώην Εφετείο της Σωκράτους, έχει, υπό αυτή την έννοια, ιδιαίτερη σημασία.
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Grèce générale!1

Τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου, παρότι αποτελούν για μας σημείο αναφοράς2, 
φαίνεται να έχουν αφήσει λίγα πράγματα πίσω. Πέτυχαν να διασπάσουν για λίγο το πέπλο της 
τηλε-μικροπολιτικής γελοιότητας που συντηρούν τα ΜΜΕ (ποιος θα διαδεχτεί τον Καραμανλή 
κ.λπ.) και να προκαλέσουν μια ζωηρή συζήτηση για σημαντικά ζητήματα (οικονομική κρίση, 
διαφθορά του πολιτικού συστήματος, ρόλος της αστυνομίας, κατάσταση των μεταναστών 
κ.λπ.), ενεργοποιώντας κάποιον κόσμο που είτε δεν είχε μέχρι σήμερα ξανασχοληθεί με 
την πολιτική είτε είχε αποσυρθεί απογοητευμένος. Παράλληλα έδωσαν ώθηση σε ορισμένα 
ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα εγχειρήματα όπως η ματαίωση των εργασιών ανάπλασης στο πάρκο 
Κύπρου και Πατησίων από τους κατοίκους.  Ήταν η πρώτη φορά που οι διαδηλώσεις και 
η πρωτοφανής αναστάτωση που προκλήθηκε σε όλη τη χώρα έδωσαν την εντύπωση πως 
κάτι μπορεί να αλλάξει και πως το πολιτικό σύστημα και το οργανωμένο κράτος μπορεί από 
τη μία στιγμή στην άλλη να έρθουν σε ένα αδιέξοδο όπου λίγο ή πολύ όλα είναι δυνατά. Η 
φαντασιακή κυριαρχία των αναρχικών πάντως ή τα αναρχικά χαρακτηριστικά ενός κινήματος 
που σε μεγάλο βαθμό αναλώθηκε σε συγκρούσεις με την αστυνομία και σε βανδαλισμούς, 
εξασφάλισαν μονάχα τη σύντομη εκτόνωση του. Αποτέλεσαν –και αποτελούν πάντοτε- ένα 
στοιχείο αφομοίωσης του κινήματος από την κοινωνία του θεάματος και δεν είναι τυχαίο που 
τα ΜΜΕ και όλοι οι συντηρητικοί (αλλά και πολλοί «εκσυγχρονιστές») διανοούμενοι και 
αρθρογράφοι έσπευσαν να τονίσουν μόνο αυτή την πλευρά της εξέγερσης. Όποιος επιθυμεί 
πραγματικά την αλλαγή αυτής της κοινωνίας, όποιος προσπαθεί να διαυγάσει στο βάθος της 
πράξης και της σκέψης του την έλξη που του ασκεί η μηδαμινότητα της κοινωνίας αυτής 
και επιλέγει να την απορρίψει, οφείλει να γνωρίζει ότι πρέπει να εργαστεί με υπευθυνότητα 

1.  Λογοπαίγνιο των Γάλλων φοιτητών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Δεκεμβρίου, με αφορ-
μή τη συζήτηση του νόμου Νταρκό. Βασίζεται στο grève générale που σημαίνει «γενική απεργία». Ως 
γνωστόν, ο Σαρκοζί ανέστειλε τις διαδικασίες ψήφισης του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 
«μετάδοσης» του εξεγερσιακού κλίματος της Ελλάδας στη Γαλλία.
2.  Βλ. την προκήρυξη και το κείμενο της ομάδας μας «Η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης 
έχει διακοπεί» και «Κάποιες πρώτες σκέψεις για τα γεγονότα του Δεκέμβρη», στις ιστοσελίδες http://
autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/12/blog-post_18.html και http://autonomyorbarbarism.
blogspot.com/2009/01/blog-post_20.html αντίστοιχα.



και συνέπεια για μια τέτοια αλλαγή. Πολλές φορές η μεγαλύτερη πίστη και προσήλωση στις 
κυρίαρχες αξίες του υπάρχοντος συστήματος εκδηλώνονται ως αδιέξοδος αγώνας εναντίον του.  
Αν δεν είμαστε πια έφηβοι ή πλήρως αγκιστρωμένοι σε ιδεοληψίες, οφείλουμε να γνωρίζουμε 
τα όρια των πρακτικών μας και –ακόμα χειρότερα- να είμαστε έτοιμοι να λογοδοτήσουμε 
πρωτίστως στους εαυτούς μας γι’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο περασμένος Δεκέμβρης μας 
αφήνει με την ελπίδα πως τίποτα δεν πάει χαμένο και πως η εμπειρία αυτών των γεγονότων 
θα αποτελέσει το υπόστρωμα για να ανθίσει στο μέλλον ένας καινούργιος Δεκέμβρης, πιο 
δημιουργικός απ’ αυτόν.

               

Καταστολή και «αστυνομοκρατία»
Η αντιαστυνομική ρητορική της εξέγερσης του Δεκεμβρίου έκανε πολλούς να 

προσπαθήσουν να την ερμηνεύσουν ως εξέγερση ενάντια στο «αστυνομικό καθεστώς» 
που –υποτίθεται ότι- έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ένδειξη αυτού του 
καθεστώτος θεωρείται η σωρεία περιστατικών «υπέρβασης καθήκοντος» από πλευράς μελών 
της ΕΛΑΣ τα τελευταία χρόνια που τροφοδοτούνται από τη φιλολογία περί του «άβατου» 
των Εξαρχείων. Στα πλαίσια, εξάλλου, αυτής της λογικής, η δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου 
συνδέθηκε με την επίθεση ενάντια στη συνδικαλίστρια Κ. Κούνεβα και χρησιμοποιήθηκαν 
και οι δύο ως δείγματα της ίδιας, υποτίθεται, πολιτικής που εφαρμόζει μια βίαιη καταστολή. 

Πιστεύουμε ότι εδώ πρόκειται για προϊόν των ιδεολογικών και θεωρητικών εμμονών 
μεγάλου μέρους της Αριστεράς και των αναρχικών, που θεωρούν ότι τα σημερινά καθεστώτα 
είναι λίγο πολύ φασιστικά, «στρατιωτικοποιημένα» κ.λπ. Η σωρεία των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δομική, σχεδόν, ατιμωρησία που το κράτος επιτρέπει 
στην ΕΛΑΣ είναι φαινόμενα υπαρκτά, που οφείλουν με κάθε τρόπο να καταγγέλλονται, 
πράγμα, εξάλλου, που έκανε και με τον τρόπο της η εξέγερση του Δεκεμβρίου. Ωστόσο οι 
δυσλειτουργίες και τα ελλείμματα, όσο ουσιαστικά κι αν είναι, του λεγόμενου κράτους δικαίου 
είναι εντελώς άλλο πράγμα από μια δικτατορία ή ένα αστυνομικό κράτος. Μέσα σε ένα κράτος 
αυτού του είδους, δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί ο Δεκέμβριος με τη μορφή που πήρε, καθώς 
οι φωνές των πιο συντηρητικών ναι νεοφιλελεύθερων θα είχαν εισακουστεί και ο στρατός θα 
είχε κατέβει στο δρόμο να επιβάλλει την τάξη.

Εξάλλου, η αυθαιρεσία της ΕΛΑΣ πλήττει κυρίως τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας 
και όχι το σύνολό της. Μόνο στην περίπτωση των μεταναστών θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
αυτή η αυθαιρεσία υποκρύπτει κάποια συνειδητή πολιτική σκοπιμότητα από την πλευρά του 
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κράτους. Το σύνθημα «ο Αλέξης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς» είναι απαράδεκτο, καθώς 
συγκαλύπτει το γεγονός ότι τα μεσαία και ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, που αποτελούν 
και την πλειοψηφία, δεν αντιμετωπίζουν σε καμία περίπτωση την καθημερινή αστυνομική 
βιαιότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μετανάστες, οι περιθωριακοί, οι πόρνες κ.λπ. 
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο είναι απαράδεκτο να συνδέουμε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο με την 
Κωνσταντίνα Κούνεβα. Όπως κι ο Μ. Καλτεζάς, ο Α. Γρηγορόπουλος αποτελούν εξαιρέσεις, 
τραγικές συνέπειες της βεντέτας που διατηρούν οι αναρχικοί με την ΕΛΑΣ. Η τεταμένη και 
πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατεί στα Εξάρχεια –και η οποία εντείνεται από την ΕΛΑΣ 
και τον τρόπο με τον οποίο έχει στελεχωθεί το ΑΤ Εξαρχείων (Κορκονέας, Μαυροϊδάκος 
κ.λπ.)- τα τελευταία χρόνια μοιραίο ήταν ότι θα οδηγούσε σε μια έκρηξη κάποια στιγμή, η 
οποία εν προκειμένω ήρθε από της μεριά της ΕΛΑΣ.

Η Κ. Κούνεβα, αντίθετα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μη προνομιούχου μέλους 
της κοινωνίας: μετανάστρια, γυναίκα, χειρωνακτικά εργαζόμενη. Αυτό που της συνέβη 
είναι συνέπεια της κοινωνικής της θέσης και της μαχητικής συνδικαλιστικής της δράσης. 
Ας αναλογιστούμε με πόσο διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίστηκε η περίπτωσή της από τα 
ΜΜΕ σε σύγκριση με την επίθεση ενάντια στον πρώην Γ.Γ. της ΓΣΕΕ, Χ. Πολυζογώπουλο 
το 2006, παρ’ όλο που τότε δεν υπήρχαν υπόνοιες για εμπλοκή της εργοδοσίας στην επίθεση. 
Ο σεξισμός της ελληνικής κοινωνίας εκφράστηκε μέσα από τη στάση της ΕΛΑΣ, η οποία 
έσπευσε να προτείνει ως πιθανότερη εξήγηση της επίθεσης ενάντια στην Κ. Κούνεβα το 
σενάριο του «εγκλήματος πάθους». Φυσικά κάτι τέτοιο έγινε για να απωθηθεί η εκδοχή 
της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία εκφράζει τον 
κλασικό μικροαστικό σεξισμό και ρατσισμό: «πουτάνα θα ήταν, θα γύρναγε με γκόμενους», 
«αντροχωρίστρα όπως όλες οι Βουλγάρες» κ.λπ.

Η γενναιότητά της Κ. Κούνεβα έφερε στο φως το τεράστιο έλλειμμα συνδικαλιστικής 
δράσης και οργάνωσης στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός είναι κατά βάση 
κρατικοδίαιτος και γι’ αυτό ανθεί στο δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον 
ιδιωτικό τομέα, όπου σήμερα, με τις «ελαστικές» πολιτικές που ακολουθούνται, είναι πιο 
απαραίτητος από ποτέ. Ελπίζουμε ότι η υπόθεση της Κ. Κούνεβα θα δώσει κάποια ώθηση στα 
αυτόνομα, πρωτοβάθμια σωματεία που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε κλάδους 
του ιδιωτικού τομέα.

Κατά τα άλλα, αν υπήρξε κάποια ένταση της αστυνομικής καταστολής, αυτή 
εκφράστηκε μετά το Δεκέμβριο, με το διορισμό του ακροδεξιού πρώην εισαγγελέα, Χ. 
Μαρκογιαννάκη και τις πολιτικές του επιλογές (σκλήρυνση στάσης των ΜΑΤ όπως στην 
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περίπτωση της Ασκληπιού κ.λπ.). Τα τρομοκρατικά χτυπήματα του Επαναστατικού Αγώνα 
και των μιμητών του, όπως επίσης και οι ενέργειες ορισμένων αναρχικών (φασιστικού τύπου 
επίθεση ενάντια στο Γ. Πανούση, «μπάχαλα» στο Κολωνάκι κ.λπ.), επέτρεψαν τη δημιουργία 
κλίματος εκτάκτου ανάγκης, για την αντιμετώπιση της οποίας υποτίθεται ότι μας χρειάζεται 
περισσότερη αστυνόμευση. Έτσι, πέρα από γελοιότητες όπως η ίδρυση της «ομάδας Δ» 
και η περίφημη διάταξη για τις «κουκούλες», έχουμε την επαναφορά του ζητήματος του 
πανεπιστημιακού ασύλου και τις πιέσεις για την κατάργησή του. Η αντιστροφή του κλίματος 
είναι εμφανής από το γεγονός ότι η συνεργασία μελών των ΜΑΤ με νεοναζί της Χρυσής 
Αυγής, κατά την επίθεση των τελευταίων ενάντια στο πρώην Εφετείο στην Ομόνοια, πέρασε 
σχεδόν απαρατήρητη, σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει πριν από ένα περίπου χρόνο, κατά τις 
συγκρούσεις στην οδό Σταδίου (2.2.2008)3. 

Όπως κάνουμε συνήθως, θέλουμε και αυτή τη φορά να ευχαριστήσουμε μερικούς 
φίλους που βοήθησαν στην έκδοση και στη διακίνηση του τεύχους. Ευχαριστούμε τον Ηρακλή 
Αβραμίδη, το Μάνο Χρυσοβέργη, τον Άγγελο Γεωργίου, το Γιάννη Καρύτσα και τον Κωστή 
Τριανταφύλλου για την πολύμορφη συμβολή τους.

3.  Αποτελεί μεγάλο σκάνδαλο και δε σχολιάστηκε καθόλου από όλους αυτούς τους μεγαλοδημοσιογρά-
φους, οι οποίοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με την πρώτη μολότοφ που θα πέσει, το γεγονός ότι τα ΜΑΤ 
όχι μόνο δεν εμπόδισαν τους νεοναζί από το να προπηλακίσουν τους μετανάστες του Εφετείου, αλλά ούτε 
καν είχαν φροντίσει να παρατάξουν διμοιρίες περιμετρικά του χώρου του Εφετείου. Είναι γνωστό ότι σε 
κάθε αναρχική και αριστερή διαδήλωση υπάρχουν διμοιρίες που προστατεύουν όλους τους πιθανούς «στό-
χους» της διαδρομής (κρατικά κτίρια κ.λπ.). Αυτή τη φορά όμως, όπου διακηρυγμένος στόχος των νεοναζί 
ήταν να επιτεθούν στους συγκεντρωμένους μετανάστες, η Αστυνομία δεν έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να 
προστατεύσει το «στόχο», ο οποίος εξάλλου δεν ήταν κάποιο κτίριο, αλλά ανθρώπινες ζωές. 

EdItorIal10
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Οικονομική κρίση: αδιέξοδα και προοπτικές

 
Η κρίση προχωρά
Αρχικά είχε φανεί ότι ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στην 

πραγματική οικονομία δε θα ήταν αντίστοιχος αυτής του 1929-33. Ωστόσο οι εξελίξεις των 
τελευταίων μηνών έχουν στρέψει τις εκτιμήσεις προς το χειρότερο, παρά τις διαβεβαιώσεις 
ορισμένων ιθυνόντων ότι η κρίση θα ξεπεραστεί μέσα στο 2010. Γενικά επικρατεί αβεβαιότητα 
και οι διαφορετικές εκτιμήσεις διαδέχονται η μια την άλλη. Το σίγουρο είναι πως, σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος για πρώτη φορά μετά από τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του αμερικανού καταναλωτή (η αμερικανική συνιστά 
τη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη και απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων 
εξαγωγών) οδηγεί στον περιορισμό του κύκλου εργασιών πολλών κλάδων της βιομηχανίας, με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι πλήττονται από την κρίση και 
χώρες με «υγιή» οικονομία, που δεν έχουν βασίσει την ανάπτυξή τους στην υπερδιόγκωση του 
χρηματοοικονομικού τομέα και στις στεγαστικές φούσκες: Γερμανία, Κίνα, ιαπωνία κ.λπ. Όλες 
αυτές οι εξαγωγοί χώρες δε βρίσκουν πλέον αγοραστές για τα προϊόντα τους, κάτι που οδηγεί τη 
βιομηχανία τους σε μείωση του κύκλου εργασιών. Αυτό συνεπάγεται όμως μαζικές απολύσεις. 
Κάθε μέρα σχεδόν, χιλιάδες άνθρωποι μένουν άνεργοι, αυξάνοντας τα ήδη υψηλά ποσοστά. Το 
φαινόμενο του αποπληθωρισμού που έχει αρχίσει να εκδηλώνεται επιδεινώνει την κατάσταση. 
Οι τιμές πέφτουν κι έτσι οι επιχειρήσεις σημειώνουν περαιτέρω απώλειες. Ταυτόχρονα πολλοί 
οφειλέτες δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις δώσεις του δανείου τους, καθώς σήμερα το χρήμα 
είναι πιο ακριβό σε σύγκριση με την περίοδο που προηγήθηκε του ξεσπάσματος της κρίσης, όταν 
υπήρχε υψηλότερος πληθωρισμός. 
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Ορισμένα στοιχεία καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της σημερινής κρίσης. Καταρχάς είναι 
πολύ πιθανό οι αμερικανικές τράπεζες να δεχθούν ένα νέο μεγάλο πλήγμα μέσα στο 2009. Βάσει 
των εκτιμήσεων, οι ζημιές που θα υποστούν από τα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια 
αναμένεται να είναι τριπλάσιες από τις ζημιές που προέκυψαν από τα τιτλοποιημένα ενυπόθηκα 
υψηλού ρίσκου και από τους υπόλοιπους τίτλους που προκάλεσαν το χρηματοπιστωτικό κραχ, 
καθώς τα ποσοστά ανικανότητας αποπληρωμής από πλευράς δανειοληπτών έχουν ξεπεράσει τα 
αντίστοιχα πολλών προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστούμε τη 
σημασία που έχει η εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών για τη σημερινή καταναλωτική οικονομία.

Αν εξαιρέσουμε το χρηματοπιστωτικό κλάδο, σήμερα η υπερχρέωση δεν αφορά τόσο τις 
επιχειρήσεις, που συγκρατήθηκαν απ’ το φόβο που προκάλεσε η φούσκα των νέων τεχνολογιών 
του 2001, όσο τα νοικοκυριά. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής κρίσης 
και δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό το εύρος και το πέρασμά της στην πραγματική οικονομία. Η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υπολογίζει ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά είναι φτωχότερα σε 
σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί για καμία τετραετία εδώ και πάνω από 
50 χρόνια, όταν η εν λόγω τράπεζα ξεκίνησε να κάνει αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι ανθρωπολογικές συνιστώσες της κρίσης
Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσδίδει στη σημερινή κρίση τον ιδιάζοντα 

χαρακτήρα της είναι η διαπλοκή αυτών των οικονομικών εξελίξεων με τα κοινωνιολογικά και 
ανθρωπολογικά δεδομένα της εποχής. Στο προηγούμενο τεύχος (μιλώντας για τον, ουσιαστικά, 
ανθρωπολογικό χαρακτήρα της κρίσης: για το γεγονός δηλαδή ότι στη βάση της σημερινής κρίσης 
βρίσκεται ο ανεύθυνος τύπος ανθρώπου που παράγει ο σημερινός καπιταλισμός) γράφαμε ότι, σε 
γενικότερο επίπεδο, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός αντιμετωπίζει μια αντίφαση την οποία δεν 
έχει καταφέρει να επιλύσει (βλ. Μάγμα 3, Δεκέμβριος 2008, σσ. 6-7 και 38-40). Εξού και η 
σοβαρότητα της σημερινής κρίσης, η οποία, κατά τα άλλα, ξεκίνησε από τις παρεκτροπές του 
χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά γρήγορα πέρασε και στην πραγματική οικονομία. Αυτή που 
επέτρεψε το εν λόγω πέρασμα είναι η κατάσταση στην οποία έχει οδηγήσει η αντιφατική πολιτική 
του νεοφιλελευθερισμού: η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση της εσωτερικής κατανάλωσης από 
το δανεισμό και η υιοθέτηση ριψοκίνδυνων πολιτικών από πλευράς επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα 
της προσπάθειας δημιουργίας αξίας για το μέτοχο.

Ο νεοφιλελευθερισμός δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο ρύθμισης των σχέσεων του 
κράτους με την αγορά ούτε μόνο την εμφάνιση ενός «νέου κοινωνικού παραδείγματος». Συνιστά, 
αντίθετα, έκφραση των βαθύτατων μετασχηματισμών που υπέστη ο καπιταλισμός τα τελευταία 
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50 χρόνια. Χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι τόσο ο αστικός καπιταλισμός, που διαμορφώθηκε 
σταδιακά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όσο και ο «τεχνοκρατικός» καπιταλισμός των πρώτων 
τριών τετάρτων του 20ού αιώνα έχουν δώσει τη θέση τους σε έναν ηδονιστικό και καταναλωτικό 
καπιταλισμό, που χαρακτηρίζεται από ένα νέο τύπο ανθρώπου και μια νέα κουλτούρα1. Πρόκειται 
για ένα άτομο ανεύθυνο, απαλλαγμένο σε πρωτόγνωρο βαθμό από τις συλλογικές δεσμεύσεις κάθε 
είδους, προσανατολισμένο προς την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών και των παρορμήσεών 
του, φορέα μιας λογικής του βραχυπρόθεσμου. Οι παραδοσιακές αξίες της αστικής τάξης (ηθικός 
πουριτανισμός, επιχειρηματικός πατερναλισμός, λογιστικό πνεύμα, οικονομική εκλογίκευση 
κ.λπ.) έχουν υποχωρήσει. Αυτές που θριαμβεύουν πλέον είναι οι αξίες της καταναλωτικής 
κοινωνίας, καθώς ο καταναλωτισμός έχει μετατραπεί σε κυρίαρχη, σχεδόν, δραστηριότητα της 
καθημερινής ζωής. Αντίστοιχα, οι σημερινές ελίτ δε διακρίνονται από κάποια «ανώτερη» ή, 
γενικώς, διαφορετική κουλτούρα κι έτσι διαπνέονται και αυτές από τις ίδιες αξίες, όντας φορείς 
μιας αυξανόμενης και «δομικής» ανευθυνότητας. Τα περίφημα golden boys για τα οποία μιλά 
όλος ο κόσμος τους τελευταίους μήνες αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα.

Εκμεταλλευόμενος τις διεκδικήσεις αλλά και πολλές από τις κατακτήσεις των κινημάτων 
των δεκαετιών 1960-1970, ο καπιταλισμός άρχισε να προωθεί ένα πιο εξατομικευμένο 
μοντέλο κατανάλωσης. Ο νεοφιλελευθερισμός αύξησε τις καταναλωτικές προσδοκίες, 
αφού εξατομίκευσε ακόμα περισσότερο τα υποκείμενα, ανάγοντας σε απόλυτη αξία την 
αυτοπραγμάτωση του εαυτού. Στα πλαίσια των σημερινών κοινωνιών, που μαστίζονται από 
μια βαθιά κρίση νοήματος και προσανατολισμού, η κατανάλωση και η προσπάθεια, μέσω 
αυτής, να δομήσουμε μια προσωπική ταυτότητα, μετατρέπονται σε κυρίαρχο μέλημα όλων 
των στρωμάτων του πληθυσμού. Την ίδια στιγμή όμως ο νεοφιλελευθερισμός άρχισε σιγά σιγά 
να υποσκάπτει τα οικονομικά θεμέλια πάνω στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί η εκπλήρωση 
αυτών των προσδοκιών, καθώς οι μισθοί άρχισαν να παραμένουν στάσιμοι, ενώ οι κοινωνικές 
παροχές περικόπτονταν. Για κάποιο καιρό η εκδήλωση αυτής της αντίφασης μπορούσε να 
αναβάλλεται μέσω της αφειδούς προσφοράς δανείων, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους2. Από 

1. Βλ. π.χ. τις θεωρίες του ρ. Σένετ για τη «νέα κουλτούρα του καπιταλισμού» και του Ζ. Μπάουμαν για 
την «ρευστή νεοτερικότητα», στα βιβλία του που παρουσιάζονται στη στήλη της βιβλιοκριτικής αυτού 
του τεύχους. 
2. Είναι χαρακτηριστικό εν προκειμένω ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία, χώρες που εφαρμόζουν το ορθόδοξο 
«αγγλοσαξωνικό» μοντέλο, είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Στην 
Αμερική η αποταμίευση έφτανε στο 10% του διαθέσιμου εισοδήματος κατά τη δεκαετία του ’70, τη στιγμή 
που το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο 1% μετά το 2005.
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ένα σημείο όμως κι έπειτα, το σύστημα έφτασε στα οικονομικά του όρια. Τις βίαιες συνέπειες 
αυτής της άφιξης βιώνουμε τους τελευταίους μήνες.

Συγχρόνως οφείλουμε να παρατηρήσουμε μια αυξανόμενη τάση της παγκόσμιας 
οικονομίας, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, προς τη  χρηματιστικοποίηση. Το κέντρο 
βάρους της οικονομίας μετατίθεται από τη λεγόμενη πραγματική οικονομία (παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσίες) προς τη χρηματοοικονομική σφαίρα (χρηματοπιστωτικός 
κλάδος, αγορές συναλλάγματος και παραγώγων κ.λπ.) και ιδιαίτερα προς την καθαρά 
πλασματική πτυχή της3. Το μέγεθος της χρηματοοικονομικής σφαίρας, με όρους όγκου 
ετήσιων συναλλαγών, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πραγματικής οικονομίας. 
Η παγκοσμιοποίηση και η λεγόμενη διεθνοποίηση της οικονομίας είναι πρωτίστως μια 
χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, που έχει οδηγήσει στην εγκαθίδρυση μιας κυρίαρχης 
και υπερδιογκωμένης χρηματοοικονομικής σφαίρας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή 
η σφαίρα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τη «νέα κουλτούρα του καπιταλισμού», με τις 
ανεύθυνες και ριψοκίνδυνες πρακτικές που τη συνοδεύουν. Τα βασικά της χαρακτηριστικά, 
σε θεσμικό επίπεδο, είναι η ανεξαρτητοποίηση των κεντρικών τραπεζών από το κράτος, η 
χαλάρωση των κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και η ανάπτυξη της αγοράς 
παραγώγων. Με αυτό τον τρόπο ο καθορισμός των επιτοκίων περιέρχεται, εκ των πραγμάτων, 
στα χέρια του ολιγοπωλίου των μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζικών ομίλων του πλανήτη. 
Ως αποτέλεσμα, οι παρεκτροπές και οι εκτροχιασμοί της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 
σφαίρας βαραίνουν καθοριστικά πάνω στην πραγματική οικονομία4. Σε αυτό συνεισφέρει τα 

3. Βλ. το κείμενό μας «Η οικονομική κρίση υπό το φως ουσιωδών στιγμών της» (http://
autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/11/blog-post.html). Σε μια πρώτη ανάγνωση θα μπορού-
σαμε να χαρακτηρίσουμε ως πλασματική το σύνολο σχεδόν της χρηματοοικονομικής σφαίρας, υπό την 
έννοια ότι αυτή μπορεί να επηρεάζει τις τιμές και τα προϊόντα της πραγματικής οικονομίας, δίχως να έχει 
κάποιο υλικό ρίζωμα σε αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίφαση ανάμεσα σε ό,τι θα μπορούσαμε 
να αποκαλέσουμε πραγματική και λογιστική αξία μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας: οριακά, το 
κερδοσκοπικό παιχνίδι με τις μετοχές αυτής της εταιρίας μπορεί να οδηγήσει στη χρεοκοπία της, παρ’ όλο 
που μπορεί, ως εταιρία, να είναι οικονομικά υγιής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η εμφάνιση ενός κλά-
δου που μπορεί κυριολεκτικά και δίχως καμιά υπερβολή να αποκληθεί πλασματική ή εικονική οικονομία. 
Πρόκειται για τον ιλιγγιωδώς επεκτεινόμενο κλάδο των λεγόμενων παραγώγων, τα οποία, όπως λέει και 
το όνομά τους, είναι χρηματοοικονομικοί τίτλοι (εργαλεία διαχείρισης κινδύνου) που βασίζονται σε άλλα, 
«πρωταρχικά» προϊόντα: τίτλους (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), τιμές προϊόντων κ.λπ.
4. Παρεκτροπές ιδιαιτέρως συχνές, εξάλλου: σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το 1970 
κι εδώθε, έχουν σημειωθεί 124 «συστημικές» τραπεζικές κρίσεις, ενώ σύμφωνα με δύο οικονομολόγους 
που παραθέτει ο Economist (24.1.2009), από το 1973 ως το 1997 σημειώθηκαν 139 χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις. Ο αντίστοιχος αριθμός για την περίοδο 1945-1971 είναι 38, ενώ και ο αριθμός της συχνότητας των 
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μέγιστα ο αυξανόμενος ρόλος των λεγόμενων «θεσμικών επενδυτών» (αμοιβαία κεφάλαια, 
συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία κ.λπ.), που επιβάλλει, εμμέσως, ένα 
νέο μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση προσανατολίζεται πλέον όλο και 
περισσότερο προς τη δημιουργία αξίας για το μέτοχο, πράγμα που καθιστά τις δραστηριότητες 
της πραγματικής οικονομίας και τις αποφάσεις που την αφορούν, έρμαια της κερδοσκοπικής 
λογικής της χρηματοοικονομικής σφαίρας. Εξού και τα τεράστια σκάνδαλα και οι φούσκες 
που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. 

 Αυτό που καθιστά τόσο σοβαρή τη σημερινή κρίση, αν τη συγκρίνουμε με προηγούμενες 
κρίσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, δίνοντάς της, παράλληλα, το ιδιάζον 
χαρακτηριστικό της, είναι η χρεοκοπία των νοικοκυριών, δηλαδή των καταναλωτών. Χρεοκοπίες 
τραπεζών ή επιχειρήσεων έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Η χρεοκοπία όμως ενός μεγάλου 
ποσοστού νοικοκυριών αποτελεί τεράστιο πλήγμα για ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζει την 
ανάπτυξή του στην επέκταση της εσωτερικής κατανάλωσης. 

Πώς θα αντιμετωπίσει το σύστημα, σε ανθρωπολογικό επίπεδο, τις συνέπειες του περιορισμού 
της κατανάλωσης που θα επιφέρει η κρίση; Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα ενισχυθεί η κατανάλωση 
φτηνών προϊόντων5. Ποιες θα είναι όμως οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του περιορισμού της 
κατανάλωσης για μια κοινωνία που έχει ακριβώς την κατανάλωση ως βασική της ενασχόληση; 
Φυσικά δε μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Έχει ενδιαφέρον όμως να διαβάζουμε αποσπάσματα 
όπως το εξής: «Αύξηση των κλοπών, της κατάθλιψης, της χρήσης φαρμάκων, του άγχους, 
της βίας αλλά και μεγάλη ευκαιρία για μια νέα ταυτότητα φέρνει στους Αμερικανούς η ύφεση. 
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η αλλαγή της οικονομικής κατάστασης προκαλεί στον κόσμο 
κάποιο είδος πανικού επιβίωσης και αυτός με τη σειρά του τον κάνει επιρρεπή σε συμπεριφορές 
όπως οι παραπάνω. Η σημερινή ύφεση αποτελεί σοκ για μια γενιά Αμερικανών, οι οποίοι είχαν 
μάθει να δανείζονται επί χρόνια εύκολα και να μην έχουν όρια στις αγορές τους. Τα ψώνια και 
η υπερκατανάλωση έγιναν μέρος της εθνικής τους κουλτούρας. Αρκετοί μάλιστα έφτασαν να 
αυτοκαθορίζονται από τη μάρκα της σακούλας που κουβαλούσαν στα χέρια τους. “Οι άνθρωποι 
που καθόριζαν τους εαυτούς τους από τα υλικά αγαθά και τις δαπάνες τους, χάνουν σήμερα ένα 
καθοριστικό κομμάτι της ταυτότητάς τους και του εαυτού τους και πρέπει να μάθουν πώς θα το 

κρίσεων κατά την περίοδο του άγριου καπιταλισμού, πριν από το 1914, είναι στο μισό αυτού της περιόδου 
’73-’97.
5. Κάποιοι αναρωτιούνται μάλιστα «μήπως αν, εξαιτίας της κρίσης, ή χάρις σε αυτήν, επρόκειτο να αναδυ-
θεί ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης, περισσότερο λογικό, περισσότερο οικολογικό και –ποιος ξέρει- λιγότερο 
ανταγωνιστικό;» (Le Nouvel Observateur, 19-25.3.2009).



αντικαταστήσουν”, λέει χαρακτηριστικά ο κλινικός ψυχολόγος Τζέιμς Γκότφαρχτ»6. 
Αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από την κρίση, μέσα στον Πρώτο Κόσμο, δεν είναι 

τόσο οι πραγματικά φτωχοί, όσο τα μεσαία στρώματα και ιδιαίτερα το κομμάτι τους εκείνο που 
εργάζεται σε τομείς σχετικούς με την παγκοσμιοποίηση. υπό αυτή την έννοια, ένα σημαντικό 
μέρος αυτών των στρωμάτων ενδέχεται να εκπέσει κοινωνικά, αφού θα περιοριστούν τα 
εισοδήματά του. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται κυρίως για χάσιμο του κοινωνικού στάτους 
κι όχι για φτώχεια με τη στενή έννοια. Κάτι τέτοιο όμως γίνεται δύσκολα υποφερτό μέσα σε μια 
κοινωνία όπου έχουμε εξασκηθεί στο γενικευμένο καταναλωτικό ανταγωνισμό κι όπου η ζωή μας 
ολόκληρη αφιερώνεται στην προσπάθεια κατάκτησης όλο και ισχυρότερου συμβολικού στάτους, 
προκειμένου να δώσουμε κάποιο νόημα στην ύπαρξή μας. Η ατομικοποίηση της κοινωνίας έχει 
καταστρέψει τους δεσμούς αλληλεγγύης που έκαναν, σε παλιότερες εποχές, υποφερτή ακόμα 
και την καθεαυτό φτώχεια και το ίδιο συμβαίνει και με την εξαφάνιση της ταξικής κουλτούρας 
των μη κυρίαρχων στρωμάτων. Αυτή η κατάσταση προφανώς ευθύνεται για το γεγονός ότι 
δεν είχαμε μέχρι σήμερα κάποια συντονισμένη και μαζική συλλογική αντίδραση απέναντι στις 
συνέπειες της κρίσης (απολύσεις κ.λπ.). Οι όποιες αντιδράσεις ή κινητοποιήσεις έχουν, ως τώρα 
τουλάχιστον, πιο πολύ τη μορφή εξαιρέσεων (βλ. π.χ. την περίπτωση της Γαλλίας). 

Ένα νέο οικονομικό μοντέλο;
Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν είχε αυταπάτες γύρω από τα αποτελέσματα της περίφημης 

συνόδου του G-20 στο Λονδίνο, τον περασμένο Απρίλιο. Το διακύβευμα αυτής της συνόδου 
δεν ήταν η σύναψη ενός «νέου Μπρέτον Γουντς», όπως αναμασούσαν βλακωδώς ορισμένοι 
δημοσιογράφοι, αλλά η δημιουργία ενός συνολικού και σχετικά συνεκτικού ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα περιόριζε τις παρεκτροπές της χρηματοοικονομικής σφαίρας, οι οποίες, όπως 
είδαμε, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. 

Οι συζητήσεις και οι συμφωνίες του Μπρέτον Γουντς, αμέσως μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, καθόρισαν ένα συνολικό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής του καπιταλισμού, υιοθετώντας 
έναν συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης. Αποτέλεσαν συνέπεια πολλών διαφορετικών παραγόντων 
(κρίση του 1930, παρακμή της Βρετανίας ως παγκόσμιας οικονομικής δύναμης, ανταγωνισμός 
με το σοβιετικό μπλοκ, ύπαρξη ενός ισχυρού εργατικού κινήματος κ.λπ.) και ήρθαν μετά από 
μακρόχρονη επεξεργασία. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν υφίσταται σήμερα, με την εξαίρεση, 

6. Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία, 20.12.2008. 
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φυσικά, την πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι κινήσεις 
των διαφόρων γραφειοκρατών κινούνται σε ένα βραχυπρόθεσμο και μυωπικό επίπεδο. Αυτό 
που δείχνει κυρίως να τους ενδιαφέρει είναι απλώς να μπει κάποια τάξη στη χρηματοοικονομική 
σφαίρα, ώστε να περιοριστούν η αστάθεια και οι παρεκτροπές της. Το ζητούμενο είναι να 
περάσουμε από τα μεμονωμένα και ασύνδετα, επιμέρους ρυθμιστικά μέτρα που έχουν κατά 
καιρούς ληφθεί μετά από τις εκάστοτε κρίσεις των τελευταίων ετών, σε ένα πιο οργανωμένο 
και ευρύ πλαίσιο. Οι πιο θεαματικές από τις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι (αύξηση των 
πιέσεων στους φορολογικούς παραδείσους, επιβολή κανόνων στις μη οργανωμένες αγορές, 
περιορισμός της μόχλευσης κ.λπ.) στοχεύουν στο «συμμάζεμα» των πιο ανεξέλεγκτων πτυχών 
της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σφαίρας και όχι σε μια ουσιαστική αλλαγή. Το θέμα είναι 
απλώς να αντιμετωπιστεί η σημερινή κρίση ως μια υπερβολή του συστήματος κι όχι ως φυσικό 
προϊόν ενός οικονομικού μοντέλου που πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
οικονομική και θεσμική ενίσχυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενός θεσμού που είναι 
βασικός φορέας της προώθησης των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και έχει ως κύριο ρόλο του 
τη διατήρηση της σταθερότητας της χρηματοοικονομικής σφαίρας. Γι’ αυτό και δεν ακούστηκε 
καμία πρόταση π.χ., για την επαναφορά των κεντρικών τραπεζών στον έλεγχο του κράτους, 
όταν είναι γνωστό ότι η ανεξαρτητοποίησή τους, που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, συνιστά το βασικό πυλώνα της ανάπτυξης και της υπερδιόγκωσης της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής σφαίρας (αφού στερεί από το κράτος τη δυνατότητα καθορισμού των 
επιτοκίων). 

Η διαφορά με τις συμφωνίες του Μπρέτον Γουντς είναι πως αυτές προσπάθησαν –και 
πέτυχαν- να σώσουν τον καπιταλισμό, αλλάζοντας τον προσανατολισμό του. Αντίθετα, οι 
σημερινές συζητήσεις στοχεύουν απλώς σε ένα μερικό εξορθολογισμό του ήδη υπάρχοντος 
μοντέλου. Αυτό φαίνεται, αν περάσουμε στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Με εξαίρεση 
ίσως τα έκτακτα πακέτα ενίσχυσης που ενέκριναν ορισμένες χώρες, το μισο-κεϊνσιανό μοντέλο 
του νεοφιλελευθερισμού δε φαίνεται να αμφισβητείται πουθενά. Κανείς δεν έχει προτείνει την 
υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης. Τα πακέτα ενίσχυσης υιοθετήθηκαν απλώς 
από τις χώρες που δε διαθέτουν στοιχειώδες κράτος πρόνοιας (ΗΠΑ, Κίνα κ.λπ.), προκειμένου 
να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Αυτό όμως περισσότερο τις επαναφέρει στη νόρμα -σε ένα 
μαλακό, μισο-κεϊνσιανό νεοφιλελευθερισμό- παρά εγκαινιάζει ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Ο 
παραμορφωμένος κεϊνσιανισμός που εφαρμόζεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες θα συνεχίσει να 
εφαρμόζεται: η εσωτερική κατανάλωση θα παραμείνει κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης αλλά 
θα τροφοδοτείται από το δανεισμό και όχι από την πραγματική βελτίωση της υλικής κατάστασης 



των ατόμων. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε από φούσκα σε φούσκα. 
tο γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται σήμερα σε μια εσωτερική κατανάλωση 

που τροφοδοτείται όλο και περισσότερο από το δανεισμό, μετατρέπει σε φαύλο κύκλο και τις 
προσπάθειες εξόδου από τις εκάστοτε κρίσεις: για να αναθερμανθεί η οικονομία, οι κυβερνήσεις 
θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τον εύκολο δανεισμό, πράγμα που θα οδηγήσει σε 
νέο υπερδανεισμό κ.ο.κ. Αυτό που έχει σημασία, είναι να δούμε ότι αυτή η διαδικασία θα 
επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα, από τη στιγμή που δε μεταρρυθμίστηκε ούτε στο 
ελάχιστο το οικονομικό σύστημα που τη γεννά.

Οι προοπτικές
Με δεδομένη τη διαμορφωθείσα κατάσταση, το διεθνές σύστημα είναι αναγκασμένο να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων. Το κυριότερο 
από αυτά είναι η πτώση των ρυθμών ανάπτυξης. Εξαιτίας της πτώσης αυτής προκαλούνται μια 
σειρά αλυσιδωτές αντιδράσεις που επιφέρουν τριγμούς σε ολόκληρο το οικονομικο-κοινωνικό 
οικοδόμημα. Η ανεργία, η επισφάλεια, οι πιέσεις για την αναίρεση των κεκτημένων εργασιακών 
δικαιωμάτων  και οι μισθολογικές απώλειες είναι τα αποτελέσματα της αναδιαπραγμάτευσης 
που οφείλεται στην κρίση. Ασφαλώς, στις περισσότερες περιπτώσεις η κρίση χρησιμοποιείται 
ως δικαιολογία από τα κυρίαρχα στρώματα για να βελτιώσουν τη δική τους θέση ή για να 
επωμιστούν λιγότερο το κόστος της. 

Κατά τη γνώμη μας, οι επιπτώσεις της κρίσης θα όφειλαν να αντιμετωπιστούν με βάση δύο 
γνώμονες. Ο πρώτος είναι οικολογικός και ο δεύτερος κοινωνικός. Κατ’ αρχάς  οι ρυθμοί ανάπτυξης 
θα έπρεπε να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς αυτός είναι ο μοναδικός διαφαινόμενος τρόπος 
αποφυγής του επερχόμενου οικολογικού κραχ. Η σπατάλη της ενέργειας και των φυσικών πόρων, 
όπως και η καταστροφή του περιβάλλοντος  που οφείλονται αποκλειστικά στη βιομηχανική 
ανάπτυξη και στον καταναλωτικό τρόπο ζωής που έχει υιοθετηθεί από τις αναπτυγμένες χώρες, 
πρέπει να εγκαταλειφθούν. Οφείλουμε, αν θέλουμε να  διασώσουμε τον πλανήτη και τη ζωή πάνω 
σ’ αυτόν, να παράγουμε και να καταναλώνουμε λιγότερο. Που θα πει να αλλάξουμε συνολικά τον 
τρόπο ζωής μας, να περάσουμε από την κοινωνία της σπατάλης στην κοινωνία της αποανάπτυξης. 
Να καταναλώνουμε με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες, να μη χρησιμοποιούμε υλικά μιας 
χρήσης, να σταματήσουμε να μεταφέρουμε προϊόντα από τη μία άκρη της γης στην άλλη για να τα 
καταναλώσουμε, να περιορίσουμε ακόμα και τις δικές μας μεταφορές, να εξοικονομούμε ενέργεια, να 
χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές, να αλλάξουμε συνολικά τη ζωή μας. Ίσως αυτός να αποδειχθεί 
και ένας τρόπος για να αποκτήσει η ζωή μας το νόημα που η φρενήρης κατανάλωση αδυνατεί να 
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της δώσει. Η μείωση της κατανάλωσης πάντως συναρτάται απόλυτα της πτώσης των ρυθμών 
ανάπτυξης και της σωτηρίας του πλανήτη. 

Επιπλέον, αυτή η συνολική αλλαγή νοοτροπίας συνδέεται με ένα νέο τρόπο ζωής που θα 
χαρακτηρίζεται από μια επανανοηματοδότηση των ανθρώπινων σχέσεων, από τη συνολική αλλαγή 
της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον και με τους άλλους ανθρώπους. Σε μια κοινωνία 
όπου η παραγωγή και η κατανάλωση θα έχουν την πραγματική τους θέση και δε θα κυριαρχούν 
τις ζωές των ανθρώπων όπως σήμερα, η νευρωτική σχέση του ανθρώπου με την εργασία του 
θα τροποποιηθεί κι αυτή. Δε θα δουλεύουμε όλη μέρα σαν ρομπότ για να αποκοιμιόμαστε κάθε 
βράδυ εξουθενωμένοι μπροστά στην τηλεόραση ή για να απολαμβάνουμε τους κόπους μας σε 
δύο εβδομάδες επίσης αγχωμένων διακοπών ετησίως. Ο ελεύθερος χρόνος θα κατέχει στη ζωή 
μας τη σημαντική θέση που κατέχει σήμερα η εργασία και η κατανάλωση. Μπορεί να μην έχουμε 
τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι ή ένα σούπερ εξελιγμένο i-phone, 
αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τη συντροφιά των ανθρώπων γύρω μας, να 
επιλέγουμε τις δημιουργικές δραστηριότητες που μας εκφράζουν ή απλά να ρεμβάζουμε. Έτσι, 
η σταδιακή η μείωση των ωρών εργασίας που μπορεί να αποτελέσει μια λύση για το σημερινό 
πρόβλημα της ανεργίας, αποτελεί ένα ρεαλιστικό μέτρο και ένα πρώτο βήμα προς μια κοινωνία της 
αποανάπτυξης.

Φυσικά, και ερχόμαστε στον αμιγώς κοινωνικό γνώμονα αντιμετώπισης της κρίσης, μια 
τέτοια μείωση των ωρών εργασίας είναι απολύτως απαραίτητο να συνδυαστεί με μια μισθολογική 
πολιτική που στοχεύει στη μείωση και την εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων. Είναι δηλαδή 
απαράδεκτο να μειώνουμε τις ώρες εργασίας για να  μειώσουμε τους μισθούς των ήδη υποαμειβόμενων. 
Μια απολύτως αξιοπρεπής διαβίωση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους ανεξαιρέτως. Αυτό που 
χρειάζεται δεν είναι να παράγουμε περισσότερα, αλλά να εξορθολογίσουμε την παραγωγή και την 
κατανάλωση και να διανέμουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο. Προς την κατεύθυνση αυτή, π.χ. η 
εφημερίδα Ελευθεροτυπία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αύξησε από την 1η Μαΐου κατά 10% τους 
μισθούς όλων των εργαζομένων της που αμείβονταν με μισθό κατώτερο των 1500 ευρώ. Συνεπώς, 
είναι δυνατά και μέσα στο καπιταλιστικό πλαίσιο βήματα προς μια δικαιότερη κοινωνία, ασχέτως 
αν το μακροπρόθεσμο σχέδιο θα περιλάμβανε πιο ριζικές και συνολικές αλλαγές που θα έφταναν 
μέχρι την οικονομική ισότητα και την εφαρμογή αμεσοδημοκρατικών μοντέλων σε όλα τα πεδία.      

          Αυτονομία ή Βαρβαρότητα                 



Στέφανος Τακτικός
Τρώμε τώρα! (σ.σ. τις σάρκες μας)1

Για μια ακόμη φορά φίλοι τηλεθεατές καλείστε να φάτε από τα έτοιμα… Μια 
ακόμη εργασία μου, τη φορά αυτή για το μάθημα «επικοινωνιολογία & σημειολογία των 
πολυμέσων», με την οποία, παρεμπιπτόντως, εγκαινιάζεται στο παρόν Μέσο, και προς χάριν 
της ιδικής σας τέρψεως, μια ακόμη ενότητα υπό την εύγλωττη, θέλω να πιστεύω, επωνυμία 
«τι άλλο θα δουν τα μάτια μου» – κάποια στιγμή φιλοδοξώ να εισάγω μιαν ακόμη θεματική 
με τίτλο «φάτε μάτια ψάρια», αυτή τη φορά με αντικείμενο το ψάρεμα, με το οποίο ουδέποτε 
ησχολήθην, αλλά είναι κρίμα, θα συμφωνήσετε, να μη χρησιμοποιηθεί μια τόσο ωραία ιδέα και 
γι’ αυτό καταθέτω δημόσια πρόταση συνεργασίας από αυτό το βήμα σε όλους τους ψαράδες, 
επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, ιχθυολόγους κλπ. Το αντικείμενο της εργασίας μου, όμως, για 
να έλθω στο προκείμενο, είναι η σημειολογική ανάλυση μιας διαφήμισης. Αμφιβάλλω εάν η 
ανάλυση που επιχειρώ δύναται να ανταποκριθεί σε αυτά τα υψηλά standards και επιδεικνύω 
κατά τον τρόπο αυτό για πολλοστή φορά τη μεγίστη μετριοπάθεια που με διέπει, παρά τους 
κατά καιρούς μικροπρεπείς ισχυρισμούς ορισμένων περί του αντιθέτου. Α! προτού το ξεχάσω… 
Εδώ2 θα δείτε τη διαφήμιση… Και τώρα, μετά από αυτόν τον χορταστικό πρόλογο μπορείτε, 
περνώντας από τα ορεκτικά στο κυρίως πιάτο, να φάτε το κείμενο μου –που όμως επ’ ουδενί 
δεν συνιστά eye candy –με τα λαίμαργα μάτια σας! Τα κουρασμένα μάτια δε μασάνε…

Έξαφνα, δίχως προειδοποίηση, η τηλεοπτική οθόνη καταλαμβάνεται από μια εικόνα, η 
οποία φαντάζει παράταιρη, βρισκόμενη σε αντιδιαστολή με όσα έχουν προηγηθεί, διακρινόμενη 
από μια φαινομενική προχειρότητα ασύμβατη με τις ιλουστρασιόν εικόνες της ζώνης του 
«prime time», καταλαμβάνοντας το θεατή, που για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπος με 
αυτήν, εξ απήνης. Το σάστισμα, που αρχικά ενδεχομένως προξενείται στη θέα τους, συνοδεύεται 

1. Το συγκεκριμένο κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο μπλογκ «Τα κουρασμένα μάτια» (http://
takoyrasmenamatia.blogspot.com/2009/01/blog-post_22.html).
2. http://www.youtube.com/watch?v=lQQgyB2fBxY
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από τη διερώτηση αναφορικά με την πιθανότητα τα όσα διαδραματίζονται μπροστά στα 
κουρασμένα μάτια του αποδέκτη να μην συνιστούν απλώς διακωμώδηση των, μάλλον όχι 
ανοίκειων, υπολογισμένα αναπαραγόμενων μοτίβων της «trash tV». Επομένως, το πρώτο 
ζητούμενο, η διατήρηση του ενδιαφέροντος του «στόχου», η καθήλωση της τόσο ευκόλως 
διαταρασσόμενης προσοχής του για τα επόμενα 30 δεύτερα είναι αυξημένες οι πιθανότητες 
να έχει εξασφαλισθεί. Εκείνο, βέβαια, που διακαώς επιζητείται είναι ο αποπροσανατολισμός∙ 
η προσοχή να αποσπασθεί από το καθεαυτό περιεχόμενο του προβαλλόμενου μηνύματος∙ ο 
παροπλισμός της ικανότητας να υποβληθεί αυτό σε κριτική. 

Έκανα λόγο για στόχο. Προκειμένου να κατανοήσουμε τη λειτουργία της 
διαφήμισης, είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε σε ποιο κοινό, ακριβώς, το εκπεμπόμενο μήνυμα 
απευθύνεται. Ποια «πληθυσμιακή ομάδα» απολαμβάνει του προνομίου να έχει χρησθεί από 
τους παραγωγούς του σποτ «target group». Στην περίπτωση που διερευνούμε, αρκεί μια 
στοιχειώδης παρατήρηση, ούτως ώστε να το πετύχουμε. Κατ’ αρχήν καλό θα είναι να μη 
διαφύγει της προσοχής μας η χρονική περίοδος, κατά την οποία το εν λόγω διαφημιστικό 
μήνυμα προβλήθηκε. Επρόκειτο για την περίοδο των Χριστουγέννων, τη συνυφασμένη με το 
υποτιθέμενο «πλησίασμα» των ανθρώπων, την «οικογενειακή θαλπωρή» που συνειρμικά 
ταυτίζεται με τη συγκέντρωση γύρω από το οικογενειακό τραπέζι και άλλα στερεότυπα, 
τα οποία, πέραν του ότι συναπαρτίζουν μια ομάδα εξαιτίας της παρεμφερούς υφής τους, 
συνέχονται ακριβώς επειδή είναι τέτοια. Στερεότυπα, καταδικασμένα σε κάθε σύγκρουση 
τους με την πραγματικότητα να διαψεύδονται από την τελευταία, όπως στην προκειμένη 
περίπτωση υποδηλώνει η φιλολογία, η αφορούσα την περιβόητη «μελαγχολία των εορτών», 
η όχι ξένη στους τηλεθεατές – όπως, άλλωστε, ξένο για κάθε ενημερωμένο τηλεθεατή δεν είναι 
ούτε καθεαυτό το αντικείμενο της. 

υπό το φως της τελευταίας παρατήρησης θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε πως το 
υπό εξέταση διαφημιστικό μήνυμα απευθύνεται στον καθένα –«όλοι ξέρουμε πόσο άσκημο 
είναι να τρως μόνος σου» (η υπογράμμιση δική μας), διατείνεται ο άνθρωπος μας, όλοι 
είμαστε μόνοι, εξυπονοείται–, παίζοντας, όπως κάθε καλή διαφήμιση οφείλει να κάνει, με τη 
διάψευση των προσδοκιών– έχει, επομένως, η διαφήμιση στη διάθεση της υλικό άφθονο, θα 
λέγαμε ανεξάντλητο… Των προσδοκιών εκείνων που έχουν ήδη ματαιωθεί, όσο και εκείνων 



που η ίδια σκοπίμως δημιουργεί και που μέλει ασφαλώς –και για λόγους στους οποίους θα 
επανέλθουμε– να έχουν την ίδια τύχη. Αλλά, εφόσον θέλουμε να είμαστε κατά τι πιο ακριβείς, 
κύριοι αποδέκτες του μηνύματος είναι όσοι ασυνείδητα ταυτίζονται με τον πρωταγωνιστή του 
σποτ. Αυτόν τον τύπο στον οποίο θα απέδιδαν σαρκάζοντας το χαρακτηρισμό «παράκμας» 
ή «τελειωμένος». Σε μια διαδικασία παρεμφερή αυτής που περιγράφεται από τον Αντόρνο, 
–ο οποίος διακρίνει στο χαιρέκακο γέλιο που προκαλούν στο θεατή ταινιών κινουμένων 
σχεδίων τα παθήματα των φιγούρων εκείνων που, όπως ο Ντόναλτ Ντακ, είναι συνδυασμένες 
με το ρόλο του «καρπαζοεισπράκτορα», το μαζοχιστικό μίσος έναντι του εαυτού του, από το 
οποίο διακατέχονται όσοι στην καθημερινότητα τους αναγκάζονται να επωμιστούν έναν ρόλο 
αντίστοιχο της φιγούρας που γίνεται λάστιχο–, ο τηλεθεατής, χλευάζοντας τον άνθρωπό μας, 
χλευάζει τον εαυτό του. Αυτό που του επιτρέπεται εν μέσω της δεδομένης κοινωνικο-ιστορικής 
συγκυρίας να είναι, γελάει, δίχως να το συναισθάνεται, με την καθημερινότητα του∙ την ένδεια 
και τη μονοτονία της – «γι’ αυτό κάθε μεσημέρι, την ίδια πάντα ώρα, θα τρώμε μαζί». Η 
ταύτιση έχει ήδη συντελεσθεί στο σημείο όπου ο πρωταγωνιστής με ύφος που φαντάζει σχεδόν 
απειλητικό καταλήγει: «τηλετραπέζι για δύο. Εγώ κι εσύ», ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να 
λέει, καθώς δείχνει με το δάκτυλο: «εγώ είμαι εσύ». Eνόσω «διασκεδάζει», ο τηλεθεατής 
διασκεδάζει τους φόβους του. «Μην τρως σαν μαγκούφης!» αναγράφεται στο κάτω μέρος 
της τηλεοπτικής οθόνης, εν μέσω ενός σκηνικού κάθε άλλο παρά θελκτικού. Η διαφήμιση μες 
στη διαφήμιση μπορεί να αποτελεί παρωδία∙ αλλά ο συντελούμενος ψυχολογικός εκβιασμός 
είναι καθόλα αληθινός…

Το λογότυπο της NoVa στο μονοχρωματικό φόντο έρχεται ως από μηχανής θεός 
να επαναφέρει την τάξη∙ να πέσει ως αυλαία που, επιτέλους, απαλείφει το αποτρόπαιο θέαμα 
από το oπτικό μας πεδίο, υπό την ηχητική υπόκρουση «εύθυμης» μουσικής συνυφασμένης 
με την «εταιρική ταυτότητα» που εδώ, πλέον, έχει προσλάβει μια χροιά περιπαικτική, 
«φιλοτεχνώντας» μια «μίνιμαλ» αισθητική που αντιπαραβάλλεται στην «πληθωρικότητα» 
όσων προηγήθησαν. Δεν είναι, όμως, η προσβεβλημένη αισθητική που αποκαθίσταται εκείνο 
που μετράει. Είναι η διασκέδαση του φόβου της μοναξιάς, η παρεχόμενη –πρόσκαιρη, έστω– 
ανακούφιση εκείνο, για το οποίο οφείλουμε να είμεθα ευγνώμονες. Και, επιπροσθέτως, 
πρόθυμοι να παραβλέψουμε, κατόπιν όλων αυτών των ψυχικών διακυμάνσεων, στις οποίες 
υποβαλλόμεθα, την ουσία. Πόσω μάλλον τη στιγμή εκείνη όπου το κύρος, η φερεγγυότητα της 
εταιρίας αναδεικνύονται σε όλο τους το... μεγαλείο, διαμέσου της αντίστιξης με την υπερβολή, 
τη διόγκωση που διαπνέει την απόδοση της «ατμόσφαιρας» των τηλεπωλήσεων κατά τη 
διάρκεια του 1ου μέρους, της χλεύης, της επιφυλασσόμενης για τους κώδικες εκείνους της 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΚΤιΚΟΣ22
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διαφήμισης που πλέον φαντάζουν παρωχημένοι, έχουν περιπέσει σε αχρηστία ως συνέπεια της 
κατάχρησης – η απεύθυνση στον αποδέκτη σε δεύτερο ενικό, το κλασσικό μέσο εγκαθίδρυσης 
μιας ψευδαίσθησης οικειότητας έχει εξουδετερωθεί∙ απαρχαιωμένο, αντιμετωπίζεται πλέον 
με επιφυλακτικότητα. Επιτυγχάνεται, έτσι, η συγκάλυψη του γεγονότος ότι το προϊόν, 
το οποίο η NoVa εμπορεύεται, δεν διαφέρει, αλήθεια, και τόσο από το «τηλετραπέζι». 
Συγκαλύπτεται η απλή διαπίστωση, επισκιάζεται η κοινή λογική που υπαγορεύει πως, ναι, 
η υπόσχεση να τσουγκρίσεις μέσα από το γυαλί της τηλεόρασης είναι καταδικασμένη να 
μείνει ανεκπλήρωτη, εφόσον δεν έχεις ήδη πιεί ικανή ποσότητα οινοπνεύματος, αλλά και τα 
προσφερόμενα «περισσότερα από 200 κανάλια» δεν πρόκειται, επίσης, να αποτελέσουν 
καλύτερη «συντρόφια» – είναι αυτός ο αστείος ισχυρισμός που προβάλλεται από τη 
συγκεκριμένη διαφήμιση και, καμουφλαρισμένος όντας, περνά απαρατήρητος. Όσο για τον 
πελάτη, αυτός μπορεί να ελπίζει μέχρι να κάνει τα προσφερόμενα αγαθά δικά του, αφού δεν 
του δίνεται η δυνατότητα να πάρει την παραμικρή «γεύση» από αυτά προκαταβολικά.

Αλλά δεν αφήνεται περιθώριο αμφιβολίας καθώς το ανερυθρίαστα περιπαικτικό μότο 
«έχεις επιλογές» αντιπαραβάλλεται –εν μέσω μιας ζάλης που παραπέμπει στη μέθη– στο 
επιτακτικό ύφος, το συνοδευόμενο από την αντίστοιχη γλώσσα του σώματος που αποπέμπει 
ο «uncool» τύπος όταν επιμένει να «τρώμε μαζί». Η προμήθεια του διαφημιζόμενου 
προϊόντος παρουσιάζεται ως μόνη διέξοδος. Και έτσι η διαφήμιση επιτελεί τη λειτουργία 
της με τον πλέον ιδανικό τρόπο, καθόσον η λειτουργία αυτή συνίσταται στη δημιουργία 
προσδοκιών καταδικασμένων να παραμείνουν ανεκπλήρωτες∙ στη διαιώνιση της αίσθησης 
του ανικανοποίητου, ωθώντας στη δίχως όρια κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. 
Διαδικασία διαμέσου της οποίας μάταια πασχίζεται να πληρωθεί το απορρέον από αυτήν κενό. 
Έτσι η άκαρπη αναζήτηση δεν έχει τέλος, όπως ακριβώς υπαγορεύει η εύρυθμη λειτουργία 
της καταναλωτικής κοινωνίας. Το φίδι που καταπίνει την ουρά του… Επομένως, ίσως να 
μην μάθουμε για πόσους είναι το «τηλετραπέζι», αλλά μάλλον γνωρίζουμε, πλέον, τι κρέας 
περιλαμβάνει ως κύριο έδεσμα…
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Αντρέ Γκορζ
Η εργασία κατά την έξοδο από τον καπιταλισμό

ή η έξοδος από τον καπιταλισμό έχει ήδη ξεκινήσει
μετάφραση: Θανάσης Πολλάτος

Ο Αντρέ Γκορζ (1923-2007), με θητεία στα περιοδικά Temps Modernes και Nouvel Observateur, ανήκει 
στους στοχαστές που θεμελίωσαν το πρόταγμα της αποανάπτυξης πάνω στη βάση της εξόδου από τις 
οικονομιστικές ιδεοληψίες της παραδοσιακής αριστεράς και της εστίασης στο όραμα μιας συμβιωτικής 
κοινωνίας. Για τον Γκορζ, η υπέρβαση της κοινωνίας της εργασίας για χάρη της κοινωνίας του ελεύθερου 
χρόνου, όπου η δημιουργικότητα με τη μορφή της αυτοπαραγωγής θα δίνει (μεταξύ άλλων) νόημα στην 
ανθρώπινη ζωή, αποτελεί το βασικό στοιχείο υπέρβασης του ίδιου του καπιταλισμού. Το κείμενο «Η 
εργασία κατά την έξοδο από τον καπιταλισμό ή η έξοδος από τον καπιταλισμό έχει ήδη ξεκινήσει» αποτελεί 
το κείμενο που έστειλε στην επιθεώρηση écoRev λίγες μέρες πριν αυτοκτονήσει -το Σεπτέμβρη του 2007 
μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα, τη Ντορίν. Η ακρίβεια με την οποία προοικονομεί την οικονομική 
κρίση που εξελίσσεται σήμερα είναι πέραν από εντυπωσιακή, και χαρακτηριστική της διορατικότητας που 
συντρόφευε πάντοτε την αισιοδοξία του. Μεταφρασμένα στα ελληνικά μπορεί να βρει κανείς τα βιβλία 
του Γκορζ Καπιταλισμός, σοσιαλισμός, οικολογία, Οι δρόμοι του παραδείσου, Η αθλιότητα του σήμερα και η 
προοπτική για το αύριο κ.ά. 

Το ζήτημα της εξόδου από τον καπιταλισμό δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρο. Τίθεται με τους 
όρους και τον επείγοντα χαρακτήρα μιας ριζικής καινοτομίας. Από την ίδια του την ανάπτυξη, 
ο καπιταλισμός άγγιξε ένα όριο τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό το οποίο είναι ανίκανος να 
ξεπεράσει και το οποίο τον κάνει ένα σύστημα που επιβιώνει με τεχνάσματα απέναντι στην 
κρίση των θεμελιωδών του στοιχείων: της εργασίας, της αξίας, του κεφαλαίου.

Η κρίση του συστήματος εκδηλώνεται τόσο σε μακρο-οικονομικό όσο και σε μικρο-
οικονομικό επίπεδο. Βασίζεται κυρίως σε μια τεχνοεπιστημονική αναστάτωση που επιφέρει 
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μια ρήξη στην ανάπτυξη του καπιταλισμού και καταστρέφει με τον αντίκτυπό της τα θεμέλια 
της δύναμης και της ικανότητάς του να αναπαράγεται. Θα προσπαθήσω να αναλύσω αυτή 
την κρίση πρώτα από μακρο-οικονομική σκοπιά [1] και κατόπιν μέσα από τα αποτελέσματά 
της για τη λειτουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων [2].

[1] Η εισαγωγή της πληροφορικής και η αυτοματοποίηση της παραγωγής επέτρεψαν 
την παραγωγή αυξανόμενων ποσοτήτων εμπορευμάτων με μειωνόμενες ποσότητες εργασίας. 
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος περιορίζεται διαρκώς και η τιμή των προϊόντων 
τείνει προς τα κάτω. Κι όμως, όσο η ποσότητα εργασίας για μια δεδομένη παραγωγή μειώνεται 
τόσο η αξία που παράγεται ανά εργαζόμενο –η παραγωγικότητά του- πρέπει να αυξάνεται 
ούτως ώστε ο όγκος του εισπράξιμου κέρδους να μη μειώνεται. Έχουμε συνεπώς αυτό το 
φαινομενικό παράδοξο: όσο περισσότερο αυξάνεται η παραγωγικότητα, τόσο περισσότερο 
πρέπει να αυξάνεται επιπλέον για να αποφευχθεί η μείωση του όγκου του κέρδους. Η κούρσα 
της παραγωγικότητας τείνει έτσι να επιταχύνει τους ρυθμούς της, οι πραγματικοί εργαζόμενοι 
να μειώνονται, η πίεση στο προσωπικό να γίνεται πιο έντονη, το επίπεδο και ο όγκος των 
μισθών να περιορίζονται. Το σύστημα εξελίσσεται προς ένα εσωτερικό όριο όπου η παραγωγή 
και η επένδυση στην παραγωγή παύουν να είναι αρκετά αποδοτικές.

Οι αριθμοί πιστοποιούν πως έχουμε φτάσει σ’ αυτό το όριο. Η παραγωγική συσσώρευση 
του παραγωγικού κεφαλαίου δε σταματά να υποχωρεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 500 
επιχειρήσεις του δείκτη Standard and Poor’s διαθέτουν 631 δισεκατομμύρια ρευστών 
αποθεμάτων· το ήμισυ των κερδών των αμερικανικών επιχειρήσεων προέρχεται από ενέργειες 
στις κεφαλαιαγορές. Στη Γαλλία, η παραγωγική επένδυση των επιχειρήσεων του δείκτη CaC 
401 δεν αυξάνεται ακόμα κι όταν τα κέρδη τους εκτινάσσονται. Ένα αυξανόμενο μέρος των 
συσσωρευμένων κεφαλαίων -που η παραγωγή δε μπορεί να αξιοποιήσει στο σύνολό τους - 
διατηρεί τη μορφή του χρηματιστικού κεφαλαίου. Εγκαθιδρύεται έτσι μια χρηματοοικονομική 
βιομηχανία που τελειοποιεί συνεχώς την τέχνη της δημιουργίας χρήματος μέσα από την 
αποκλειστική αγοραπωλησία διαφόρων μορφών χρήματος. Το ίδιο το χρήμα είναι το μοναδικό 
εμπόρευμα που η χρηματοοικονομική βιομηχανία παράγει με ολοένα και περισσότερο 
παρακινδυνευμένες και ολοένα και λιγότερο ελεγχόμενες ενέργειες στις χρηματιστικές αγορές. 
Ο όγκος του κεφαλαίου που απορροφά και διαχειρίζεται η χρηματοοικονομική βιομηχανία 
υπερβαίνει κατά πολύ τον όγκο του κεφαλαίου που αξιοποιεί η πραγματική οικονομία (το 

 1. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για το δείκτη που περιλαμβάνει τις 40 σημαντικότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
του Παρισιού μετοχές.
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σύνολο των χρηματοοικονομικών ενεργητικών φτάνει τα 160.000 δισεκατομμύρια, δηλαδή 
τρεις ή τέσσερις φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ). Η «αξία» αυτού του κεφαλαίου είναι καθαρά 
εικονική: βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στο δανεισμό και στην «καλή θέληση», δηλαδή 
στις προσδοκίες: το χρηματιστήριο κεφαλαιοποιεί τη μελλοντική μεγέθυνση, τα μελλοντικά 
κέρδη των επιχειρήσεων, τη μελλοντική άνοδο των τιμών των ακινήτων, τα κέρδη που 
μπορούν να προκύψουν από αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, συγκεντρώσεις κ.λπ. Οι τιμές 
του χρηματιστηρίου διογκώνονται από τα κεφάλαια και τις μελλοντικές τους υπερ-αξίες και 
τα νοικοκυριά παρακινούνται από τις τράπεζες να αγοράσουν (μεταξύ άλλων) μετοχές και 
μερίσματα επενδυτικών εταιρειών ακινήτων, να επιταχύνουν έτσι την άνοδο των τιμών, να 
δανειστούν από την τράπεζά τους όλο και μεγαλύτερα ποσά ώστε να αυξήσουν το εικονικό 
χρηματιστηριακό τους κεφάλαιο.

Η κεφαλαιοποίηση των προσδοκιών κέρδους και μεγέθυνσης συντηρεί το μεγεθυνόμενο 
δανεισμό, εκτρέφει μια οικονομία της οποίας η ρευστότητα οφείλεται στην τραπεζική 
ανακύκλωση εικονικών υπερ-αξιών και επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια «οικονομική 
ανάπτυξη» που, καθώς βασίζεται στον εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό, απέχει πολύ από 
το να είναι ο κύριος κινητήριος μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης (περιλαμβανόμενης και της 
κινεζικής ανάπτυξης). Η πραγματική οικονομία γίνεται ένα παράρτημα των κερδοσκοπικών 
φουσκών που συντηρούνται από τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Μέχρι που, αναπόφευκτα, 
οι φούσκες θα σκάσουν, θα παρασύρουν τις τράπεζες σε αλυσιδωτές χρεοκοπίες απειλώντας το 
παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα με κατάρρευση και την πραγματική οικονομία με μια σοβαρή 
και παρατεταμένη ύφεση (η ιαπωνική ύφεση κρατάει ήδη δεκαπέντε χρόνια).

Παρότι κατηγορούμε την κερδοσκοπία, τους φορολογικούς παραδείσους, την αδιαφάνεια 
και την έλλειψη ελέγχου της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας (και συγκεκριμένα των hedge 
funds), η απειλή της ύφεσης, και μάλιστα η κατάρρευση που επικρέμαται πάνω από την 
παγκόσμια οικονομία, δεν οφείλεται στην έλλειψη ελέγχου· οφείλεται στην ανικανότητα του 
καπιταλισμού να αυτοαναπαραχθεί. Διαιωνίζεται και λειτουργεί μόνο πάνω σε εικονικές και 
ολοένα και πιο επισφαλείς βάσεις. Η υποτιθέμενη αναδιανομή των εικονικών υπερ-αξιών των 
φουσκών μέσω της φορολογίας απλά θα επέσπευδε αυτό που η χρηματοοικονομική βιομηχανία 
προσπαθεί να αποφύγει: την υποτίμηση του τεράστιου όγκου των χρηματοοικονομικών 
ενεργητικών και τη χρεοκοπία του τραπεζικού συστήματος. 

Η «οικολογική αναδιάρθρωση» δε μπορεί παρά να επιβαρύνει την κρίση του συστήματος. 
Είναι αδύνατον να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή χωρίς να εγκαταλείψουμε 
οριστικά τις οικονομικές μεθόδους και την οικονομική λογική που μας καθοδηγούν εδώ και 
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150 χρόνια. Αν παρατείνουμε την τωρινή τάση, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα τριπλασιαστεί ή 
θα τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050. Κι όμως, σύμφωνα με την έκθεση του Συμβουλίου για 
το Κλίμα του ΟΗΕ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν κατά 85% 
μέχρι τότε για να περιορίσουμε την κλιματική υπερθέρμανση κατά 2°C μάξιμουμ. Αν δεν το 
καταφέρουμε, οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες και μη ελεγχόμενες. Η αποανάπτυξη 
είναι συνεπώς μονόδρομος για την επιβίωσή μας. Αλλά προϋποθέτει μιαν άλλη οικονομία, έναν 
άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο πολιτισμό, άλλες κοινωνικές σχέσεις. Και όσο αυτές απουσιάζουν, 
η κατάρρευση δε θα μπορούσε να αποφευχθεί παρά χάρη σε περιορισμούς, σε παροχές αγαθών 
με δελτίο, σε αυταρχική κατανομή των πόρων -χαρακτηριστικά όλα τους μιας οικονομίας 
πολέμου. Η έξοδος από τον καπιταλισμό θα λάβει συνεπώς χώρα με τον ένα τρόπο ή με τον 
άλλο, πολιτισμένα ή βάρβαρα. Το ερώτημα αφορά μόνο στη μορφή που αυτή η έξοδος θα 
πάρει και στο ρυθμό με τον οποίο θα εξελιχθεί.

Η βάρβαρη μορφή μας είναι ήδη οικεία. Επικρατεί σε πολλές περιοχές της Αφρικής, που 
δυναστεύονται από τους πολέμαρχους, από τη λεηλασία των ερειπίων της νεωτερικότητας, 
από τις σφαγές και το τράφικινγκ, στο φόντο της πείνας. Τα τρία μέρη της ταινίας Μαντ 
Μαξ ήταν αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας. Η μορφή της εξόδου από τον καπιταλισμό, 
αντίθετα, δεν είναι κάτι που οραματιζόμαστε σπάνια. Η αναφορά στην κλιματική καταστροφή 
που μας απειλεί μας οδηγεί γενικά στο να οραματιστούμε μια «αλλαγή της νοοτροπίας», 
αλλά η φύση αυτής της αλλαγής, οι συνθήκες της δυνατότητάς της, τα εμπόδια που πρέπει 
να υπερβαθούν, μοιάζουν να προκαλούν τη φαντασία. Το να οραματιστούμε μιαν άλλη 
οικονομία, άλλες κοινωνικές σχέσεις, άλλους τρόπους και μέσα παραγωγής θεωρείται «μη 
ρεαλιστικό», λες και η κοινωνία του εμπορεύματος, της μισθωτής εργασίας και του χρήματος 
είναι αξεπέραστη. Στην πραγματικότητα, πληθώρα συγκλινόντων δεικτών υποδεικνύουν 
πως το ξεπέρασμα ξεκίνησε ήδη και πως οι πιθανότητες μιας πολιτισμένης εξόδου από τον 
καπιταλισμό εξαρτώνται κυρίως από τη δική μας ικανότητα να διακρίνουμε τις τάσεις και τις 
πρακτικές που αναγγέλλουν αυτή τη δυνατότητα.

[2] Ο καπιταλισμός οφείλει την επέκταση και την κυριαρχία του στη δύναμη που 
απέκτησε μέσα σε έναν αιώνα, ταυτόχρονα πάνω στην παραγωγή και στην κατανάλωση. 
Αποκόπτοντας πρώτα τους εργάτες από τα μέσα της εργασίας τους και από τα προϊόντα 
τους, εξασφάλισε σταδιακά το μονοπώλιο των μέσων παραγωγής και τη δυνατότητα να 
ενσωματώνει την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, διαιρώντας και εκμηχανίζοντας την εργασία 
μέσα στις μεγάλες εγκαταστάσεις, μετέτρεψε τους εργαζόμενους σε εξαρτήματα των 
μεγαμηχανών του κεφαλαίου. Κάθε ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής από τους παραγωγούς 
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έγινε έτσι αδύνατη. Περιορίζοντας την εξουσία τους πάνω στη φύση και τον προορισμό των 
προϊόντων, εξασφάλισε στο κεφάλαιο σχεδόν το μονοπώλιο της προσφοράς και συνεπώς τη 
δύναμη να ευνοεί σε όλους τους τομείς την πιο αποδοτική παραγωγή και κατανάλωση, καθώς 
και τη δύναμη να κατασκευάζει τις ορέξεις και τις επιθυμίες των καταναλωτών, τον τρόπο με 
τον οποίο θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους. Σε αυτή ακριβώς τη δύναμη η επανάσταση της 
πληροφορικής άρχισε να ανοίγει ρωγμές.

Αρχικά, η χρησιμοποίηση της πληροφορικής στόχευε στη μείωση του κόστους 
παραγωγής. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτή η μείωση του κόστους να επιφέρει μιαν 
αντίστοιχη πτώση της τιμής του εμπορεύματος, έπρεπε να αναιρεθούν με κάποιο τρόπο και 
κατά το δυνατόν οι νόμοι της αγοράς. Αυτή η αναίρεση συνίσταται στην απονομή ασύγκριτων 
ιδιοτήτων στα εμπορεύματα· χάρη στις ιδιότητες αυτές, τα εμπορεύματα φαίνονται χωρίς 
ισοδύναμο και παύουν έτσι να εμφανίζονται ως απλά εμπορεύματα. Η εμπορική αξία (η τιμή) 
των προϊόντων έπρεπε άρα να εξαρτηθεί περισσότερο από τις άυλες, μη μετρήσιμες ιδιότητές 
τους, παρά από την ουσιαστική χρησιμότητά τους (αξία χρήσης). Αυτές οι άυλες ιδιότητες -το 
στυλ, η πρωτοτυπία, το πρεστίζ της μάρκας, η σπανιότητα ή η «αποκλειστικότητα» - έπρεπε 
να παρέχουν στα προϊόντα μιαν υπόσταση συγκρίσιμη με αυτή των έργων τέχνης: αυτά έχουν 
μια αυθυπόστατη αξία, δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να μας επιτρέπει να εγκαθιδρύσουμε 
ανάμεσά τους μια σχέση ισοδυναμίας ή «δίκαιης τιμής». Άρα δεν πρόκειται για πραγματικά 
εμπορεύματα. Η τιμή τους εξαρτάται από τη σπανιότητά τους, από τη φήμη του δημιουργού, 
από την επιθυμία του πιθανού αγοραστή. Οι άυλες, μη συγκρίσιμες ιδιότητες παρέχουν στην 
παραγωγό εταιρεία το ισοδύναμο ενός μονοπωλίου και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μια 
πρόσοδο λόγω πρωτοτυπίας, σπανιότητας ή αποκλειστικότητας. Αυτή η πρόσοδος κρύβει, 
αναπληρώνει και συχνά υπεραναπληρώνει τον περιορισμό της οικονομικής αξίας που επιφέρει 
η πτώση του κόστους παραγωγής για τα προϊόντα ως εμπορεύματα με ανταλλάξιμο μεταξύ 
τους χαρακτήρα σύμφωνα με τη σχέση ισοδυναμίας τους. Άρα, από οικονομικής άποψης, η 
καινοτομία δε δημιουργεί αξία: αποτελεί το μέσο για να δημιουργήσουμε από τη σπανιότητα 
μια πηγή προσόδου και να εξασφαλίσουμε μια επαυξημένη τιμή σε σχέση με τα ανταγωνιζόμενα 
προϊόντα. Το μέρος της προσόδου στην τιμή ενός εμπορεύματος μπορεί να είναι δέκα, είκοσι 
ή πενήντα φορές μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής του και αυτό δεν ισχύει μονάχα 
στα είδη πολυτελείας. ισχύει επίσης και για τα είδη καθημερινής χρήσης όπως τα αθλητικά 
παπούτσια, τα μπλουζάκια, τα κινητά, οι δίσκοι, τα τζην κ.λπ.

Κι όμως, η πρόσοδος δεν είναι της ίδιας φύσης με το κέρδος: δεν αντιστοιχεί στη 
δημιουργία μιας επιπρόσθετης αξίας, μιας υπεραξίας. Ανακατανέμει το συνολικό όγκο της 



Η ΕρΓΑΣιΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕξΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠιΤΑΛιΣΜΟ 29

αξίας στο κέρδος των αποδοτικών επιχειρήσεων και εις βάρος των άλλων· δεν αυξάνει τον 
όγκο αυτόν2. Καθώς η αύξηση της προσόδου γίνεται ο σκοπός που καθορίζει την πολιτική 
των επιχειρήσεων –πιο σημαντικός από το κέρδος που προσκρούει στο εσωτερικό όριο 
που αποδείχθηκε πιο υψηλό- ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις αφορά πρώτα απ’ 
όλα στην ικανότητα και στην ταχύτητα των καινοτομιών. Απ’ αυτήν εξαρτάται πρώτα 
απ’ όλα το μέγεθος της προσόδου. Έτσι, προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στο 
λανσάρισμα καινούργιων προϊόντων, μοντέλων ή στυλ, με την πρωτοτυπία του ντιζάιν, με 
την επινοητικότητα των διαφημιστικών τους εκστρατειών, με την «προσωποποίηση» 
των προϊόντων. Η επιτάχυνση της αχρήστευσης, η οποία πάει μαζί με τον περιορισμό της 
αντοχής και της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων, γίνεται το αποφασιστικό μέσο για 
την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. υποχρεώνει τις εταιρείες να επινοούν διαρκώς νέες 
ανάγκες και επιθυμίες, να παρέχουν στα εμπορεύματα αξία συμβολική, κοινωνική, ερωτική, 
να διαδίδουν μια «κουλτούρα της κατανάλωσης» που ποντάρει στη εξατομίκευση, στη 
θεωρία του μοναδικού, στην αντιζηλία, στο φθόνο, εν συντομία σε αυτό που ονόμασα αλλού 
«αντικοινωνική κοινωνικοποίηση». 

Σ’ αυτό το σύστημα, όλα αντιτίθενται στην αυτονομία των ατόμων· στην ικανότητά 
τους να αναστοχάζονται μαζί για τους κοινούς τους σκοπούς και τις κοινές τους ανάγκες· 
στην ικανότητά τους να συνεννοούνται για τον καλύτερο τρόπο μείωσης της σπατάλης, 
να εξοικονομούν πόρους, να αναπτύσσουν μαζί, ως παραγωγοί και καταναλωτές, μια κοινή 
αντίληψη περί του επαρκούς –αυτό που ο Ζακ Ντελόρ ονόμαζε «ολιγαρκή αφθονία». 
Προφανώς, η ρήξη με την τάση «να παράγουμε περισσότερο και να καταναλώνουμε 
περισσότερο» και ο αυτόνομος επανακαθορισμός ενός μοντέλου ζωής που θα στοχεύει στο 
να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα μέσα, σημαίνει τη ρήξη με τον πολιτισμό 
όπου δεν παράγουμε τίποτα απ’ αυτά που καταναλώνουμε και δεν καταναλώνουμε τίποτα 

2.  Η αξία-εργασία είναι μια ιδέα του Άνταμ Σμιθ που έβλεπε στην εργασία το κοινό υπόβαθρο όλων των 
εμπορευμάτων και σκεφτόταν πως αυτά ανταλλασσόταν ανάλογα με την ποσότητα εργασίας που περιεί-
χαν. Η αξία-εργασία δεν έχει σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα και το οποίο (στον Ντομινίκ 
Μεντά μεταξύ άλλων) έπρεπε να σκιαγραφείται ως εργασία-αξία (αξία ηθική, κοινωνική, ιδεολογική κ.λπ.). 
Ο Μαρξ ξεκαθάρισε και επεξεργάστηκε ξανά τη θεωρία του Α. Σμιθ. Απλοποιώντας την πολύ, θα συνοψί-
ζαμε την οικονομική της σημασία λέγοντας: Μια επιχείρηση δημιουργεί αξία στο βαθμό που παράγει ένα 
εμπόρευμα προς πώληση με εργασία για την αμοιβή της οποίας θέτει σε κυκλοφορία (δημιουργεί, διανέμει) 
αγοραστική δύναμη. Αν η δραστηριότητά της δεν αυξάνει την ποσότητα του χρήματος σε κυκλοφορία, δε 
δημιουργεί αξία. Αν η δραστηριότητά της καταστρέφει εργασία, καταστρέφει αξία. Η πρόσοδος του μονο-
πωλίου καταναλώνει αξία που δημιουργείται αλλού και την ιδιοποιείται.
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απ’ αυτά που παράγουμε· όπου παραγωγοί και καταναλωτές είναι διαχωρισμένοι και όπου ο 
καθένας αντιτίθεται στον εαυτό του υιοθετώντας πότε τη μία και πότε την άλλη του ιδιότητα, 
ξεχνώντας πως στην ουσία είμαστε όλοι και παραγωγοί και καταναλωτές· όπου όλες οι ανάγκες 
και όλες οι επιθυμίες υποτάσσονται στην ανάγκη να κερδίζουμε χρήμα και στην επιθυμία να 
κερδίζουμε περισσότερο· όπου η δυνατότητα αυτο-παραγωγής για αυτο-κατανάλωση μοιάζει 
αδίκως απρόσιτη και γελοιωδώς ξεπερασμένη.

Ωστόσο, η «δικτατορία πάνω στις ανάγκες» χάνει τη δύναμή της. Η επιρροή που ασκούν 
οι εταιρείες πάνω στους καταναλωτές γίνεται πιο εύθραυστη παρά την εκτίναξη των δαπανών 
του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Η τάση για αυτοπαραγωγή ξανακερδίζει έδαφος λόγω 
του αυξανόμενου βάρους που έχουν τα άυλα περιεχόμενα στη φύση των εμπορευμάτων. Το 
μονοπώλιο της προσφοράς ξεφεύγει λίγο λίγο απ’ το κεφάλαιο.

Καθώς οι γνώσεις, οι ιδέες, οι έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στη 
δημιουργία των εμπορευμάτων καθοριζόταν σύμφωνα με τις μηχανές και σύμφωνα με τα 
είδη στα οποία ενσωματωνόταν για μια συγκεκριμένη χρήση, το κεφάλαιο δεν ήταν δύσκολο 
να ιδιωτικοποιήσει και να μονοπωλήσει τα άυλα περιεχόμενα. Η ιδιωτική ιδιοκτησία των 
γνώσεων και των ιδεών ήταν δυνατή επειδή αυτές ήταν αδιαχώριστες από τα αντικείμενα που 
τις ενσάρκωναν. Ήταν ένα συστατικό του παγίου κεφαλαίου.

Όλα όμως αλλάζουν όταν τα άυλα περιεχόμενα δεν είναι πια αδιαχώριστα από τα προϊόντα 
που τα περιέχουν ούτε από τα πρόσωπα που τα κατέχουν· όταν φτάνουν σε μία ύπαρξη 
ανεξάρτητη από κάθε ιδιαίτερη χρήση και όταν μπορούν, μεταφρασμένα σε λογισμικό, να 
αναπαραχθούν σε απεριόριστες ποσότητες με ελάχιστο κόστος. Έτσι, μπορούν να γίνουν ένα 
άφθονο υλικό το οποίο χάρη στην απεριόριστη διαθεσιμότητά του, χάνει κάθε ανταλλακτική 
αξία και εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο ως δωρεάν κοινό αγαθό –εκτός κι αν μπορέσουμε να 
το εμποδίσουμε απαγορεύοντας την πρόσβαση και την απεριόριστη χρήση σε εκείνους στους 
οποίους προσφέρεται.

Το πρόβλημα που θίγει η «οικονομία της γνώσης» προέρχεται από το γεγονός πως η 
άυλη διάσταση από την οποία εξαρτάται η αποδοτικότητα των εμπορευμάτων δεν είναι, στην 
εποχή της πληροφορικής, της ίδιας φύσης με τις προηγούμενες: δεν πρόκειται για ιδιωτική 
ιδιοκτησία ούτε για ιδιοκτησία των επιχειρήσεων ή των συνεργατών τους· είναι από τη φύση 
της μη ιδιωτικοποιήσιμη και άρα δε μπορεί να γίνει πραγματικό εμπόρευμα. Μπορεί μονάχα να 
μεταμφιεστεί σε ιδιωτική ιδιοκτησία και εμπόρευμα διατηρώντας την αποκλειστική της χρήση 
με νομικά ή τεχνικά τεχνάσματα (μυστικούς κωδικούς πρόσβασης). Αυτή η μεταμφίεση όμως 
δεν αλλάζει σε τίποτα την πραγματικότητα ενός κοινού αγαθού που έχει απλά μεταμφιεστεί: 
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παραμένει ένα μη-εμπόρευμα που δεν πωλείται και που η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του 
απαγορεύονται αφού παραμένουν πάντοτε δυνατές, αφού παραμονεύουν τα «παράνομα 
αντίγραφα», οι «απομιμήσεις», οι απαγορευμένες χρήσεις. Ο ίδιος ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης 
δε μπορεί να το πουλήσει δηλαδή να μεταβιβάσει την ιδιωτική ιδιοκτησία σε κάποιον άλλο, 
όπως θα έκανε με ένα πραγματικό εμπόρευμα· Μπορεί μονάχα να πουλήσει το δικαίωμα στην 
πρόσβαση και στη χρήση «με άδεια».

Η οικονομία της γνώσης βασίζεται έτσι σε ένα είδος πλούτου που τείνει προς το κοινό 
αγαθό και τα διπλώματα και τα κοπιράιτ που υποτίθεται πως το ιδιωτικοποιούν δεν αλλάζουν 
τίποτα· η σφαίρα του δωρεάν επεκτείνεται ασταμάτητα. Η πληροφορική και το ίντερνετ 
υποσκάπτουν τα θεμέλια του βασιλείου του εμπορεύματος. Ό,τι μπορεί να μεταφραστεί σε 
ψηφιακή και αναπαραγώγιμη, επικοινωνίσιμη γλώσσα χωρίς έξοδα, τείνει αναπότρεπτα να γίνει 
κοινό αγαθό και μάλιστα ένα κοινό αγαθό οικουμενικό εφόσον μπορούν όλοι να αποκτήσουν 
πρόσβαση σ’ αυτό και να το χρησιμοποιήσουν. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπαράγει με τον 
υπολογιστή του άυλα περιεχόμενα όπως το ντιζάιν, τα σχέδια κατασκευής ή συναρμολόγησης, 
οι χημικοί τύποι και οι εξισώσεις· να επινοήσει τα δικά του στυλ και μορφές· να εκτυπώσει 
κείμενα, να αντιγράψει δίσκους, να αναπαραγάγει πίνακες. Περισσότερα από 200 εκατομμύρια 
αρχεία είναι πραγματικά προσβάσιμα ως «κοινές δημιουργίες». Στη Βραζιλία, όπου η 
δισκογραφική βιομηχανία διαθέτει στην αγορά 15 νέα Cd κάθε χρόνο, οι νέοι στις φαβέλες 
αντιγράφουν 80 την εβδομάδα και τα πουλάνε στο δρόμο. Τα τρία τέταρτα των υπολογιστών 
που κατασκευάστηκαν το 2004 είχαν αυτοπαραχθεί στις φαβέλες με τη χρησιμοποίηση 
υλικών που βρισκόταν στα αζήτητα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει τους συνεταιρισμούς και τις 
άτυπες ομαδώσεις αυτοπαραγωγής με σκοπό τον αυτο-εφοδιασμό3.

Ο Κλαούντιο Πράντο που διευθύνει το τμήμα ψηφιακού πολιτισμού στο υπουργείο 
Πολιτισμού της Βραζιλίας έλεγε πρόσφατα: «η δουλειά είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση... 
υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τη σκατοπερίοδο του 20ου αιώνα για να πάμε απευθείας από το 
19ο στον 21ο αιώνα». Η αυτοπαραγωγή των υπολογιστών για παράδειγμα υποστηρίχθηκε 
επίσημα: πρόκειται για την ενθάρρυνση της «ιδιοποίησης των τεχνολογιών από τους 
χρήστες με σκοπό τον κοινωνικό μετασχηματισμό». Το επόμενο στάδιο θα είναι λογικά η 
αυτοπαραγωγή των μέσων παραγωγής. Θα επανέλθω σ’ αυτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει 
επί του παρόντος, είναι πως η κύρια παραγωγική δύναμη και η κύρια πηγή προσόδων 
3.  Σ.τ.μ.: Στο Πόρτο Αλέγκρε λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα «Κέντρο Περίθαλψης υπολογιστών» όπου 
νεαροί φτωχοί μαθητές, μαθαίνουν να κατασκευάζουν υπολογιστές χρησιμοποιώντας «άχρηστα» υλικά 
από συσκευές που αποσύρονται. Οι υπολογιστές που κατασκευάζονται διανέμονται σε σχολεία και κοινω-
φελείς οργανισμούς. Περισσότερα: http://www.tvxs.gr/v10511.
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γίνεται σταδιακά δημόσια ιδιοκτησία και τείνει προς το δωρεάν· πως η ιδιωτική ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής και άρα και το μονοπώλιο της προσφοράς γίνονται σταδιακά 
αδύνατα· πως έτσι η επιρροή του κεφαλαίου στην κατανάλωση χαλαρώνει και πως η 
κατανάλωση μπορεί να χειραφετηθεί από την προσφορά εμπορευμάτων. Πρόκειται για μια 
ρήξη που υποσκάπτει τα θεμέλια του καπιταλισμού. Ο αγώνας ανάμεσα στα «ιδιόκτητα 
λογισμικά» και τα «ελεύθερα λογισμικά» (ελεύθερα, «free» σημαίνει επίσης στα 
αγγλικά «δωρεάν») ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα της κεντρικής διαμάχης της εποχής. 
Επεκτείνεται και προεκτείνεται στον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση των 
πρωταρχικών μορφών πλούτου –η γη, οι σπόροι, το γονιδίωμα, τα πολιτιστικά αγαθά, οι 
γνώσεις και οι κοινές δεξιότητες που συγκροτούν την καθημερινή κουλτούρα και οι οποίες 
είναι πρότερες της ύπαρξης της κοινωνίας. Από την τροπή που θα πάρει αυτός ο αγώνας 
εξαρτάται η πολιτισμένη ή η βάρβαρη μορφή που θα λάβει η έξοδος από τον καπιταλισμό. 
Αυτή έξοδος προϋποθέτει απαραίτητα πως θα χειραφετηθούμε από την επιρροή που ασκεί το 
κεφάλαιο πάνω στην κατανάλωση και από το μονοπώλιο των μέσων παραγωγής. Σημαίνει 
την αποκαταστημένη ενότητα του υποκειμένου της παραγωγής και του υποκειμένου της 
κατανάλωσης και άρα την αυτονομία που θ’ ανακαλύψουμε μέσω του καθορισμού των 
αναγκών μας και του τρόπου ικανοποίησής τους. Το αξεπέραστο εμπόδιο που είχε στήσει 
ο καπιταλισμός σ’ αυτήν την πορεία ήταν η ίδια η φύση των μέσων παραγωγής που 
χρησιμοποιούσε: εγκαθίδρυαν μια μεγαμηχανή στην οποία όλοι ήμασταν υπηρέτες και η 
οποία μας υπαγόρευε τους στόχους που έπρεπε να ακολουθήσουμε και το βίο που έπρεπε 
να διάγουμε. Αυτή η περίοδος φτάνει στο τέλος της. Τα μέσα της αυτοπαραγωγής υψηλής 
τεχνολογίας κάνουν τη βιομηχανική μεγαμηχανή θεωρητικά απαρχαιωμένη. Ο Κλαούντιο 
Πράντο επικαλείται την «ιδιοποίηση των τεχνολογιών» καθώς το κοινό κλειδί για όλες, η 
πληροφορική, είναι ιδιοποιήσιμη απ’ όλους. Γιατί, όπως ζητούσε ο ιβάν Ίλλιτς, «ο καθένας 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει χωρίς δυσκολία όσο συχνά ή όσο σπάνια θέλει... χωρίς η 
χρήση στην πραγματικότητα να καταπατά την ελευθερία του άλλου να κάνει το ίδιο»· 
γιατί αυτή η χρήση (πρόκειται για τον ορισμό των συμβιωτικών μέσων από τον Ίλλιτς) 
«παροτρύνει την προσωπική ολοκλήρωση» και αυξάνει την αυτονομία όλων. Ο ορισμός 
που δίνει ο Πέκα Χιμάνεν στην «Ηθική του Χάκερ» είναι πολύ κοντινός: ένας τρόπος 
ζωής που προτάσσει τις χαρές της φιλίας, του έρωτα, της ελεύθερης συνεργασίας και της 
προσωπικής δημιουργικότητας».

Τα υψηλής τεχνολογίας μέσα, ήδη υπάρχοντα ή εν αναπτύξει, γενικά συγκρίσιμα με τα 
περιφερειακά του υπολογιστή, μας προσανατολίζουν προς ένα μέλλον όπου πρακτικά καθετί 



Η ΕρΓΑΣιΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕξΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠιΤΑΛιΣΜΟ 33

απαραίτητο και επιθυμητό θα μπορεί να παράγεται σε συνεργατικά ή κοινοτικά εργαστήρια· 
όπου οι δραστηριότητες της παραγωγής θα μπορούν να συνδυάζονται με τη μάθηση και τη 
διδασκαλία, με τον πειραματισμό και την έρευνα, με τη δημιουργία νέων γεύσεων, αρωμάτων 
και υλικών, με την επινόηση νέων μορφών και τεχνικών γεωργίας, κατασκευής, ιατρικής κ.λπ. 
Τα κοινοτικά εργαστήρια αυτοπαραγωγής θα είναι διασυνδεδεμένα σε παγκόσμια κλίμακα 
για να μπορούν να ανταλλάζουν ή να κοινοποιούν τις εμπειρίες, τις επινοήσεις, τις ιδέες και τις 
ανακαλύψεις τους. Η εργασία θα παραγάγει κουλτούρα και η αυτοπαραγωγή θα αποτελεί ένα 
μέσο προσωπικής ανάπτυξης.

Δύο συγκυρίες συνηγορούν υπέρ ενός τέτοιου τύπου ανάπτυξης. Η πρώτη είναι πως 
υπάρχουν πολλές ικανότητες, ταλέντα και δημιουργικότητα που η καπιταλιστική οικονομία 
δε μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αυτό το πλεόνασμα ανθρώπινων πόρων δε μπορεί να γίνει 
παραγωγικό παρά μέσα σε μια οικονομία όπου η παραγωγή πλούτου δεν υποτάσσεται σε 
κριτήρια αποδοτικότητας. Η δεύτερη είναι πως «η δουλειά είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση». 
Δε λέω πως αυτές οι ριζικές μεταμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν. Λέω μονάχα πως για 
πρώτη φορά, μπορούμε να επιθυμούμε να πραγματοποιηθούν. Τα μέσα υπάρχουν όπως 
και οι άνθρωποι που δουλεύουν μεθοδικά. Είναι πιθανό να αναδημιουργήσουν πρώτοι οι 
Νοτιοαμερικάνοι ή οι Βορειοαφρικάνοι, στα φτωχά προάστια των ευρωπαϊκών πόλεων, τα 
εργαστήρια αυτοπαραγωγής των φαβελών ή των πόλεων απ’ όπου κατάγονται.
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Θανάσης Πολλάτος
Αποχαιρετισμός στο προλεταριάτο 1

Μέσα στην παραδοσιακή επαναστατική σκέψη, όπου η κυριαρχία του μαρξισμού πρέπει 
να θεωρείται δεδομένη, τα σκήπτρα της επανάστασης τα κρατά η εργατική τάξη. Ο βιομηχανικός 
εργάτης με βάση την ιδιότητά του αυτή και με βάση τη θέση του μέσα στην παραγωγή, απέναντι από 
την αστική τάξη, πρόκειται να αποτελέσει το στοιχείο της υπέρβασης της υπάρχουσας κατάστασης 
προς μια μελλοντική, αταξική κοινωνία. Στη θέαση αυτή του ανθρώπου και της ιστορίας, το ανθρώπινο 
υποκείμενο αντιμετωπίζεται ως σχεδόν απολύτως καθοριζόμενο από την εργασία του. Ο άνθρωπος 
ορίζεται κυρίως ως το ον που εργάζεται. Η εργασία είναι η βασική ανθρώπινη δραστηριότητα και η 
κυρίαρχη πτυχή της ανθρώπινης ανελευθερίας είναι η εκμετάλλευση.

Η οικοδόμηση της παραδοσιακής επαναστατικής θεωρίας γίνεται μέσα στο σύμπαν των 
σημασιών του καπιταλισμού. Τόσο ο καπιταλισμός, όσο και οι θεωρίες που θέλουν να τον ανατρέψουν 
εμφορούνται από την απαρέγκλιτη προσήλωση στην αυταξία της οικονομίας ως του τομέα εκείνου 
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που αποτελεί τη βάση όλων των υπολοίπων. Η οικονομία (η 
εργασία, η παραγωγή και η κατανάλωση) αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, την 
αφετηρία κάθε επιμέρους δραστηριότητας. Με βάση αυτή πρέπει να εξετάζουμε κάθε άλλη έκφανση 
της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η οικονομία αποτελεί το κέντρο ενός συστήματος και γύρω της 
περιφέρονται οι διάφοροι ετερόφωτοι και υποφωτιζόμενοι πλανήτες. Αυτό, στο Μαρξ αποκαλείται 
«θεωρία της βάσης και του εποικοδομήματος», ενώ στους κλασικούς της οικονομικής επιστήμης το 
ίδιο θέμα παρουσιάζεται από την ανθρωπολογική του σκοπιά με την κατασκευή του προτύπου του 
homo œconomicus, με βάση το οποίο επιχειρείται να εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά.

Τα παραπάνω σημαίνουν πως υπάρχει μια πτυχή της καπιταλιστικής νοοτροπίας εν γένει, η 
οποία όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε από την παραδοσιακή επαναστατική σκέψη, αλλά η τελευταία 

1. Δανείζομαι τον τίτλο ενός βιβλίου του Αντρέ Γκορζ, από τις ιδέες του οποίου εκκινεί το παρόν κείμενο. 
Πρόκειται για το andré Gorz, Adieux au prolétariat, éd. Galilée, 1980.  
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έμεινε απόλυτα εγκλωβισμένη στους όρους που η πρώτη επέτασσε. Μια κριτική της ίδιας της 
εργασίας, αλλά και μια κριτική της ιδεολογίας που θέλει τον άνθρωπο απόλυτα καθοριζόμενο 
από τη συμμετοχή του στην οικονομική δραστηριότητα, έλειπε μέχρι σχετικά πρόσφατα από το 
κυρίαρχο επαναστατικό ρεύμα. Και έλειπε, όχι λόγω κάποιας συμπτωματικής παράλειψης, αλλά 
επειδή όπως είδαμε ο καπιταλισμός και οι παραδοσιακές ανταγωνιστικές του ιδεολογίες μοιράζονται 
μια κοινή πεποίθηση, αν όχι εμμονή, περί της μοναδικής σημασίας της οικονομικής σφαίρας. Αυτή 
την προσήλωση στην αυταξία της οικονομίας μπορούμε να την ονομάσουμε γενικά οικονομισμό, 
ανεξαρτήτως (καπιταλιστικού, μαρξιστικού ή άλλου προσήμου).

Χρειάστηκαν πάνω από εκατό χρόνια από τη δημοσίευση του Κομουνιστικού Μανιφέστου 
μέχρι τη μέρα που ένας αλλοπαρμένος καταστασιακός, ονόματι Γκυ Ντεμπόρ, έγραψε με κιμωλία 
σε έναν τοίχο του Παρισιού τη φράση «ne travaillez jamais» (να μη δουλεύετε ποτέ)· φράση που 
παρά το ουτοπικό της χαρακτήρα (είναι αδύνατη μια κοινωνία όπου δε θα δουλεύουμε ποτέ) και 
παρά την αντιφάσκουσα προσκόλληση των καταστασιακών σε μερικές όψεις της παραδοσιακής 
επαναστατικής θεωρίας καταδείκνυε μέσω μιας απλής αλλά ολοσχερούς άρνησης την υποβόσκουσα 
συντριπτική κριτική στην ιδεολογία της εργασίας.  Φυσικά, ο Μαρξ καθώς είναι ως γνωστόν μεγάλος 
φιλόσοφος, που θα πει πως η σκέψη του διαθέτει ώρες ώρες δυσθεώρητο βάθος, είχε φροντίσει να 
περιλάβει τον πόθο αυτό στη δική του ενόραση της αταξικής κοινωνίας. Ο Μαρξ εφάρμοζε μάλλον 
την εγελιανή διαλεκτική όταν θεωρούσε πως το τέλος της εργασίας, η ουσιαστική της άρνηση, θα 
επέλθει διά της απόλυτης κατάφασής της και πως η απόλυτη αρνητικότητα είναι στα πιο σκοτεινά της 
βάθη αυτοεκμηδενιζόμενη θετικότητα.  Ο Μαρξ δηλαδή –μάλλον σε αντίθεση με τους περισσότερους 
μαρξιστές- ήξερε πως η εργασία είναι κάτι που πρέπει να υπερβαθεί ή για να είμαστε περισσότερο 
ρεαλιστές, κάτι που πρέπει να περιοριστεί και να πάψει να κυριαρχεί τη ζωή των ανθρώπων σα να ήταν 
το μοναδικό τους μέλημα. Η αντίφασή του είναι πως πίστεψε ταυτόχρονα το απολύτως αντίθετο: πως 
η εργασία αποτελεί την ουσία του ανθρώπινου όντος.

Όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα από το Μάη του ’68 και έπειτα, όταν αποδεικνύεται και στην 
πράξη πως η εργατική τάξη δε βρίσκεται πια στην πρωτοπορία του χειραφετητικού κινήματος. 
Κατά δεκαετίες του ’60 και του ’70 εμφανίζονται στο προσκήνιο μια σειρά νέων κινημάτων που 
μέσω του λόγου τους  και της πρακτικής τους ξεπερνούν τη μονομέρεια και τις προκαταλήψεις της 
παραδοσιακής αριστεράς. Πρόκειται για τα κινήματα των νέων, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, 
για το κίνημα των μαύρων, για το αντιπυρηνικό και αντιπολεμικό κίνημα, για το οικολογικό κίνημα. 
Ο καπιταλισμός αντιμετωπίζεται πλέον ως όχι απλά το οικονομικό σύστημα που καθορίζεται από 
την ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, αλλά ως το κοινωνικό σύστημα που ενσωματώνει 
ανισότητες και διακρίσεις, που καταστρέφει τον πλανήτη, που αδειάζει τη ζωή των ανθρώπων από 
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κάθε νόημα υποβάλλοντας τα πάντα στους νόμους του κέρδους και 
του ανταγωνισμού. Η κριτική περιλαμβάνει την ίδια την καθημερινή 
ζωή, την αποξένωση μέσα στις μεγαλουπόλεις, τις επιφανειακές και 
ανούσιες ανθρώπινες σχέσεις, την πλαστική διασκέδαση, το αδιέξοδο 
του καταναλωτισμού. 

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να υπογραμμίσουμε 
πως ένα από τα πάγια αιτήματα του εργατικού κινήματος τουλάχιστον από το 1886 ήταν η μείωση 
των ωρών εργασίας· κάτι που σήμαινε την πρόθεση υποβάθμισης της σημασίας της εργασίας για τις 
ζωές των ανθρώπων και την άρθρωση της επιθυμίας για μια πιο ισορροπημένη ζωή. Φυσικά, από τότε 
μέχρι το σημερινό σύνθημα των τροτσκιστών «θέλουμε δουλειές, όχι βόμβες» (λες και χρειάζεται 
απαραιτήτως να διαλέξουμε τη λιγότερο καταστροφική καταστροφή βουτώντας και το κεφάλι μέσα στο 
οικονομιστικό σύμπαν), πολλά, αλλά όχι όλα, έχουν αλλάξει. Το σύνθημα πάντως είναι αποκαλυπτικό 
μιας λογικής: δε λέει «θέλουμε ειρήνη, καλύτερη ζωή, ελεύθερο χρόνο κ.λπ. και όχι βόμβες» λέει 
«θέλουμε δουλειές, όχι βόμβες». Από μια άποψη πάντως, άποψη ίσως μαρξικότερη του αριστερισμού, 
δουλειές και βόμβες πάνε μαζί, αν οι πόλεμοι αποτελούν μια καλή βαλβίδα εκτόνωσης των κρίσεων 
υπερπαραγωγής, του προβλήματος του πλεονάσματος του εργατικού δυναμικού κ.λπ. Μια πολύ καλή 
δουλειά, με άλλα λόγια, είναι να φτιάχνουμε βόμβες και άλλη μια, ακόμα καλύτερη, είναι να τις πετάμε. 
Έτσι, επιτυγχάνουμε και την αύξηση του ΑΕΠ μέσω της αύξησης των δημόσιων επενδύσεων στην 
πολεμική βιομηχανία (καθαρός κεϋνσιανισμός, ε;) και τον περιορισμό της ανεργίας (με δύο τρόπους) 
και την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος (μέσω της μείωσης του πληθυσμού). 

Μέσα στο πλαίσιο της κριτικής των νέων κινημάτων πάντως, τίθενται μια σειρά ερωτήσεις 
που αφορούν στην ίδια τη φύση της εργασίας. Είναι ή μπορεί να γίνει η εργασία μια δραστηριότητα 
που θα γεμίσει τις ζωές των ανθρώπων; Μπορεί η απεριόριστη παραγωγή και κατανάλωση να 
τους κάνουν ευτυχισμένους; Αποτελεί ο οικονομικός τρόπος σκέψης την κατάλληλη μέθοδο για να 
αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα;

Η απόφαση πως η εργασία είναι κάτι που οφείλουμε να περιορίσουμε είναι μέρος μιας γενικότερης 
απόφασης πως η ίδια η θέση της οικονομίας πρέπει να εξοβελιστεί από το επίκεντρο των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων. Το βασικό επιχείρημα για μια τέτοια απόφαση, το οικολογικό, φέρνει στο φως την 
αυτονόητη διαπίστωση πως μια απεριόριστη ανάπτυξη σε έναν πλανήτη με περιορισμένους φυσικούς 
πόρους είναι λογικά αδύνατη. Φυσικά, η ιδέα μιας απεριόριστης ανάπτυξης είναι απαράγραπτα 
εγγεγραμμένη στον οικονομικό τρόπο σκέψης που πασχίζει πάντοτε να παράγει περισσότερα και να 
καταναλώνει περισσότερα. Το πέρασμα από την κοινωνία της εργασίας στην κοινωνία του ελεύθερου 
χρόνου, όπου μια σειρά από αυτόνομες και ελεύθερα επιλεγμένες δραστηριότητες θα έδιναν νόημα 
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στη ζωή, όπως οραματίζεται ο Αντρέ Γκορζ,  θα σήμαινε την έξοδο από μια συγκεκριμένη ηθική της 
εργασίας. Αυτή η ηθική της εργασίας, κοινή στον καπιταλισμό και στον κομουνισμό, κοινή επίσης σε 
όσους θεωρούν την εργασία το πιο ιερό και αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου βίου, είναι βαθιά 
χαραγμένη στις νοοτροπίες των σύγχρονων κοινωνιών. Ίσως αυτό να αποτελεί μέρος μιας γενικότερης 
προτεσταντικής ηθικής την οποία εξέταζε ο Μαξ Βέμπερ. Το βέβαιο είναι πως η υποβάθμιση της 
σημασίας της εργασίας είναι ικανή να ανοίξει νέους ορίζοντες για την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Το αίτημα του περιορισμού της εργασίας, που σημαίνει αυτόματα και την εκθρόνιση του 
προλεταριάτου από τη θέση του επαναστατικού υποκειμένου, είναι εδώ και κάποιες δεκαετίες 
πρακτικά δυνατό λόγω της αυτοματοποίησης της παραγωγής που αντικατέστησε τους βιομηχανικούς 
εργάτες με μηχανές και οδήγησε αναπόφευκτα στη συρρίκνωση του βιομηχανικού προλεταριάτου. 
Βέβαια, η μεγάλη μάζα εργαζομένων κατευθύνθηκε στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών που από 
τότε αναπτύχθηκε τερατωδώς. Ο τομέας αυτός από την καθαρά παραγωγική άποψη είναι ως επί 
το πλείστον παρασιτικός μιας και η βασική του ενασχόληση είναι να απαλλάσσει από το βάρος 
μερικών αγγαρειών τα στρώματα που μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο αντίτιμο μιας 
τέτοιας απαλλαγής. Όπως το θέτει ο Γκορζ, πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου τύπου υπηρετικού 
προσωπικού συχνότατα μερικής, προσωρινής, ευκαιριακής και υποαμειβόμενης απασχόλησης που 
φροντίζει να κάνει ό,τι βαριόμαστε να κάνουμε: να μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι, να μας καθαρίζει 
το διαμέρισμα, να μας φροντίζει τον κήπο, να μας προσέχει και να μας διαβάζει τα παιδιά κ.λπ.  Κι όλα 
αυτά για να μπορούν οι πλήρως απασχολούμενοι ιδιότυποι εργοδότες να δουλεύουν περισσότερο για 
να μπορούν να πληρώνουν για αυτές τις μικροανέσεις. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο που στερεί το προνόμιο μιας ισορροπημένης 
και αρμονικής ζωής απ’ όλους. Οι μεν μερικώς απασχολούμενοι βρίσκονται διαρκώς στο καθεστώς 
ανασφάλειας που χαρακτηρίζει αυτού του είδους την εργασία, ενώ το εισόδημά τους πολύ σπάνια είναι 
ικανοποιητικό. Από την άλλη πλευρά, οι πλήρως απασχολούμενοι εργοδότες στερούνται τον πολύ 
ζωτικό γι’ αυτούς χρόνο να βρεθούν με τα παιδιά τους ή να ασκήσουν μια περισσότερο ή λιγότερο 
δημιουργική δραστηριότητα που σε κάθε περίπτωση τους αναλογεί. Για παράδειγμα, η ενασχόληση 
με την κηπουρική ή τη μαγειρική θεωρείται μια αγγαρεία που οφείλει να φέρει εις πέρας ένας «ειδικός», 
τη στιγμή που θα μπορούσε να αποτελεί μια δραστηριότητα που θα εμπλούτιζε μια ζωή φορτωμένη 
από μια σταθερή, μονότονη και μονοθεματική εργασία. Εν τέλει, αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ είναι η 
μετάβαση από μια καθημερινότητα με εντατικούς, αφόρητους ρυθμούς και με εξοντωτικό, αγχογόνο 
ανταγωνισμό στο εργασιακό περιβάλλον προς ένα νέο πρότυπο με χαμηλότερα καταναλωτικά 
επίπεδα, αλλά με μεγαλύτερη ποιότητα ζωής. Να εργαζόμαστε λιγότερο, να καταναλώνουμε λιγότερο, 
αλλά να ζούμε καλύτερα.
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Το πρώτο βήμα για την έξοδο από το φαύλο κύκλο της κοινωνίας της εργασίας είναι να 
συνειδητοποιήσουμε την αξία του ελεύθερου χρόνου και να απαλλαγούμε από την κυρίαρχη ηθική 
της εργασίας που είναι βαθιά ριζωμένη στις αντιλήψεις των σύγχρονων ανθρώπων και θέλει να θεωρεί 
την «αργία μήτηρ πάσης κακίας». Η ηθικολογική αυτή αντίληψη έχει ευτελίσει το ανθρώπινο ον 
σε ένα εργαζόμενο ρομπότ που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η παραγωγή και η κατανάλωση. 
Είναι περιττό να σημειώσουμε πόσο λιγότερο εργάζονταν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και πόσο πιο 
ισορροπημένη ήταν η ζωή τους. Εκτός αν προτιμήσουμε να ξεχάσουμε το πόσο υπεύθυνοι είναι οι 
σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, το άγχος και το στρες, τα καταναλωτικοποιημένα διατροφικά πρότυπα, η 
εντατικοποίηση της γεωργίας, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτων για μια σειρά ασθενειών 
αποκλειστικά οφειλόμενων στην καρκινική επέκταση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Παρά την 
πρόσφατη ευρέως διαφημιζόμενη απάτη του περιβαλλοντισμού, δηλαδή της στρεβλωτικής και 
συκοφαντικής ενσωμάτωσης του οικολογικού αιτήματος από την ιδεολογία της καταστροφής του 
ανθρώπου και της φύσης που ονομάζεται καπιταλισμός, οφείλουμε να παραδεχθούμε πως η σωτηρία 
του ανθρώπινου όντος και του πλανήτη εξαρτάται απόλυτα από την οριστική εγκατάλειψη του 
καπιταλισμού μέσω της καταστροφής της πυρηνικής του ιδεολογίας. Γιατί δεν υπάρχει καπιταλισμός 
χωρίς την ιδέα της απεριόριστης επέκτασης της παραγωγής και της κατανάλωσης, όπως δεν υπάρχει 
καπιταλισμός χωρίς ανθρώπους διατεθειμένους να θυσιάσουν ολόκληρο το είναι τους με την ελπίδα 
να παράγουν και να καταναλώνουν μέχρι να κατακτήσουν την ευτυχία. Πολύ αμφιβάλλω αν κάποιου 
είδους «ευτυχία», κάποιου είδους απαλλαγή από  κάθε βάρος της ανθρώπινης ύπαρξης υφίσταται, 
αλλά αμφιβάλλω πολύ περισσότερο για το αν μια τέτοια νιρβανική κατάσταση μπορεί να επέλθει 
μέσω της κατανάλωσης. 

Με λίγα λόγια, ούτε καρότο, ούτε μαστίγιο. Όπως την έχει ορίσει ο Μάρεϊ Μπούκτσιν, 
η κοινωνική οικολογία επιθυμεί την εξάλειψη των όρων εκείνων που γεννούν και συντηρούν 
την αποξένωση του ανθρώπου από το περιβάλλον· που τοποθετούν τον άνθρωπο στο ρόλο του 
εκμεταλλευτή της φύσης· που αναγνωρίζουν ως μοναδική αξία την αξία της απομύζησης και της 
αφαίμαξης στο όνομα του κέρδους. Το οικολογικό, το κοινωνικό και το πολιτικό πρόβλημα αποτελούν 
μέρη ενός γενικότερου προβλήματος. Η αρμονική σχέση με το περιβάλλον, η κατάργηση των 
ανισοτήτων και της εκμετάλλευσης και όλων των θεσμών που τις υποθάλπουν, αποτελούν στοιχεία 
εξόδου προς μια συμβιωτική και ισορροπημένη κοινωνία. Αντιθέτως, ο περιβαλλοντισμός ως απλή 
αφέλεια ή ως μεθοδευμένη απάτη προσπαθεί  να λύσει πρόσκαιρα τα οικολογικά προβλήματα 
αρνούμενος να κοιτάξει τις αιτίες τους. Αποκτά μάλιστα πολύ συχνά το λαϊφστάιλ χαρακτήρα 
των τηλεοπτικών εκπομπών που παρουσιάζουν τις «οικολογικές» στήλες τους αμέσως μετά τις 
διαφημίσεις και αμέσως πριν τη στήλη της μόδας.
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Μπροστά σε αυτή την κατάσταση όπου το μέσο έχει πάρει τη θέση του σκοπού, η ίδια η 
εργασία αντί να υπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου να ζει μια φυσιολογική ζωή παράγοντας και 
καταναλώνοντας όσα αληθινά χρειάζεται, έχει καταλάβει ολόκληρη σχεδόν τη ζωή των ανθρώπων 
και τους έχει υποτάξει στους ρυθμούς της. ιδιαιτέρως σήμερα που εν μέσω οικονομικής κρίσης η 
πτώση του ρυθμού ανάπτυξης και η αύξηση της ανεργίας φαίνονται αναπόφευκτες, εμφανίζονται 
νέες δυνατότητες για τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον. 
Όποιος ενδιαφέρεται στα σοβαρά για το οικολογικό και το κοινωνικό ζήτημα δεν επιτρέπεται να βλέπει 
ως αρνητική εξέλιξη τον περιορισμό της ανάπτυξης και την απώλεια θέσεων εργασίας. Γιατί αυτά τα 
δύο γεγονότα, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα και θέτουν τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση 
μιας κοινωνίας της αποανάπτυξης και για τη μείωση των ωρών εργασίας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 
πρέπει να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, εκεί κοντά στο μηδέν, γιατί αυτός είναι ο μόνο τρόπος για 
να διασωθεί ο πλανήτης από την επερχόμενη οικολογική κρίση. Είναι αδύνατο να συνεχίσουμε να 
παράγουμε και να καταναλώνουμε με τέτοιους ρυθμούς χωρίς να επέλθει άμεσα ένα οικολογικό κραχ με 
απεριόριστες και απροσδιόριστες συνέπειες. Και μια λύση στο πρόβλημα της ανεργίας που ασφαλώς 
συναρτάται της πτώσης της ανάπτυξης και της σχετικής ύφεσης που επέφερε στην οικονομία, είναι 
η μείωση των ωρών εργασίας. Φυσικά, δεν πρόκειται για μια μείωση των ωρών εργασίας όπως αυτή 
που οραματίζεται ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, καθώς η μείωση των ωρών συνοδεύεται απαραίτητα 
από τη θεσμοθέτηση εγγυημένου επαρκούς (και όχι ελάχιστου) εισοδήματος για όλους. Στην ουσία 
πρόκειται για μια διπλή αναδιανομή: των ωρών εργασίας (που φαίνεται πως δε φτάνουν για όλους, 
αυτό σημαίνει ανεργία) και του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Ως βασικό βήμα για την αναγκαία 
υποβάθμιση της εργασίας προτείνεται η αποσύνδεση του εισοδήματος από την εργασία. Πρόκειται 
για τη θεσμοθέτηση ενός εισοδήματος για όλους ανεξαιρέτως και ενός εισοδήματος εφ’ όρου ζωής. Το 
εισόδημα αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται κανενός είδους ελεημοσύνη, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα του 
καθενός να απολαμβάνει το μέρος του παραγόμενου πλούτου που του αντιστοιχεί.

Ο Σουηδός οικονομολόγος Γκέστα ρεν είχε υπολογίσει πως σε κάθε πολίτη μιας αναπτυγμένης 
χώρας αντιστοιχούν περίπου 20.000 ώρες εργασίας για ολόκληρη τη ζωή του. Οι ώρες αυτές θα 
μπορούσαν να διατηρήσουν σε σταθερά επίπεδα έναν κοινωνικά παραγόμενο πλούτο ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Αν συνυπολογίσουμε πως η μείωση του χρόνου εργασίας 
επιφέρει μια σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και πως είμαστε διατεθειμένοι (εκτός από 
αναγκασμένοι) να περιορίσουμε την κατανάλωση στο δυτικό κόσμο στα πρότυπα της δεκαετίας του 
’70, αντιλαμβανόμαστε πως οι 20.000 ώρες που αντιστοιχούν σε δέκα χρόνια πλήρους ή σε είκοσι 
χρόνια μερικής απασχόλησης, ίσως τελικά να είναι πάρα πολλές. Πόσο μάλλον το υπερδιπλάσιο των 
20.000 ωρών που δουλεύουμε κατά μέσο όρο σήμερα. Είναι ακόμα πιθανό αυτή η απελευθέρωση του 
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χρόνου να προκαλέσει και ένα μετασχηματισμό της ίδιας εργασίας, καθώς πέραν της προτεινόμενης 
συμμετοχής των εργαζομένων στη διεύθυνση της εργασίας τους, είναι βέβαιο πως μια εργασία πιο 
περιορισμένη χρονικά γίνεται λιγότερο αποκρουστική. Επίσης, η μείωση των ωρών εργασίας αποτελεί 
τον όρο για τη δυνατότητα πραγματοποίησης συμμετοχικών μοντέλων δημοκρατίας σε όλα τα 
επίπεδα, αφού μας εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για την ενασχόληση με την πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, το περισσότερο ή λιγότερο φιλοσοφικό ερώτημα που λανθάνει εδώ είναι 
αν μπορεί πράγματι η εργασία να μετασχηματιστεί αρκετά ούτως ώστε να αποτελέσει μια ελκυστική 
και επιθυμητή δραστηριότητα για όλους ή αν θα παραμείνει στο βάθος της μια δραστηριότητα 
καταπιεστική και ανελεύθερη στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε. Η 
όποια απάντηση θα έπρεπε να λάβει υπόψιν μια σειρά παραγόντων σχετικών με τη συγκεκριμένη 
οργάνωση και το χαρακτήρα της εργασίας, με τις δυνατότητες δημιουργικής ανάπτυξης της 
προσωπικότητας που αυτή παρέχει,  με τη θέση της εργασίας στη συγκεκριμένη κοινωνία και τις 
παράπλευρες δραστηριότητες που μπορεί το άτομο να απολαμβάνει στην κοινωνία αυτή. Έτσι, η εκ 
μέρους της Χάννα Άρεντ ταύτιση της βιοποριστικής εργασίας με τις ανελεύθερες δραστηριότητες του 
μόχθου, μολονότι μου φαίνεται απόλυτα σωστή, πρέπει να λάβει υπόψιν της τα παραπάνω. Δηλαδή, η 
ενοποίηση της καθημερινής ζωής (όπου εργασία, παιχνίδι, ελεύθερος χρόνος, γιορτή κ.λπ. γίνονται ένα) 
που οραματίζονταν ο Ανρί Λεφέβρ (και πιθανόν και ο Ντεμπόρ με το αμφιλεγόμενο σύνθημά του, που 
μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ρεαλιστικό χαρακτήρα) μοιάζει εντελώς ουτοπική αν δεχθούμε 
πως όσο κι αν μετασχηματίσουμε την εργασία (αυτοδιεύθυνση, βελτίωση των συνθηκών, μείωση των 
ωρών, χαλάρωση των ρυθμών) θα υπάρχει πάντοτε στον πυρήνα της ένα στοιχείο εξαναγκασμού και 
ανελευθερίας που την κατατάσσει περισσότερο στο βασίλειο της αναγκαιότητας και λιγότερο σε αυτό 
της ελευθερίας. Τα πράγματα θα άλλαζαν άρδην αν υιοθετούσαμε το μοντέλο μιας κοινωνίας τύπου 
κιμπούτς εγκαταλείποντας τη βιομηχανικού τύπου μαζική παραγωγή. Η λύση αυτή όμως ενώ θα 
έλυνε αυτόματα μερικά προβλήματα (π.χ. οικολογικά) θα δημιουργούσε άλλα (π.χ. μη επάρκεια των 
παραγόμενων αγαθών, περισσότερη εργασία για όλους). Η ίδια η μείωση των ωρών αποτελεί έτσι κι 
αλλιώς ένα πρώτο βήμα για να γίνει η εργασία λιγότερο καταπιεστική. Και μόνο αυτή η βήμα προς 
βήμα τακτική θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια ασφαλή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

Η χρηματοδότηση της μείωσης των ωρών εργασίας μπορεί να εξασφαλιστεί με πολλούς τρόπους. 
Έχουν προταθεί διάφορα μέτρα όπως η φορολόγηση της κατανάλωσης που θα μπορούσε επιπλέον να 
περιορίσει τη σύγχρονη καταναλωτική μανία· επίσης, η αυστηρή φορολόγηση της διαφήμισης ή ακόμη 
και η νομοθετική κατάργησή της. Ας σκεφτούμε: τι πραγματικά προσφέρουν στην ανθρωπότητα 
οι ποικίλες διαφημιστικές καμπάνιες που κοστίζουν παγκοσμίως 500 δισεκατομμύρια δολάρια το 
χρόνο, τη στιγμή που για ιατρική έρευνα ξοδεύονται μόλις 72; Σε γενικές γραμμές η χρηματοδότηση 
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της μείωσης των ωρών εργασίας θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς μια προοπτική σταδιακής εξίσωσης 
των μισθών, το πρώτο βήμα της οποίας θα ήταν ο υποχρεωτικός περιορισμός της απόστασης μεταξύ 
ανώτερου μισθού και εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό που λείπει δεν είναι τα μέτρα, αλλά η διάθεση 
να εφαρμοστούν. Μπορεί να αντιπαραβάλλει κανείς την απλότητα ενός μέτρου όπως ο φόρος Τόμπιν 
και το μέγεθος των προβλημάτων που θα μπορούσε ένα τέτοιο μέτρο να λύσει. υπ’ όψιν οφείλουν 
επίσης να ληφθούν τα ζητήματα της ισότιμης ένταξης των μεταναστών στις δυτικές κοινωνίες και μια 
προσπάθεια γεφύρωσης του οικονομικοκοινωνικού χάσματος μεταξύ βορρά και νότου.

Ο αποχαιρετισμός στο προλεταριάτο δεν είναι μόνο ο αποχαιρετισμός της εργασίας ως της 
βασικής ανθρώπινης ενασχόλησης και της οικονομίας ως της κεντρικής ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Πέρα από την αναγκαία υποβάθμιση της εργασίας και της οικονομίας και την ανάδειξη ενός νέου 
μοντέλου ζωής βασισμένου περισσότερο στην ποιότητα και λιγότερο στην ποσότητα, ο αποχαιρετισμός 
στο προλεταριάτο αφορά και στην εγκατάλειψη των συναφών με την προαναφερθείσα ετερόνομη 
ηθική της εργασίας ιδεοληψιών περί του ντε φάκτο επαναστατικού χαρακτήρα της εργατικής τάξης. 
Η εμμονή σε θρησκευτικού χαρακτήρα αντιλήψεις περί του μεσσιανικού ρόλου του προλεταριάτου 
κλείνουν τα μάτια μπροστά στην ίδια τη απομάκρυνσή του από τις επαναστατικές ιδέες που 
παρατηρείται αρκετά νωρίτερα από το Μάη του ’68. Φυσικά, η αύξηση των μισθών και μια σειρά άλλες 
κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, καθώς και ο υποπληθυσμός του βιομηχανικού προλεταριάτου 
λόγω της αυτοματοποίησης της παραγωγής έχουν παίξει το ρόλο τους στη διαμόρφωση αυτής της 
κατάστασης. Μια τάξη πάντως καθορίζεται από την ίδια της την τάση να συμπεριφέρεται σαν τάξη,  
να ορίζει η ίδια τον εαυτό της μέσα στις πράξεις και στη συνείδηση των μελών της, πάντοτε σε σχέση 
με άλλες ομάδες και με ταξικούς τρόπους, όπως επέμενε ο Ε.Π. Τόμσον. Η τάξη δεν είναι ένα πράγμα, 
αλλά μια σχέση. Και σήμερα η εργατική τάξη (ό,τι κι αν θα μπορούσε να περιλάβει αυτή) απέχει 
από το να αυτοκαθορίζεται ως τάξη και πολύ περισσότερο ως τάξη επαναστατική. Οφείλουμε ίσως, 
αν θέλουμε να αναφερθούμε στην αλλαγή της κοινωνίας να επικαλεστούμε τον Μάρεϊ Μπούκτσιν 
και αυτό που αποκαλούσε «αταξική τάξη» και περιελάμβανε όλο το ετερογενές πλήθος των νέων 
κινημάτων και ίσως και κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Ο δε Καστοριάδης είχε επισημάνει από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’60 πως η νέα αντίθεση στο εσωτερικό της κοινωνίας δεν αφορά στο προλεταριάτο 
και στην αστική τάξη, αλλά σε αυτούς που αποδέχονται το σύστημα και σ’ αυτούς που αγωνίζονται 
εναντίον του. Όπως πίστευε ο Χέγκελ, το κάθε βήμα προς τα μπρος απαιτεί και μια ρήξη, μια ρήξη 
που διατηρεί ζωντανό το παρελθόν καταργώντας το. Η εγκατάλειψη της ιδεολογίας της εργασίας 
αποτελεί ένα απαραίτητο τέτοιο βήμα.
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ραλφ Φικς1

Μπορείς αν θες, αρκεί να το κάνεις οικολογικά!
Από την κριτική του καταναλωτισμού

στην πολιτική καταναλωτή
 

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

Μέχρι σήμερα κεντρικός στόχος της επίθεσης του οικολογικού κινήματος ήταν οι 
παραγωγοί και προπαντός οι μεγάλες βιομηχανίες, αρχής γενομένης με τους κολοσσούς της 
πυρηνικής ενέργειας και φτάνοντας ως τις τσιμεντοβιομηχανίες. Αυτό ήταν όχι μόνο λογικό 
αλλά και αποτελεσματικό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ο πιο πρόσφορος στόχος για την 
άσκηση οικολογικής κριτικής. Αυτές συνδυάζουν την κατανάλωση των φυσικών πόρων με 
τις εκπομπές ρύπων, αυτές είναι που βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιας έκτασης 
αλυσίδων μεταφοράς, αυτές επίσης αντιπροσωπεύουν τη ληστρική εκμετάλλευση του Τρίτου 
Κόσμου, τόσο σε οικολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο: από την αποψίλωση των τροπικών 
δασών μέχρι τις εργασιακές συνθήκες στα μεταλλωρυχεία ή στις φυτείες μπανάνας του Νότου, 
που παράγουν για την ακόρεστη ζήτηση του Βορρά. Εύκολα μπορεί κανείς να παρακολουθεί 
τις δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρήσεων και να τις «σκανδαλοποιήσει». Η Γκρινπίς 
χρησιμοποίησε για πολύ καιρό αυτή τη μέθοδο ως επιτυχή στρατηγική δράσης.

Τα τελευταία χρόνια μπήκε στο στόχαστρο της κριτικής η άλλη όψη του νομίσματος: 
οι καταναλωτές. Δεν πρόκειται απλώς για θύματα της χειραγώγησης μέσα από επιδέξια 
διαφημιστικά τρικ και εκλεπτυσμένες στρατηγικές μάρκετινγκ αλλά για ενεργά υποκείμενα 
της οικονομικής ζωής, τα οποία ταυτόχρονα κινούν και κινούνται από τη μηχανή της 
παραγωγής. Οι πελάτες των Mc donald’s δεν εξαναγκάζονται με το μαστίγιο να μπουν στο 
τοπικό υποκατάστημα ούτε και αναγκάζεται κανείς να αγοράζει διαρκώς όλο και μεγαλύτερου 

1. ralf Fücks, «du darfst –aber bitte öko! Von der Konsumkritik zur Verbraucherpolitik», http://
www.boell.de/stiftung/struktur/struktur-2345.html. Ο ralf Fücks είναι ιδρυτικό μέλος των Πράσινων, 
πρώην αντιδήμαρχος της Βρέμης με το συνδυασμό τους και νυν πρόεδρος του ιδρύματος Heinrich Böll.
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κυβισμού λιμουζίνες ή να πετά με την ΤUI σε μακρινούς προορισμούς διακοπών, ενώ κάλλιστα 
μπορεί να πάει για πεζοπορία στο Χαρτς2. 

Δεν είναι μόνο ο τρόπος παραγωγής των κοινωνιών με υψηλή εκβιομηχάνιση που 
βρίσκεται σε σύγκρουση με την οικολογία. Είναι και ο αντίστοιχος τρόπος κατανάλωσης, 
ο οποίος δεν είναι βιώσιμος. Η σύγχρονη μαζική κατανάλωση έχει ξεπεράσει κατά πολύ 
τα οικολογικά όρια και ο νόμος του «όλο-και-περισσότερα-και-όλο-και-φθηνότερα» έχει 
καταστεί ο ισχυρότερος κινητήριος μοχλός της επέκτασης του βιομηχανικού συστήματος. 
Απεριόριστες επιθυμίες κατανάλωσης με περιορισμένο εισόδημα: αυτή η αντίφαση δεν 
μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί τελείως. Μπορεί εντούτοις να μετριάζεται με την προσφορά όλο 
και φτηνότερων προϊόντων, κάτι όμως που συνεπάγεται αυξανόμενες πιέσεις στο περιβάλλον 
και στο εργατικό δυναμικό. Το «η τσιγκουνιά είναι μαγκιά»3 σαν διαφημιστικό σλόγκαν 
ενός υπερκαταστήματος ηλεκτρικών ειδών αντικατοπτρίζει καλύτερα από οτιδήποτε αυτή 
τη διεστραμμένη λογική ντάμπινγκ. Και ακριβώς αυτός ο συνδυασμός τσιγκουνιάς και 
απληστίας επιταχύνει την καταστροφή του πλανήτη.  

Θα ήταν ωστόσο υπεροπτικό όπως και βολικό να στρέψουμε αυτήν την κριτική 
μόνο στο μέσο καταναλωτή, ειδικά όταν, σε καιρούς οικονομικής στασιμότητας, η αύξηση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης καθίσταται επίσημα εθνικό καθήκον. Ο ενημερωμένος εξάλλου 
τρόπος κατανάλωσης των ανώτερων τάξεων απέχει ακόμα περισσότερο από το οικολογικά 
θεμιτό. Τα μέλη αυτών των τάξεων ανακυκλώνουν τα σκουπίδια, προσέχουν την ποιότητα των 
προϊόντων, προτιμούν τα χειροποίητα από τα προϊόντα μαζικής παραγωγής και ψωνίζουν τόσο 
στον Άλντι4 όσο και στο οικολογικό μαγαζάκι της γειτονιάς, σουφρώνοντας περιφρονητικά 
τη μύτη στο άκουσμα των Burger King ή της Pizza Hut. Παρ’ όλα αυτά, με το διαθέσιμο 
εισόδημα συνεχίζει να αυξάνεται η προσωπική κατανάλωση ενέργειας, πρώτων υλών και 
χώρου. Ο οικολογικός απολογισμός της παγκόσμιας τάξης των ειδικών και των διευθυντών 
είναι καταστροφικός, συμπεριλαμβανομένης και της οικολογικής διεθνούς, η οποία πηγαίνει 
αεροπορικώς από μίτινγκ σε μίτινγκ και από διάσκεψη σε διάσκεψη. 

υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Με την ευθύνη των καταναλωτών 
αποκαλύπτεται και η δύναμή τους. Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι μεγάλες σύγχρονες 
επιχειρήσεις είναι η απώλεια του «ηθικού κεφαλαίου» τους. Γι’ αυτό και είναι ιδιαιτέρως 

2. Σ.τ.μ.: περιοχή φυσικού κάλλους στη Γερμανία.
3.  Σ.τ.μ.: γερμανικό λογοπαίγνιο Geiz ist geil.
4.  Σ.τ.μ.: γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ με πολύ φτηνές τιμές.
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ευαίσθητες στις δημόσιες επιθέσεις, με τις οποίες διαπομπεύονται για τις οικολογικές 
και κοινωνικές τους αμαρτίες. Το γεγονός ότι κολοσσοί σαν την Karstadt5 ή την adidas 
υιοθετούν εθελουσίως περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές συνιστά προ πάντων 
ένα μέτρο για την προστασία της αξίας του ονόματός τους. Οι ενημερωμένοι καταναλωτές 
προτιμούν να ψωνίζουν, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή τους. Μπορεί η παιδική εργασία, οι 
πρωτοκαπιταλιστικές εργασιακές σχέσεις και η ανοιχτή καταστροφή του περιβάλλοντος να 
αυξάνουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη των εταιριών, μακροπρόθεσμα όμως θέτουν τις δουλειές 
τους σε κίνδυνο. Για να το θέσουμε αλλιώς: «Το eco πουλάει!», στο βαθμό τουλάχιστον που 
μια καλή επιχειρηματική στρατηγική δεν οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εξόδων και των 
τιμών. Διότι, όταν τίθεται ζήτημα τιμής, περιορίζεται σημαντικά η ανοχή των περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιημένων καταναλωτών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της οικολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι οποίες υφίστανται όλο και περισσότερο την πίεση των τιμών.

Μέσα στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι τιμές παίζουν αποφασιστικό ρόλο τόσο 
για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Ακριβώς για αυτό είναι τόσο σημαντικό 
οι τιμές «να λένε την οικολογική αλήθεια», να αντικατοπτρίζουν δηλαδή, όσο δυνατόν 
περισσότερο, το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος. Όσο, για παράδειγμα, επιδοτείται η 
βιομηχανική γεωργία και κτηνοτροφία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικολογικές τους 
συνέπειες, τόσο θα γίνεται δυσκολότερο για την οικολογική γεωργία να αυξάνει το μερίδιό της 
στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της ενέργειας: όσο το ρεύμα που παράγεται σε 
πυρηνικές μονάδες και εργοστάσια επεξεργασίας άνθρακα διατηρείται ασυναγώνιστα φτηνό, 
τόσο τα μηνύματα που στέλνονται από το κράτος στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά θα είναι 
λανθασμένα6. Η φοροαπαλλαγή της κηροζίνης στα αεροπλάνα ή το επίδομα απόστασης 
για όσους πηγαινοέρχονται για εργασία από την εξοχή προς την πόλη, τα οποία προωθούν 
τη σπατάλη χώρου και συμβάλλουν στην αφαίμαξη των πόλεων, αποτελούν περαιτέρω 
παραδείγματα λανθασμένης καθοδήγησης της ζήτησης μέσω του δημόσιου τομέα.

Ενώ λοιπόν η «πολιτική καταναλωτή» και η «κριτική κατανάλωση» συζητιούνται 
όλο και περισσότερο ως μοχλοί που υποτίθεται ότι οδηγούν σε μεγαλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος και κοινωνική δικαιοσύνη εκ μέρους των επιχειρήσεων, η ριζοσπαστική κριτική 

5.  Σ.τ.μ.: γερμανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων και ειδών αθλητισμού.
6. Σ.τ.μ.: Στη Γερμανία υπάρχουν διάφορες εταιρίες παροχής ρεύματος, πέραν της αντίστοιχης ΔΕΗ. Αυτό 
που εννοεί ο συγγραφέας είναι ότι με το να διατηρεί το κράτος χαμηλή την τιμή του ρεύματος που παρέχει η 
δημόσια εταιρία, αποτρέπει τους καταναλωτές απ’ το να επιλέξουν όσες από τις ιδιωτικές εταιρίες παροχής 
ρεύματος δε χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια. 
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στην καταναλωτική κοινωνία, όπως την είχαν στο νου κάποτε οι παλαίμαχοι του οικολογικού 
κινήματος, έχει παραγκωνιστεί τελείως. Θεωρητικοί της οικολογικής μεταρρύθμισης σαν τον 
ρούντολφ Μπάρο (rudolf Bahro) ή τον κριτικό της κουλτούρας Καρλ Άμερι (Carl amery), 
που υποστήριζε τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών, στόχευαν σε μια εναλλακτική 
αντίληψη του «ευ ζην». Το πρότυπό τους περιλάμβανε περισσότερο ελεύθερο χρόνο 
και περισσότερη έμφαση στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας, ενώ προωθούσε τον 
αυτοκαθορισμό της δραστηριότητάς μας, σε αντιπαράθεση προς τον αλλοτριωτικό βιοπορισμό 
και την κατανάλωση που ερχόταν ως αποζημίωση γι’ αυτόν. Αμφότεροι ακολούθησαν την 
καθοριστική για τον τρόπο σκέψης της εποχής διάκριση ανάμεσα σε «είναι» και «έχειν» 
που είχε διαμορφώσει ο γερμανο-αμερικανός ψυχίατρος Έριχ Φρομ, με ευρύτατη επίδραση 
στις συζητήσεις της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Στα πρώτα τους χρόνια, οι Πράσινοι 
υιοθέτησαν αυτού του είδους την πολιτιστική κριτική, λανσάροντας σλόγκαν όπως «το 
λιγότερο είναι περισσότερο!» ή «Small is beautiful!». Στη συνέχεια όμως, καλώς ή κακώς, 
εγκατέλειψαν αυτό το είδος «πολιτικής του τρόπου ζωής». Αλλά και οι  περιβαλλοντικοί 
σύλλογοι έχουν εγκαταλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κριτική του καταναλωτισμού. 
Κανείς δε θέλει να κάνει τον «κήρυκα της αποχής» [ενν. από την κατανάλωση], ιδιαίτερα 
μάλιστα σε μια εποχή όπου σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού επιβάλλεται από το κράτος, μέσω 
της περικοπής των κοινωνικών δαπανών, η αποχή από την κατανάλωση, και όπου η ανεργία 
καθίσταται μια διαρκής μάστιγα. Επιπλέον κανείς δε θέλει να εκτεθεί στην κατηγορία ότι εν 
ονόματι της οικολογίας θέλει να επιβάλει στον πληθυσμό έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Το 
αυτογκόλ των Πράσινων, που είχαν κάποτε ρίξει το σλόγκαν «5 μάρκα το λίτρο βενζίνης»7, 
τους κάθεται ακόμα στο λαιμό.

Ως απάντηση σε αυτό το δίλημμα της οικολογικής πολιτικής, στο πώς, με άλλα 
λόγια, να επιδιώξουμε μια ριζική μείωση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, δίχως να 
απαιτηθεί από τον πληθυσμό η αποχή από την κατανάλωση, εμφανίζεται η μαγική φόρμουλα 
της «πράσινης ανάπτυξης». Να μην λύνονται δηλαδή τα οικολογικά προβλήματα μέσω 
του υλικού αυτοπεριορισμού, αλλά διαμέσου μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης: δεν 
ασκούμε πλέον κριτική στη μανία να αγοράζουμε και να χρησιμοποιούμε παντού αυτοκίνητα, 

7.  Σ.τ.μ.: Το συγκεκριμένο σύνθημα υποστήριζε την αύξηση της τιμής της βενζίνης ως μέσο για τη μείωση 
της κυκλοφορίας. Η εν λόγω καμπάνια είχε ως συνέπεια μεγάλη πτώση της δημοτικότητας του κόμματος.



ρΑΛΦ ΦιΚΣ46

αλλά θέτουμε ως βραχυπρόθεσμο στόχο τη χρήση αποτελεσματικών φίλτρων καυσαερίων, 
ως μεσοπρόθεσμο στόχο το αυτοκίνητο των 3 λίτρων [ενν: καυσίμων ανά 100 χμ] και ως 
μακροπρόθεσμο στόχο το αυτοκίνητο υδρογόνου. Δεν αντιτιθέμεθα στη ραγδαία αύξηση της 
εναέριας κυκλοφορίας, αλλά ζητάμε το σχεδιασμό αεροπλάνων φτωχών σε ρίπους. Αυξάνεται 
ο χώρος κατοικίας ανά άτομο; Η απάντησή μας είναι το σπίτι δίχως εκπομπές. Αυξάνεται 
η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος; Κανένα πρόβλημα, αρκεί να χρησιμοποιούμε 
αιολική και ηλιακή ενέργεια. Εν ολίγοις: αντί να μαχόμαστε, σαν Δον Κιχώτης της κριτικής 
του καταναλωτισμού, για μια αλλαγή του τρόπου ζωής μας, το μήνυμά μας είναι: «Μπορείς 
αν θες, αρκεί να το κάνεις οικολογικά!». Παρακαλούμε, όμως, να χρησιμοποιείς οικολογική 
τεχνολογία και να καταναλώνεις βιολογικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο ακούγεται μοντέρνο, 
καινοτόμο και αποδεκτό για την ευρεία μάζα του πληθυσμού… Ακούγεται όμως και λίγο σαν 
την παροιμία «πλύνε μου τη γούνα, χωρίς να με βρέξεις»…



47ΜΠΟρΕιΣ ΑΝ ΘΕΣ, ΑρΚΕι ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕιΣ ΟιΚΟΛΟΓιΚΑ!
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης
Για την Εξέγερση του Δεκεμβρίου 2008

Στο προηγούμενο τεύχος (Μάγμα 3, Δεκέμβριος 2008, σσ. 16-17), αφιερώναμε 
ολόκληρο κομμάτι του κειμένου της ομάδας μας σχετικά με την «κρίση του πολιτικού 
συστήματος» για να δείξουμε ότι θα ήταν ακριβέστερο να μιλάμε για αποσύνθεση παρά για 
κρίση. Ως τότε δεν είχε εμφανιστεί κάποιος νέος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, ο οποίος θα 
μπορούσε να θέσει το ζήτημα σε νέα βάση. Είχαμε όμως την τύχη, εν τέλει, να διαψευσθούμε 
με ευχάριστο τρόπο λίγες μέρες αργότερα. Η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
χρησίμευσε ως αφορμή για την ανάδυση υπόγειων τάσεων, που ως τότε δεν είχαν εκφραστεί. 
Οι κινητοποιήσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία αποτέλεσαν κάτι πρωτόγνωρο για την 
Ελλάδα και υπό αυτή την έννοια ο Δεκέμβριος του 2008 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
γεγονότα της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Δεκέμβριος και Δεκεμβριανά
Πρώτα από όλα, μια σημαντική διευκρίνιση. Σε αντίθεση με μια σχετικά διαδεδομένη 

τάση, θεωρούμε ότι εκτός από ακαλαίσθητο είναι και πολιτικά λανθασμένο να αποκαλούμε, 
έστω και κατ’ ευφημισμόν ή από καλή πρόθεση, τα γεγονότα του 
περασμένου Δεκεμβρίου «Δεκεμβριανά». Τα Δεκεμβριανά του 1944 
τόσο ως προς την πολιτική όσο και ως προς την κοινωνιολογική τους 
σημασία δεν είχαν καμία σχέση με την Εξέγερση του 2008. Όσα 
συνέβησαν πριν από 5 μήνες φανερώνουν έναν εντελώς διαφορετικό 
αν όχι αντίθετο προσανατολισμό απ’ ό,τι τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 
του 1944. Τα Δεκεμβριανά δεν ήταν παρά η τραγική εξέλιξη της 
προσπάθειας ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού (του ΚΚΕ), να πάρει 
την εξουσία. Ο δήθεν λαϊκός χαρακτήρας του «κινήματος» έγκειται 
στο ότι η λαϊκιστική και εθνικιστική πολιτική του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ 
κατάφεραν να κινητοποιήσουν μερίδα του πληθυσμού. Επρόκειτο όμως 
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για έναν κόσμο παθητικό, που ουδέποτε ανέπτυξε κάποια αυθόρμητη δράση, παραμένοντας 
απλά το «πεζικό» των κομουνιστών γραφειοκρατών1. Ο Δεκέμβριος του 2008, αντίθετα, 
δεν χειραγωγήθηκε ούτε καθοδηγήθηκε από κανέναν: κόσμος από διαφορετικές και ποικίλες 
κοινωνικές ομάδες κατέβηκε αυθόρμητα στο δρόμο ακόμα και σε πόλεις που δεν είχαν γνωρίσει 
ποτέ στο παρελθόν τέτοια φαινόμενα, δίχως να οργανωθεί από κόμματα και «πρωτοπορίες». 
υπό αυτή την έννοια είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να σημειώσουμε τη σύμπτωση απόψεων 
ανάμεσα στους αριστεριστές και ορισμένους νεοδεξιούς αναλυτές σε ό,τι αφορά στη δήθεν 
ανάληψη της πρωτοπορίας των κινητοποιήσεων από τις αριστεριστικές ομάδες και τα 
αριστερά κόμματα2. 

Η ζάλη των τάξεων ή η διαταξικότητα του φαινομένου
Στην προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου, σημαντικό ρόλο παίζει ο προσδιορισμός 

της κοινωνιολογικής σύνθεσης όσων συμμετείχαν. Είναι ενδεικτικό της φύσης των γεγονότων 
ότι σε αυτά συμμετείχαν άτομα και ομάδες από όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα: από τους 
συμμαθητές του Α. Γρηγορόπουλου, που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία των Β. Προαστίων, 
μέχρι τους μετανάστες της Αχαρνών και των περιοχών γύρω από την Ομόνοια. 

1. Βλ. επί του θέματος: Π. Δ. Οικονομόπουλος, Δεκέμβρης του 1944. Κριτική προσέγγιση στα γεγονότα πριν 
και μετά τη σύγκρουση, Αθήνα, Άρδην, 2007.
2. Π.χ. σε συνάντηση της μαο-αλτουσεριανών κατευθύνσεων φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ, τον περασμέ-
νο Μάρτιο, υποστηρίχθηκε ότι η οργάνωση είχε την «πολιτική πρωτοπορία του κινήματος». Αντίστοιχη 
άποψη εκφράζει ο Ν. Μαραντζίδης, σύμφωνα με τον οποίο «ήταν οι αριστεριστές και τα δύο κομουνιστικά 
κόμματα αυτά που πολύ γρήγορα κατάφεραν να καναλιζάρουν το δημόσιο λόγο των διαδηλωτών» («la 
farce grecque : bilan d’une fausse révolte» [«Η ελληνική φάρσα: απολογισμός μιας ψεύτικης εξέγερ-
σης»], Le Monde, 28.4.2009). Το συγκεκριμένο άρθρο το παρουσιάζει εγκωμιαστικά ο Γιώτα Κάπα Πρε-
τεντέρης, «Η φάρσα», Το Βήμα, 30.4.2009. 
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Αν ωστόσο είχαμε συμμετοχή από όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα δε συμβαίνει το 
ίδιο και με τις κοινωνικές κατηγορίες. Σημαντικές κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι εργαζόμενοι, 
απείχαν εν πολλοίς από τα γεγονότα ως τέτοιες και όχι απλώς διά της ατομικής συμμετοχής 
ορισμένων μελών τους. Από τις κατηγορίες, επίσης, που κατέβηκαν στο δρόμο, δεν είχαν όλες 
την ίδια αντιπροσωπευτικότητα. Σε κάθε περίπτωση, άλλοι περιέγραψαν και θα αποδώσουν 
με μεγαλύτερη ακρίβεια την «ανθρωπογεωγραφία» της Εξέγερσης. Αυτό που έχει σημασία 
είναι να δούμε τι μας λέει αυτή κοινωνιολογικά και πολιτικά. 

Για πρώτη φορά μετά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο Ασφαλιστικό και στην εισβολή 
στο ιράκ βλέπουμε τόσο κόσμο να κατεβαίνει αυθόρμητα στο δρόμο. Ωστόσο αυτή τη φορά 
δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος «σκοπός». Ο κόσμος δεν κατέβηκε ούτε ενάντια στο 
Ασφαλιστικό, ούτε ενάντια στον Πόλεμο του ιράκ, ούτε ενάντια στην αναθεώρηση του 
άρθρου 16. Δεν επρόκειτο για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή για έναν εργασιακό 
κλάδο που κινητοποιήθηκε για κάποια διεκδίκηση ή για τη βελτίωση της θέσης του, αλλά 
για την έκφραση της δυσαρέσκειας ενός κομματιού της κοινωνίας απέναντι στις συνθήκες 
ζωής μέσα στο υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Συνθήκες όχι μόνο οικονομικές και 
εργασιακές αλλά και πολιτικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές. Γι’ αυτό το λόγο, με εξαίρεση 
ίσως τους μετανάστες, τα άτομα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν μάλλον 
ως «συνολικά» άτομα παρά ως φορείς συγκεκριμένων κοινωνικών ή ταξικών ταυτοτήτων 
(«εργαζόμενοι», «πρεκάριοι», «φοιτητές» κ.λπ.). 

Η έλλειψη συγκεκριμένου στόχου, καθορισμένου κοινωνικού υποκειμένου αλλά και 
αιτημάτων των κινητοποιήσεων (πέρα από μια αόριστη επιθυμία τιμωρίας του δολοφόνου 
αστυνομικού) επέτρεψε στα γεγονότα να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στο λεγόμενο δημόσιο 
διάλογο, προκαλώντας σημαντική συζήτηση πάνω σε ειδικότερα ζητήματα (η διαφθορά 
του πολιτικού συστήματος, ο ρόλος της αστυνομίας, το σχολείο και η νεολαία, η θέση των 
μεταναστών μέσα στην κοινωνία κ.λπ.) αλλά και αναφορικά προς το που βαδίζει η νεοελληνική 
κοινωνία. Ο πολύπλευρος και ακαθόριστος χαρακτήρας των γεγονότων δεν επέτρεψε στα 
ΜΜΕ να «κλείσουν» το ζήτημα, σχολιάζοντας απλά το αν οι κινητοποιήσεις πέτυχαν ή όχι 
το στόχο τους. Για τον ίδιο λόγο στην Εξέγερση του Δεκεμβρίου έπαιξε σημαντικό ρόλο και 
μια κατηγορία «συμπαθούντων», οι οποίοι μπορεί να μη συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, 
ωστόσο τις υποστήριξαν ή τουλάχιστον εξέφρασαν τη συμπάθειά τους σε επίπεδο συζητήσεων, 
κάτι που συνεισέφερε στη δυναμική των γεγονότων και επέτρεψε σε μια σαφώς μειοψηφική 
κινητοποίηση να έχει την επιρροή που είχε.



ΓιΑ ΤΗΝ ΕξΕΓΕρΣΗ ΤΟυ ΔΕΚΕΜΒριΟυ 2008 51

Εξέγερση της νεολαίας;
Η επανάσταση θα έρθει με μαθητική ακρίβεια

Κατάληψη ΑΣΟΕΕ

Κατά γενική ομολογία η νεολαία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα του Δεκεμβρίου. 
Από τους μαθητές μέχρι τους νεαρούς μετανάστες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι η 
σημασία του φαινομένου, πέρα από τις νεολαιολατρικές και αντι-νεολαιολατρικές ρητορείες.

Από την εποχή των κινημάτων της δεκαετίας του ’60 η νεολαία εισέρχεται στο προσκήνιο 
ως καθοριστικός πολιτικός παράγοντας. Είτε πρόκειται για τους φοιτητές και τους γόνους των 
μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων, είτε για τους περιθωριοποιημένους νέους των φτωχότερων 
στρωμάτων (μπλουζόν νουάρ, στη Γαλλία, νεαροί εργάτες στην ιταλία κ.λπ.), η νεολαία, ως 
κοινωνική κατηγορία, αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ριζοσπαστισμό. Ανεξαρτήτως των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης (ανάλογα με την ήπειρο, τη χώρα και την 
κοινωνική τάξη των συμμετεχόντων), αυτό που συνιστά κοινό χαρακτηριστικό του φαινομένου 
είναι ότι, για πρώτη φορά ίσως στη νεότερη ιστορία, η κατεστημένη κοινωνία δείχνει σε τέτοιο 
βαθμό ανίκανη να παράσχει ένα συνεκτικό σύνολο αξιών, κανόνων, ρόλων και σημασιών που θα 
μπορούσαν να εντάξουν αρμονικά σε αυτή τις νέες γενιές. Κατά τα μεταπολεμικά χρόνια αρχίζει, 
σταδιακά, να εμφανίζεται μια πραγματική ρήξη ανάμεσα στις γενιές μέσα στον καπιταλισμό, η 
οποία υπερβαίνει κατά πολύ το κλασικό φαινόμενο του ανταγωνισμού ανάμεσα στους «μεγάλους» 
και τους νεότερους. Τη δεκαετία του ’60 οι νέοι δε μάχονται για μια καλύτερη θέση μέσα στον 
κατεστημένο κόσμο, αλλά για την ανατροπή του3. Καλλιτεχνικές και πολιτικές πρωτοπορίες της 
εποχής όπως οι Λετριστές και οι Καταστασιακοί αντιλήφθηκαν τη σημασία του φαινομένου και γι’ 
αυτό ενσωμάτωσαν στις αναλύσεις τους την ιδέα του ιζιντόρ ιζού (I. Isou) για την «εξέγερση της 
νεολαίας». Η νεολαία εξεγείρεται με τέτοια ένταση, επειδή βιώνει άμεσα την κρίση νοήματος και 
το γενικευμένο αποπροσανατολισμό που αρχίζουν να αναδύονται μέσα στις ανεπτυγμένες χώρες, 
με την κυριαρχία του ατομικισμού και του καταναλωτισμού.

Τα κινήματα της δεκαετίας του ’60 και του ’70 εξωτερίκευσαν την αντίστασή τους στις 
γερασμένες αξίες του φορντιστικού και πατερναλιστικού καπιταλισμού που δημιουργήθηκε 
κατά τη δεκαετία του ’30 και επεκτάθηκε μεταπολεμικά (πουριτανική ηθική, γραφειοκρατία, 
τεχνοκρατισμός κ.λπ.)4. Ταυτόχρονα αμφισβήτησαν και τις αξίες του παραδοσιακού 

3.  Βλ. σχετικά και Μάγμα, τ. 2, Μάιος 2008, σσ. 30-33.



επαναστατικού και εργατικού κινήματος5. Με αυτό τον τρόπο επιτάχυναν την κατάρρευση των 
τελευταίων παραδοσιακών κοινωνικών σημείων αναφοράς. Παρ’ όλο που δημιούργησαν σπέρματα 
νέων μορφών κοινωνικής ζωής, δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια νέα πολιτιστική δημιουργία, 
ικανή να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές αξίες του αστικού και γραφειοκρατικού καπιταλισμού 
όπως επίσης και της προλεταριακής κουλτούρας. Η κριτική και οι ιδέες των κινημάτων του 
’60 και του ’70 χρησιμοποιήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τον καπιταλισμό, οδηγώντας στην 
εμφάνιση μιας νέας μορφής, ηδονιστικού και υπερατομικιστικού καπιταλισμού της διασκέδασης. 
Ο αποπροσανατολισμός και η κρίση νοήματος όχι μόνο δε θεραπεύτηκαν, αλλά εντάθηκαν. Ο 
σημερινός υπερ-καπιταλισμός6 γεννά άγχος και έλλειψη ικανοποίησης, καθώς προσπαθεί να 
καλύψει το κενό της κοινωνικής και προσωπικής ζωής μέσω του ψυχαναγκασμού της διασκέδασης 
και της κατανάλωσης: «το παρόν γίνεται ένα απόλυτο που πρέπει [οι νέοι] να το ζουν με τη μέγιστη 
ένταση, όχι επειδή αυτή η ένταση τους προσφέρει χαρά, αλλά επειδή υπόσχεται ότι θα τους κάνει 
να ξεχάσουν το άγχος που εμφανίζεται κάθε φορά που το τοπίο παίρνει τη μορφή της ερήμου του 
νοήματος»7.

Ο καπιταλισμός δεν είναι απλώς ένας τρόπος παραγωγής ούτε μόνο ένα οικονομικό 
σύστημα. Είναι ένα συνολικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας, μια μορφή κοινωνικής θέσμισης. 
Γι’ αυτό και οι αξίες ή οι σημασίες του, δηλαδή το φαντασιακό του, μπορούν να διαδίδονται 
ανεξαρτήτως της αντίστοιχης επέκτασης της οικονομικής τους «βάσης». Αυτό καθίσταται 
σαφές στο σημερινό καταναλωτικό καπιταλισμό: οι φτωχοί λαοί των υποανάπτυκτων και 
αναπτυσσόμενων χωρών ονειρεύονται τους καταναλωτικούς παραδείσους του Πρώτου Κόσμου, 
ενώ ακόμα και μέσα σε αυτό τον κόσμο, τα χαμηλότερα στρώματα εμφορούνται από τις ίδιες 
καταναλωτικές προσδοκίες με τους πλούσιους. Με αυτή την έννοια, τα προβλήματα που γεννά 
η κουλτούρα του καταναλωτικού καπιταλισμού εμφανίζονται σχεδόν αυτούσια και σε χώρες της 
ημι-περιφέρειας, σαν την Ελλάδα. 

4.  Βλ. richard Sennett, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, Σαββάλας, 
2008, σσ. 11-12 και Τh. roszak, Η γέννηση της αντικουλτούρας, μτφρ. Φ. Τρεζάκης, futura, 2008. 
5.  Βλ. π.χ. τη στάση του νεαρού μέλους της «Τάσης» μέσα στην ομάδα Socialisme ou Barbarie, στο κεί-
μενο του Φ. Γκοτρό «Socialisme ou Barbarie 1962-1963: από τις ρωγμές στο σχίσμα», που μεταφράζουμε 
σε αυτό το τεύχος. 
6.  Κατά την έκφραση των G. lipovetsky, J. Serroy, La Culture-monde. Réponse à une société désorientée 
[Η Κουλτούρα-κόσμος. Απάντηση σε μια αποπροσανατολισμένη κοινωνία], Παρίσι, odile Jacobe, 2008. 
υπό μετάφραση στο επόμενο τεύχος του Μάγματος.
7. Ου. Γκαλιμπέρτι, «Η κραυγή των νέων», 7 της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 23.3.2008, σ. 26, όπου 
ο συγγραφέας μιλά για την «ερημοποίηση του νοήματος» που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Βλ. και 
Μάγμα 2, σσ. 51-58.
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Το σχολείο
Βάσει αυτής της ανάλυσης, η «εξέγερση των δεκαεξάρηδων» δεν είναι ένα τυχαίο 

γεγονός. Συνδέεται άμεσα με τη μορφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά, στην 
πραγματικότητα, είναι προϊόν βαθύτερων τάσεων. Όπως σωστά έχει παρατηρηθεί, ορισμένες 
από τις εκπαιδευτικές ιδέες της δεκαετίας του ‘60 εξέφραζαν μια τάση υποχώρησης της 
ευθύνης των «μεγάλων» απέναντι στους νέους, προϊόν της αποσύνθεσης της παραδοσιακής 
κουλτούρας στην οποία οδηγούσε ο καπιταλισμός. Πίσω, εξάλλου, από την –απολύτως θεμιτή- 
διεκδίκηση μιας φιλελευθεροποίησης των παιδαγωγικών και διδακτικών μοντέλων κρυβόταν 
ενίοτε μια ουτοπική απροθυμία από την πλευρά των «μεγάλων» να αναλάβουν το χρέος 
τους απέναντι στους νέους: το χρέος της προστασίας των σημασιών της κοινωνίας και της 
«μύησης» των νεοαφιχθέντων μελών στην πολιτιστική της κληρονομιά. Ο επιτρεπτικός 
και ηδονιστικός καπιταλισμός που επικράτησε μετά από την ήττα των κινημάτων του ’60 
και του ’70 θεσμοθέτησε αυτά τα νέα «αντιαυταρχικά» μοντέλα, τόσο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία όσο και στο πεδίο των σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς. Η θετική 
και ορθή φιλελευθεροποίηση αυτών των σχέσεων όμως έλαβε χώρα μέσα σε κοινωνίες 
αποσταθεροποιημένες από την κρίση νοήματος και προσανατολισμού που είχε αρχίσει να 
επιφέρει η καταναλωτική κοινωνία. Γι’ αυτό και δε μπόρεσε να πάρει θετικό περιεχόμενο, αλλά 
μετατράπηκε σε πηγή αμηχανίας και περαιτέρω συγχύσεων: το παιδί δεν ξέρει πια αν οι γονείς 
του είναι φίλοι του ή κάτι άλλο. Με αυτό τον τρόπο, εξάλλου, δε διαθέτει πια ένα αυταρχικό 
μοντέλο ενάντια στο οποίο θα μπορούσε να εξεγερθεί, εξωτερικεύοντας έτσι την υπαρξιακή 
του δυσφορία (όπως συνέβη τη δεκαετία του ’60, όταν υπήρχαν ακόμα τα κατάλοιπα της 
πουριτανικής ηθικής του αστικού καπιταλισμού)8. Αυτή η δυσφορία εσωτερικεύεται και τα 
παιδιά προσπαθούν, εντελώς μόνα, να γεμίσουν το κενό που νιώθουν, μέσω της κατανάλωσης 
και της διασκέδασης. 

Αυτή η συνθήκη ισχύει για όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Στην Ελλάδα 
οδήγησε στην παθιασμένη συμμετοχή των μαθητών στα γεγονότα του Δεκεμβρίου, επειδή 
συνδυάστηκε με έναν καθαρά ιθαγενή παράγοντα. Πρόκειται για τον παραλογισμό της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που χρησίμευσε, ακριβώς, ως αφορμή για την εξωτερίκευση της 
ακαθόριστης και γενικευμένης υπαρξιακής δυσφορίας της νεολαίας. Το εγχώριο εκπαιδευτικό 

8.  Βλ. σχετικά και Α. Πανταζόπουλος, «Η δημοκρατία των παιδιών», Νέα Εστία, τ. 1819, Φεβρουάριος 
2009.
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σύστημα υποβάλλει τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του λυκείου σε έναν εξοντωτικό 
ρυθμό, ο οποίος δεν έχει και κανένα νόημα, αφού όλοι, μαθητές και καθηγητές, ξέρουν ότι δε 
χρησιμεύει σε τίποτε και ότι δεν πρόκειται, π.χ., για κάποιες δύσκολες εξετάσεις εισαγωγής 
σε έναν εκπαιδευτικό θεσμό υψηλού κύρους. Ένα σχολείο πολύ χαμηλού επιπέδου, που δεν 
προσφέρει στους μαθητές του τίποτε περισσότερο από μια σειρά παντελώς άχρηστων και 
παράλογων παπαγαλιών, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να δράσει αντισταθμιστικά προς 
το πολιτιστικό κενό μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένοι οι σημερινοί νέοι να μεγαλώνουν. 
Εξάλλου η καταπιεστική φύση και ο αναχρονιστικός χαρακτήρας του στρέφουν τους μαθητές 
με ακόμα μεγαλύτερη ορμή προς τον ψυχαναγκασμό της διασκέδασης και της κατανάλωσης. 
Κατά την ηθοποιό Φ. Κομνηνού, «Τα παιδιά ανήκουν σε μια γενιά δικαιολογημένα οργισμένη, 
γιατί διαπιστώνει τα αδιέξοδά της. Σε τι, σε ποιον επενδύουν ιδεολογικά; Εμείς τουλάχιστον 
στα χρόνια τους κάπου είχαμε να πιστεύουμε. Άσχετα αν στην πορεία προδόθηκε το όνειρο 
και μείναμε μετέωροι, αμήχανοι και άδειοι. Ίσως αυτό να τους μεταδώσαμε, το κενό μας»9. 

Αυτό το κενό είναι που εκφράστηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις των μαθητών. 
Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο ταυτίστηκαν με το νεκρό Α. Γρηγορόπουλο. Το 
πάθος τους δείχνει ότι η κατεστημένη κοινωνία αδυνατεί να τους παράσχει κάποιο πρότυπο, 
κάποιο σημείο αναφοράς μεστό νοήματος, βάσει του οποίου θα μπορούσαν να βρουν έναν 
προσανατολισμό στη ζωή τους. Με αυτή την έννοια για πολλούς μαθητές η συμμετοχή στα 
γεγονότα του Δεκεμβρίου έδρασε ως μορφή απάλυνσης της κρίσης της διαδικασίας ταύτισης10, 
επιτρέποντάς τους να βιώσουν εμπειρίες και καταστάσεις πολύ πιο ενδιαφέρουσες και 
«αυθεντικές» από το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής τους ζωής (σχολείο, φροντιστήριο, 
«κάψιμο» στο msn και στο facebook κ.λπ.).

9. Συνέντευξη στο Ποντίκι Art, 15-21.1.2009, σ. 12. Βλ. επίσης και στη σειρά άρθρων του Ε. Αρανίτση 
«Σχετικά με τις αφανείς αιτίες της εξέγερσης των παιδιών» (18.1.2009) και «Οι βαθύτερες αιτίες της 
εξέγερσης των παιδιών» 1, 2, 3 στο 7 της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. 
10.  Βλ. σχετικά Μάγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2007, σσ. 130-131.
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Οικονομική κρίση, κρίση του πολιτικού συστήματος, 
κρίση νοήματος

Όλα ξεφούσκωσαν, ιδεολογίες, προγράμματα, άνθρωποι, κόμματα.
 Π. Κωστόπουλος

Πολλές αναλύσεις συνέδεσαν το Δεκέμβριο με την οικονομική κρίση. Αυτό είναι 
απλουστευτικό, καθώς τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί 
στην Ελλάδα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρόνια οικονομικά προβλήματα, 
τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων λογικών. Η επισφαλής εργασία, 
ή η εμφάνιση της «γενιάς των 700 ευρώ» είναι χαρακτηριστικά δείγματα. Ωστόσο, αυτά 
τα φαινόμενα αφορούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ενώ, όπως είδαμε, βασικό 
χαρακτηριστικό της Εξέγερσης ήταν η διαταξικότητά της, το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι δεν 
υπήρξε κίνημα μιας συγκεκριμένης μόνο κοινωνικής ομάδας.

Η οικονομική κρίση επέδρασε έμμεσα στα γεγονότα. Αυτό που έπαιξε πιο πολύ ρόλο 
ήταν ο φόβος για την κρίση παρά η ίδια η κρίση. Η γενική αβεβαιότητα που επικρατεί στις 
τάξεις των ιθυνόντων παγκοσμίως και αναπαράγεται από τα ΜΜΕ δημιουργεί ένα υπόκωφο 
και απροσδιόριστο άγχος για το μέλλον. Η παρατήρηση ότι η σημερινή νεολαία είναι η πρώτη 
γενιά μετά από πολλές δεκαετίες που θα ζήσει χειρότερα από τους προκατόχους της δεν είναι 
απλώς μια κοινοτοπία των τηλεσχολιαστών. Η, έστω και ασαφής, επίγνωση αυτής της 
κατάστασης συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας απέναντι στο μέλλον, 
το οποίο με τη σειρά του ενδυναμώνει την κρίση νοήματος και τον αποπροσανατολισμό που 
κυριαρχούν μέσα στις σημερινές κοινωνίες: το μέλλον φαντάζει απροσδιόριστα ζοφερό, έτσι που 
ούτε ο Τζέιμς Μποντ δεν ενδιαφέρεται πια να σώσει τον κόσμο (βλ. την τελευταία ταινία του, 
Quantum of Solace). Αυτό το στοιχείο ήταν πολύ σημαντικό, σε επίπεδο φαντασιακού, καθώς 
μπόρεσε να συνδεθεί με το γενικό κλίμα δυσαρέσκειας που χαρακτήρισε την Εξέγερση. 

Αν θέλαμε να εξάγουμε το «μέσο όρο» του φαντασιακού της εξέγερσης, θα 
μπορούσαμε να πούμε πως εξέφρασε την απογοήτευση και την αγανάκτηση απέναντι σε 
μια σειρά παθογενειών της νεοελληνικής κοινωνίας, πάνω στο φόντο όμως μιας καθοριστικής 
κρίσης νοήματος. Κάθε κατηγορία εξέφρασε τα δικά της προβλήματα: οι μαθητές διαδήλωσαν 
την οργή τους για την αθλιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αναζητώντας, παράλληλα, 
αυθεντικές μορφές κοινωνικοποίησης∙ οι μετανάστες προσπάθησαν να γίνουν ακουστοί από 
την κοινωνία που τους υπερεκμεταλλεύεται∙ οι διάφοροι πιεσμένοι οικονομικά (υπερχρεωμένοι, 
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άνεργοι, επισφαλείς κ.λπ.) εκτόνωσαν το άγχος τους και ούτω καθεξής. Αυτό που επέτρεψε σε 
όλες αυτές τις μεμονωμένες και διαφορετικών «συμφερόντων» κατηγορίες να προκαλέσουν 
ένα φαινόμενο τέτοιας εμβέλειας είναι μια γενικότερη «πολιτιστική» κρίση που χαρακτηρίζει 
τα τελευταία χρόνια τη νεοελληνική κοινωνία. 

Λέγοντας «πολιτιστική» κρίση εννοούμε μια κρίση που έχει να κάνει με τους θεμελιώδεις 
θεσμούς μιας κοινωνίας, με την κουλτούρα και τις αξίες που ενσαρκώνονται σε αυτούς. Η περίφημη 
«κρίση του πολιτικού συστήματος», για την οποία γίνεται λόγος από τον περασμένο Μάιο, 
συνιστά την πιο εμφανή πλευρά αυτής της κατάστασης. Παντού γίνεται λόγος για «αξίες» 
και «ηθική». Η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές του 2004 με μια καθαρά «ηθικολογική» ατζέντα 
(καταπολέμηση της διαφθοράς, «σεμνά και ταπεινά», «επανηθικοποίηση» της πολιτικής 
κ.λπ.). Αντίστοιχα, στο 8ο συνέδριό του (Μάρτιος 2008), το ΠΑΣΟΚ λάνσαρε ως σύνθημα 
το σλόγκαν «Ελλάδα αξιών». Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του σερ (sic) Βασιλείου 
Μαρκεζίνη. Αυτός ο καθηγητής προβάλλεται ποικιλοτρόπως τον τελευταίο καιρό από το 
συγκρότημα Λαμπράκη (άρθρα στο Βήμα, συνέντευξη στην εκπομπή του Πρετεντέρη, 
έκδοση βιβλίων του στα Ελληνικά Γράμματα κ.λπ.), πράγμα που σημαίνει ότι προαλείφεται 
για κεντρικό πολιτικό ρόλο (ασχέτως αν τελικά το προϊόν θα «πιάσει» ή όχι). Στη διάλεξή 
του στο Μέγαρο Μουσικής, ο σερ αφιέρωσε ολόκληρο κομμάτι στο ζήτημα «Μία κοινωνία 
αξιών –Που βρίσκουμε αξίες;»11. 

Η ανυποληψία στην οποία έχουν περιπέσει οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες κι οι 
παραδοσιακοί πολιτικοί συνδέεται με μια βαθύτερη δυσλειτουργία του πολιτιστικού μοντέλου 
που έχει οδηγήσει σε αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς και προκλητικού νεοπλουτισμού. Αν όντως 
η σημερινή πολιτική κατάσταση σηματοδοτεί το περίφημο «τέλος της Μεταπολίτευσης», 
αυτό συμβαίνει, επειδή το πολιτικό και πολιτιστικό φαντασιακό της Μεταπολίτευσης δείχνει 
να βρίσκεται σε αποσύνθεση. 

Όπως σωστά το έχει τονίσει ο Ν. Σεβαστάκης12, η Μεταπολίτευση υπήρξε μια περίοδος 
πολιτιστικά αμφίσημη, κατά την οποία παρατηρούνται ταυτόχρονα τόσο ένας πολιτικός 
μαξιμαλισμός όσο και η σταδιακή εμπέδωση της καταναλωτικής αποπολιτικοποίησης. 
Συνοπτικά και κάπως σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια σειρά παραγόντων 

11.  Β. Μαρκεζίνης, «Σε αναζήτηση του νέου και των νέων. Μια επισκόπηση ζωτικών θεμάτων της εποχής 
μας», ειδική έκδοση του Βήματος, 29.3.2009, σσ. 22-23.
12.  Ν. Σεβαστάκης, Κοινότοπη χώρα. Όψεις του δημόσιου χώρου και αντινομίες αξιών στη σημερινή Ελλάδα, 
Αθήνα, Σαββάλας, 2004. 
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οδήγησαν στη σταδιακή υποχώρηση του πρώτου στοιχείου προς όφελος του δεύτερου. 
Αυτό που τελικά επικράτησε ήταν μια επιθετική μορφή καταναλωτικής και ατομικιστικής 

κουλτούρας, η οποία συνδέθηκε με φαινόμενα νεοπλουτισμού σε ό,τι αφορά στα ανώτερα 
στρώματα (και όχι μόνο όμως, όπως μαρτυρεί και η παλλαϊκή συμμετοχή στην απάτη του 
Χρηματιστηρίου το 1999). Η σημερινή πολιτική τάξη διαμορφώθηκε σε αυτή την περίοδο. Οι 
περιπτώσεις πολλών μελών της «Γενιάς του Πολυτεχνείου» που τελικά «ενσωματώθηκαν» 
είναι ενδεικτική της αλλαγής προσανατολισμού: ο πρώην μαοϊκός και νυν βετεράνος του 
ελαφρού τηλεοπτικού trash, Ανδρέας Μικρούτσικος αποτελεί ιδεοτυπική μορφή. Κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, ολοκληρώθηκε η κατάρρευση των παραδοσιακών 
θεσμών που παρείχαν στα άτομα δυνατότητες ένταξης και εύρεσης νοήματος: η Εκκλησία, τα 
κόμματα, τα συνδικάτα, το πατερναλιστικό Κράτος. Αυτό που επικράτησε είναι το μοντέλο 
της ατομικιστικής επιτυχίας και η επιδίωξη ανόδου στην ιεραρχία του κοινωνικού στάτους 
μέσω της κατανάλωσης και του ανταγωνισμού. Το παραδοσιακό, «κοινοτιστικό» στοιχείο 
της νεοελληνικής κουλτούρας υποχώρησε. Η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση όπως και περιοδικά 
τύπου Κλικ υπήρξαν φορείς αυτής της νέας ιδεολογίας, μαζί με ορισμένους αρθρογράφους 
«γνώμης» μεγάλων εφημερίδων (Πρετεντέρης κ.λπ.). Παράλληλα με τον οικονομικό και 
διοικητικό «εκσυγχρονισμό» της χώρας, εμφανίστηκε και μια αντίστοιχη αλλαγή στο επίπεδο 
της κουλτούρας. Αν όμως οι ειλικρινείς οπαδοί του πρώτου (παραβλέπουμε εδώ τους απλούς 
σπεκουλαδόρους) ήταν, πολιτιστικά, εκπρόσωποι της παραδοσιακής φιλελεύθερης/αστικής 
ή τεχνοκρατικής κουλτούρας (Κ. Σημίτης, Ν. Χριστοδουλάκης, Α. Λιάκος, Κ. Τσουκαλάς 
κ.λπ.), οι οπαδοί της δεύτερης είναι εκφραστές του σύγχρονου, καταναλωτικού και ηδονιστικού 
καπιταλισμού (Π. Κωστόπουλος, ι.Κ. Πρετεντέρης, Θ. Αναστασιάδης κ.λπ.). Αναγκαστικά, 
υπό αυτή την έννοια, ο Εκσυγχρονισμός, υπήρξε σύμφυτος με φαινόμενα διαφθοράς στην 
πολιτική σφαίρα και με τη διάδοση ενός υπερκαταναλωτικού και ατομικιστικού μοντέλου στο 
επίπεδο της κουλτούρας. 

Ο Α. Τσοχατζόπουλος, π.χ., διοργάνωσε πολυτελέστατο και θεαματικό γάμο στο 
Παρίσι, εφάμιλλο με αυτόν της Eva longoria-Parker. Πρόκειται για ένα νέο είδος πολιτικών, 
που δεν έχουν καμιά σχέση ακόμη και με τους χειρότερους προκατόχους τους της αστικής 
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εποχής. Ο Γ. Βουλγαράκης ή ο ακροδεξιός Π. Καμένος, φωτογραφημένοι στα σκάφη τους, 
είναι δείγματα αυτής της νέας γενιάς, που δε ντρέπεται για τα χρήματά της και επιδεικνύει 
ακομπλεξάριστα τις κατακτήσεις του νεοπλουτισμού της, ακόμα κι αν υπάρχουν σοβαρές 
υπόνοιες ότι επετεύχθησαν με αθέμιτα μέτρα. Το «ηθικό είναι το νόμιμο» του Γ. Βουλγαράκη 
δεν απέχει και πολύ από το «ο πλούτος είναι δόξα» του Ντενγκ ξιαοπίνγκ που χρησίμευσε ως 
καθοδηγητική αρχή των κινέζων νεόπλουτων της μετα-μαοϊκής εποχής. Αμφότερα, εξάλλου, 
βρίσκονται σε στενή συγγένεια με τη νεόπλουτη νοοτροπία του Σαρκοζί που χρησιμοποιεί την 
όμορφη και «λαμπερή» σύζυγό του για να δομήσει το προφίλ του, διοχετεύοντας προσωπικές 
τους φωτογραφίες στο σκανδαλοθηρικό τύπο. 

Αυτό το μοντέλο ζωής μπορεί να ακολουθείται πλήρως μόνο από τα ανώτερα στρώματα, 
ωστόσο είναι επιθυμητό από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η κουλτούρα του ηδονιστικού και 
καταναλωτικού καπιταλισμού, όπως είδαμε παραπάνω, προκαλεί μια διογκούμενη κρίση 
νοήματος και προσανατολισμού. Σε χώρες μάλιστα σαν την Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται 
από έλλειψη μιας παραδοσιακής αστικής κουλτούρας αλλά και μιας παράδοσης κοινωνικού 
ριζοσπαστισμού (εργατικό κίνημα κ.λπ.), οι συνέπειες της διάδοσης αυτής της κουλτούρας 
είναι οξύτερες. Οι εγχώριες πολιτιστικές μορφές παρουσιάζονται πολύ πιο εύθραυστες 
απέναντι στην εισβολή των καταναλωτικών προτύπων. Όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο 
έντονα βιώνει τη σύγχρονη «δυσφορία μέσα στον πολιτισμό», καθώς δε διαθέτει βιωματικά 
κατάλοιπα προηγούμενων περιόδων, που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να προσανατολιστεί 
μέσα στο σημερινό κενό νοήματος. Εξού και ο καθοριστικός ρόλος των μαθητών στα γεγονότα 
του Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα η δυσφορία των φοιτητών ή της «γενιάς των 700 ευρώ» δε βασίζεται 
σε καθαρά οικονομικά δεδομένα. Αμφότερες οι κατηγορίες, ως κατηγορίες, δεν είναι φτωχές. 
Αυτό από το οποίο κυρίως υποφέρουν είναι μάλλον μια αντίφαση ανάμεσα στις καταναλωτικές 
προσδοκίες και υποσχέσεις βάσει των οποίων έχουν ανατραφεί, από τη μια μεριά, και στην 
επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, από την άλλη. Μέσα σε μια κοινωνία που έχει 
κάνει κυρίαρχο το μοντέλο της ατομικής αυτοπραγμάτωσης μέσω της ανόδου στην ιεραρχία 
του καταναλωτικού στάτους, επόμενο είναι να είμαστε δυσαρεστημένοι, όντας υποχρεωμένοι 
να μένουμε με τους γονείς μας, επειδή δε «βγαίνουμε» οικονομικά. Όταν δομούμε τις 
φαντασιώσεις μας βάσει σίριαλς όπως το Sex and the City ή το Singles, ή βάσει περιοδικών σαν 
το Nitro, μοιραίο είναι να βιώνουμε ένα αίσθημα προσωπικής αποτυχίας και ματαίωσης, όντας 
αναγκασμένοι να υπολογίζουμε προσεκτικά τα έξοδά μας και να ξεθεωνόμαστε σε απλήρωτες 
υπερωρίες. Εκτός από το φόβο της μελλοντικής αβεβαιότητας υπάρχει και η ανικανότητα να 
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επιτύχουμε, μέσω της εργασίας και τη κατανάλωσης, το μοντέλο ζωής που φαντασιωνόμαστε, 
ανικανότητα η οποία εντείνεται από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης. Αυτές 
οι ιδιαιτερότητες (αναξιοκρατία, διαφθορά, χαμηλό επίπεδο των πανεπιστημίων, υψηλή 
ανεργία των νέων κ.λπ.) καθιστούν δύσκολο για σημαντικό μέρος ακόμα και των μεσαίων 
στρωμάτων να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής κατά τα πρότυπα της «δημιουργικής τάξης»13 
που προπαγανδίζουν τα ΜΜΕ και η μαζική κουλτούρα. 

Ήταν η Εξέγερση «αντισυστημική»;
Αρκετές αναλύσεις υποστηρίζουν ότι η Εξέγερση ήταν «αντισυστημική», δηλαδή 

ότι στράφηκε ενάντια στο σύστημα του καπιταλισμού και των φιλελεύθερων ολιγαρχιών14. 
Μια εξέγερση είναι «άμεσα» αντισυστημική, αν υποστηρίζει, ρητά, την κατάργηση του 
υπάρχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και «έμμεσα αντιστυστημική»15, αν έχει 
αιτήματα ή διεκδικήσεις που δε μπορούν να ικανοποιηθούν από το υπάρχον σύστημα. 

Θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δε συμβαίνει τίποτε από τα δύο. Η 
Εξέγερση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εμμέσως αντισυστημική», υπό την έννοια πως 
καταδεικνύει ορισμένες «ανθρωπολογικές» αδυναμίες που ο σημερινός καπιταλισμός δείχνει 
ανίκανος να ξεπεράσει16. Ωστόσο αυτό που έδωσε την αφορμή για το Δεκέμβριο ήταν μια 
σειρά άλλων παραγόντων που, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορούν να διευθετηθούν στα πλαίσια 
του υπάρχοντος συστήματος. Στο βαθμό λοιπόν που μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε το 
φαντασιακό της, η Εξέγερση του Δεκεμβρίου είχε μάλλον «μεταρρυθμιστικό» χαρακτήρα. 
Εξέφρασε την αγανάκτησή της για μια σειρά αδυναμιών και ανωμαλιών της νεοελληνικής 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, οι οποίες θα πρέπει επειγόντως να διευθετηθούν. 

13.  Όρος του r. Florida, The Rise of the Creative Class [Η άνοδος της δημιουργικής τάξης], Ν. υόρκη, 
Basic Books, 2002. Πρόκειται για τα νέα κυρίαρχα στρώματα του μεταμοντέρνου ηδονιστικού και επι-
τρεπτικού καπιταλισμού, που ελέγχουν τη λεγόμενη πολιτιστική βιομηχανία: σταρ, άνθρωποι των ΜΜΕ, 
«καλλιτέχνες», χρηματιστές, επιχειρηματίες των νέων τεχνολογιών κ.λπ. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ως 
ανθρωπολογικός τύπος, αποτελεί το ελληνικό αντίστοιχο.
14. Π.χ. ο Δ. Τζανακόπουλος, «Ο θερμός Δεκέμβρης», περ. Θέσεις, τ. 106, ιανουάριος-Μάρτιος 2009, 
σ. 22, μιλά για «γενικευμένη κρίση νομιμοποίησης του καπιταλιστικού μοντέλου οργάνωσης της κοινωνί-
ας». 
15.  Τ. Φωτόπουλος, «Η επιδεινούμενη συστημική κρίση: Αντισυστημική εξέγερση στην Ελλάδα», περ. 
Περιεκτική Δημοκρατία, τ. 18-19, Φθινόπωρο ’08-Άνοιξη ’09, σ. 66.
16. Βλ. π.χ. τη λεπτομερή ανάλυση της Πρωτοβουλίας Αυτόνομων Κέρκυρας, «Πώς να υπολογίσετε την 
ηλικία του κόσμου», (http://aytonomoikerkyras.blogspot.com/2009/05/blog-post.html).



ΝιΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛιΑρΗΣ60

Οι άνθρωποι που βγήκαν και μίλησαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων δε ζήτησαν την 
κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά τη «διόρθωσή» του: καταπολέμηση της 
διαφθοράς, βελτίωση του κράτους και της δικαιοσύνης, περιορισμός της ατιμωρησίας 
της αστυνομίας και των πολιτικών, αύξηση των δαπανών για την παιδεία, βελτίωση της 
δημόσιας υγείας, καλύτερες εργασιακές προοπτικές, άνοδος του βιοτικού επιπέδου κ.λπ. 
Ο Δεκέμβριος εξέφρασε τη διάψευση κομματιού της κοινωνίας για το ότι το σύστημα δε 
μπορεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι υπήρξε κίνημα 
αντιδραστικό, ότι έδειξε την απόλυτη ενσωμάτωση της κοινωνίας στον καταναλωτισμό κ.λπ. 
Δεν υπάρχει τίποτε κακό στο να κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους και να ζητά «απλά» 
τη βελτίωση της κατάστασής του, έστω και αν δε φτάνει «μέχρι εκεί» που προστάζουν οι 
επαναστατικοί μας πόθοι. Ακόμα κι αν πρόκειται για αιτήματα απλώς «ρεφορμιστικά», η 
εμπειρία του «δρόμου» και της στοιχειώδους πολιτικής ενεργοποίησης και αυτοοργάνωσης 
έχει μεγάλη σημασία.

Ακόμα και στην περίπτωση των πραγματικά «εκτός» της καταναλωτικής κοινωνίας, 
δηλαδή των μεταναστών, η συμμετοχή στα γεγονότα του Δεκεμβρίου είχε πιο πολύ 
χαρακτήρα εκδίκησης για το γεγονός ότι δε μπορούμε να είμαστε κι εμείς ισότιμα μέλη της 
κατεστημένης κοινωνίας, παρά χαρακτήρα αμφισβήτησης των αξιών της κοινωνίας της 
κατανάλωσης. Φυσικά σε ένα πρώτο επίπεδο εκφράζει την αγανάκτηση για τη βία που 
υφίστανται καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι από την αστυνομία. Εκφράζει επίσης την επιθυμία 
τους να ακουστούν, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε μια κοινωνία που τους έχει χωρίς 
δικαιώματα, κλεισμένους σε γκετοποιούμενες περιοχές, κρυμμένες πίσω από τις βιτρίνες της 
κατανάλωσης και της διασκέδασης (Πατησίων vs. Αχαρνών, Ψειρή/Κεραμικός vs. Τρίγωνο 
Αθηνάς-Μενάνδρου-Σωκράτους κ.λπ.). Όπως όμως και στην περίπτωση των γαλλικών 
προαστίων, οι βανδαλισμοί δε συνιστούν αμφισβήτηση της καταναλωτικής κοινωνίας, αλλά 
έκφραση της αμφιθυμικής στάσης τους απέναντί της: θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτοκίνητο και 
μοδάτα ρούχα, να μη με κοιτάνε αφ’ υψηλού και να μη με εξευτελίζουν οι ειδικοί φρουροί στο 
μετρό και επειδή δε μπορώ να το επιτύχω σας εκδικούμαι, καίγοντας τα αυτοκίνητα και τα 
μαγαζιά σας. 
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Η βία και το φάντασμα του  μηδενισμού
Εξαιτίας της φοβικής νοοτροπίας των ΜΜΕ και μερίδας των εγχώριων διανοουμένων 

(βλ. παρακάτω) τα γεγονότα του Δεκεμβρίου ταυτίστηκαν με τη βία, με αποτέλεσμα «η 
συζήτηση για τη βία να κατορθώσει να υποκαταστήσει τη συζήτηση γύρω από αυτό που 
συνέβη, ως εάν αυτό να ήταν απλώς μια εκδήλωση βίας και όχι μια βίαιη εκδήλωση»17. Σε αυτό 
φυσικά συντέλεσε και η γοητεία που ασκεί στον αριστερό και αναρχικό πολιτικό χώρο η βία. 
Κανείς, προφανώς, δεν αρνείται ότι τον πρωτοφανή χαρακτήρα των επεισοδίων αυτών των 
ημερών. Ωστόσο οφείλουμε να παραδεχτούμε ο Δεκέμβριος ήταν και άλλα πράγματα, εκτός 
από τις μολότοφ. 

Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου δεν υπήρξαν κίνημα, αν με την έννοια αυτή εννοούμε 
τη δημιουργία οργάνων αγώνα και την πρόταση κάποιας στοιχειώδους αιτηματολογίας. 
Ωστόσο δεν υπήρξαν, από την άλλη πλευρά, απλώς και μόνον ένα μηδενιστικό ξέσπασμα 
πολιτικού χουλιγκανισμού. Αν ακολουθήσουμε τη μέχρι τώρα ανάλυσή μας θα ήταν άστοχο 
να κατηγορήσουμε το Δεκέμβριο για το ότι δε μετατράπηκε σε διεκδικητικό κίνημα: πώς να 
γίνει κάτι τέτοιο, όταν αποτέλεσε μάλλον ένα «υπαρξιακό» ξέσπασμα ορισμένων κοινωνικών 
κατηγοριών κι όχι κινητοποίηση για την επίτευξη κάποιου στόχου; Η «επιτυχία» ή η 
«αποτυχία» του Δεκεμβρίου πρέπει να μετρηθούν βάσει αυτού που άφησε στο επίπεδο 
του δημόσιου διαλόγου και της συλλογικής συνείδησης, καθώς δεν είχε «απτά» πολιτικά 
αποτελέσματα.

υπό αυτή την έννοια η υστερία η σχετική με τη βία και το μηδενισμό ουσιαστικά έχει 
στόχο να «κλείσει» όσα ζητήματα έθεσε, έστω εμμέσως, ο Δεκέμβριος, παρουσιάζοντας τον 
ως ένα ασυνάρτητο ξέσπασμα. Ταυτόχρονα αποσιωπά το γεγονός ότι μετά τις πρώτες τρεις 
μέρες της Εξέγερσης, άρχισαν να εμφανίζονται και εντελώς διαφορετικού προσανατολισμού 
κινητοποιήσεις, η λογική των οποίων δεν είχε πολλή σχέση με τις μολότοφ και τους 
βανδαλισμούς. Φορέας αυτών των δράσεων υπήρξαν, κατά κύριο λόγο, οι μαθητές18. Στις 
καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από τη Βουλή και τη ΓΑΔΑ ή ακόμα και στις πολιορκίες 
αστυνομικών τμημάτων (όπου οι μαθητές συχνότερα εκσφενδόνιζαν αυγά, νεράντζια και 
λουλούδια, παρά πέτρες ή μολότοφ), εκφράστηκε μια κουλτούρα που βασιζόταν στο χιούμορ 
και στην αμφισβήτηση του μάτσο, ανδροκρατικού και μιλιταριστικού φαντασιακού των ΜΑΤ το 

17. Κ. Τσάμπουρας, «Ο Δεκέμβρης και η βία», Αυγή, 5.4.2009.
18. Βλ. και την ανάλυση της ομάδας μας «Κάποιες πρώτες σκέψεις για τα γεγονότα του Δεκέμβρη», 
http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/2009/01/blog-post_20.html .
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οποίο, αντίθετα, έτειναν να αναπαράγουν τα επεισόδια και οι συγκρούσεις. Παράλληλα με αυτές 
τις δράσεις των μαθητών είχαμε και απόπειρες συντονισμού σε τοπικό επίπεδο, με καταλήψεις 
δημοσίων κτηρίων, δρόμων κ.λπ., ενώ παρατηρήθηκε και μια ιδιαιτέρως ελπιδοφόρος –έστω 
και περιορισμένη- τάση αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας των ΜΜΕ και στροφής προς τα 
blogs, το Indymedia, τα διάφορα happenings κ.λπ. 

Όλα αυτά μπορεί να μην εκφράζουν μια νέα πολιτική δημιουργία ούτε κάποια 
ουσιαστική διεκδίκηση αναδιοργάνωσης της ζωής πάνω σε νέες βάσεις. Ωστόσο δείχνουν 
ότι η Εξέγερση δεν ήταν απλώς τα επεισόδια των πρώτων ημερών. Ο μηδενισμός αποτελεί 
βασική συνέπεια της κρίσης νοήματος και προσανατολισμού που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 
κουλτούρα και υπό αυτή την έννοια είναι απολύτως λογικό και κατανοητό, κοινωνιολογικά, 
το ότι εκφράστηκε σε μια βασική πλευρά της Εξέγερσης. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι 
ότι ο Δεκέμβριος εξέφρασε την ασφυξία και την απελπισία που γεννά αυτός ο μηδενισμός, 
προσπαθώντας με τον τρόπο του να διαμαρτυρηθεί για αυτόν και να αναζητήσει εμπειρίες και 
μορφές κοινωνικότητας πραγματικά μεστές νοήματος, που θα τον υπερέβαιναν. Και εδώ ακριβώς 
έγκειται ό,τι ελπιδοφόρο ενδέχεται να μας άφησε ως παρακαταθήκη. 

Θα πρέπει όμως να γίνει και μια σύντομη κριτική στη στάση της Αριστεράς και 
των αναρχικών. Στο έναν ή τον άλλο βαθμό, αμφότεροι οι χώροι υιοθέτησαν ευθύς εξαρχής 
ένα βιαιολάγνο φαντασιακό. Δεν κατάφεραν να δουν ότι πίσω από το αντιαστυνομικό-
αντικατασταλτικό κλίμα βρίσκονταν βαθύτερα και ευρύτερα προβλήματα. Θεωρώντας τη βία 
βασικό κριτήριο της ριζοσπαστικότητας μιας κινητοποίησης, δεν προσπάθησαν να παίξουν το 
ρόλο τους ως πολιτικές πρωτοπορίες, προτείνοντας ιδέες και μορφές αγώνα που θα μπορούσαν 
να πάνε το κίνημα μπροστά. Αντίθετα σύρθηκαν πίσω από τις πιο αρνητικές πλευρές των 
γεγονότων. Οι εμμονές τους σχετικά με το δήθεν ολοκληρωτικό χαρακτήρα των σημερινών 
καθεστώτων («ο νέος ολοκληρωτισμός γεννιέται απ’ το κεφάλι του νεοφιλελευθερισμού» 
διαβάζουμε σε ένα φυλλάδιο19) τους έκαναν να δικαιολογήσουν ευθύς εξαρχής τις αντιπολιτικές 
πλευρές των κινητοποιήσεων: αφού ζούμε σε φασιστικά καθεστώτα, δε μένει άλλος τρόπος 
πολιτικής παρέμβασης έξω από την τυφλή βία20. Οι «τυφλές» εξεγέρσεις τύπου Λος Άντζελες 
1965 και 1992 ή γαλλικών Μπανλιέ θεωρήθηκαν πρότυπα προς μίμηση. Κι έτσι παίχθηκε 

19.  Antifa Barricada, τ. 2, Απρίλιος 2009, σ. 2.
20.  Είναι η θέση κρητικών διανοούμενων σαν το Φ. Τερζάκη, «Ανοιχτή επιστολή στον Κ. Δεσποινιάδη για 
την ελληνική κρίση του Δεκεμβρίου», Πανοπτικόν, τ. 12, ιανουάριος 2009, σ. 13 (ο ΦΤ θεωρεί εξάλλου ότι 
«έχουν ήδη αρθεί οι περιεχομενικές διαφορές κοινοβουλευτισμού και δικτατορίας», ό. π.). 
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έξοχα το παιχνίδι του Κράτους και των συντηρητικών διανοούμενων: τα προβλήματα της 
κοινωνίας εντοπίστηκαν σε μια γενικώς ανύπαρκτη «αστυνομοκρατία»21, αφήνοντας στο 
απυρόβλητο την πολιτική τάξη αλλά και τις συνήθειες μεγάλου μέρους των ελλήνων πολιτών 
που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. 

Εξάλλου, σε αντίθεση τόσο με τις φαντασιώσεις των αναρχικών (και, λιγότερο βέβαια, 
των αριστερών), όσο και με τους φόβους των δεξιών διανοουμένων και δημοσιογράφων, η 
βία του Δεκεμβρίου υπήρξε μια βία συμβολική και όχι «πραγματική». Δεν είχε στόχο την 
ανατροπή του Κράτους (ανεξαρτήτως του ότι οι αναρχικοί που συμμετείχαν στα «μπάχαλα» 
ή οι αριστεροί που τα παρατηρούσαν ενδεχομένως να φαντασιώνονταν κάτι τέτοιο), αλλά 
ήταν μια βία αγανάκτησης, εκδίκησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διασκέδασης. Γι’ αυτό 
δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατική βία που εμφανίστηκε μετά τα γεγονότα, ούτε 
αποτελεί προθάλαμό της. Οι κρετίνοι του ΕΑ και οι διάφοροι μιμητές τους (αν δεν είναι απλοί 
προβοκάτορες) πιστεύουν ότι με τις πράξεις τους πλήττουν το Κράτος. Αντίθετα, οι μαθητές, 
οι χούλιγκανς, οι μετανάστες, ακόμα και οι αναρχικοί που συμμετείχαν στα επεισόδια του 
Δεκεμβρίου το έκαναν για εντελώς διαφορετικούς λόγους. 

Τέλος, πρέπει να λυθεί η παρεξήγηση που ταυτίζει την επαναστατικτότητα με την 
παρανομία (ως υπέρβαση της «νομιμότητας») και την παρανομία με τη βία. Οι μη βίαιες 
ενέργειες του κινήματος, στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, δεν ήταν απαραιτήτως 
νόμιμες. Το να καταγγέλλουμε ή να υποστηρίζουμε τη βία, λέγοντας ότι οι βανδαλισμοί 
αποτελούν παράνομες πράξεις, είναι αστείο, αφού το κριτήριο της μη νομιμότητας των πράξεων 
καταργείται εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που μιλάμε για εξεγερσιακά γεγονότα. Η 
κριτική στη βία είναι πολιτικό ζήτημα και δεν πρέπει να συγχέεται με τις εκκλήσεις τήρησης 
της νομιμότητας. Κάλλιστα μπορεί να υπάρξει ένα μη βίαιο και ταυτόχρονα «μη νόμιμο» 
κίνημα: Αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δε θα είχε νόημα να μιλάμε γενικώς για πολιτική 
ανυπακοή : η μόνη μορφή πολιτικής ανυπακοής θα ήταν τα «μπάχαλα». Αναρχικοί και 
φιλελεύθεροι σχεδόν ταυτίζονται εν προκειμένω.

21.  Βλ. σχετικά το τελευταίο μέρος του «Editorial» αυτού του τεύχους.
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Το ναυάγιο των βιανοούμενων
Όλη αυτή συζήτηση περί βίας επιβλήθηκε αφενός χάρις στην τακτική των ΜΜΕ, 

που, εξ ορισμού, επιλέγουν να προβάλουν μόνο τις θεαματικές σκηνές με τις μολότοφ 
και τα «μπάχαλα», και αφετέρου χάρις στην κινδυνολογική ρητορική μιας σειράς 
αρθρογράφων, διανοουμένων και πανεπιστημιακών, που εντόπισαν στα επεισόδια τον εχθρό 
της «δημοκρατίας»22. Το μόνο που μπόρεσε να δει η στάση αυτών των διανοούμενων στα 
γεγονότα του Δεκεμβρίου είναι ένα τυφλό ξέσπασμα βίας και πολιτικού λουμπενισμού. Κι 
έτσι συντάχθηκε με το κράτος και την κυβέρνηση, παίρνοντας θέση ενάντια στην Εξέγερση. 

Η έκλειψη του κριτικού ρόλου των διανοουμένων αποτελεί δομικό στοιχείο των 
«δημοκρατιών του Κέντρου»23, δηλαδή της μορφής που παίρνουν σήμερα, υπό συνθήκες υπερ-
ατομικιστικού και καταναλωτικού καπιταλισμού, τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά πολιτεύματα. 
Στις αποπολιτικοποιημένες φιλελεύθερες ολιγαρχίες του Κέντρου κυριαρχεί μια κεντροδεξιά 
ρητορική, που εκφράζεται μέσω της υποστήριξης ενός οικονομικού και γραφειοκρατικού 
«εκσυγχρονισμού». Σε χώρες όπως η Ελλάδα, αυτό το εκσυγχρονιστικό πρόταγμα συνδέεται 
συχνά με κλασικά φιλελεύθερα αιτήματα που στοχεύουν –σωστά- στη θεραπεία ορισμένων 
αρχαϊσμών: κυριαρχία του εθνικοθρησκευτικού στοιχείου, έλλειψη ορθολογικής δημόσιας 
διοίκησης, πελατειακό κράτος κ.λπ. Ωστόσο, με αυτό το ρεύμα συντάσσεται εν τέλει μια 
σειρά διανοούμενων και αρθρογράφων που συγχέουν το κλασικό φιλελεύθερο πρόταγμα με 
το νεοφιλελεύθερης εμπνεύσεως, καταναλωτικό «εκσυγχρονισμό». Η παραδοσιακή έλλειψη 
κριτικών διανοούμενων στην Ελλάδα επιτρέπει σε αυτό το ρεύμα να διατηρεί την ιδεολογική 
κυριαρχία, εφόσον καθορίζει τον τρόπο συζήτησης των εκάστοτε δημόσιων ζητημάτων.

Κι έτσι είδαμε απίθανα πράγματα: να παρατίθενται χιουμοριστικά συνθήματα της 
Εξέγερσης με σκοπό να χρηστούν οι υποστηρικτές τους ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης κατά 
του Δ. Ματζούνη24. Να χρησιμοποιείται από ανανεωτικούς αριστερούς η καταγγελία των 

22.  Πρβλ. την ανοιχτή επιστολή 7 πανεπιστημιακών με τίτλο «Ούτε δικτατορία ούτε αναρχία –Δημο-
κρατία!» (Καθημερινή, 14.12.2008) ή τη διαμαρτυρία των Π. Μάρκαρη, Α. Δοξιάδη και Τ. Θεοδωρόπου-
λου ενάντια στη διακοπή θεατρικών παραστάσεων σε ένδειξη υποστήριξης στην Εξέγερση. 
23.  Όρος των Fr. Furet, J. Julliard, P. rosanvallon, La République du Centre, Παρίσι, Calamnn-levy, 
1988. Στην ελληνική φιλολογία περί του θέματος την έννοια υιοθετεί ο Ν. Σεβαστάκης, Κοινότοπη χώρα…, 
ό. π. Ο Ν. Σεβαστάκης είναι από τους λίγους που διασώζουν την τιμή των ελλήνων διανοούμενων τόσο σε 
κοινωνιολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Βλ. και το άρθρο του «Σκέψεις για τη διαχείριση μιας εξέγερ-
σης», Νέα Εστία, τ. 1819, Φεβρουάριος 2009.
24.  Αυτός που θα έχει την τιμή να μείνει στην ιστορία για αυτό το επίτευγμα είναι ο Π. Μανδραβέλης, 
«Διαμαντής Ματζούνης ετών 21», Καθημερινή της Κυριακής, 4.1.2009.
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«μπαχάλων», προκειμένου να δυσφημιστεί κάθε μορφή αντικρατισμού. Να χαρακτηρίζεται 
απερίφραστα ως «δημοκρατία» που χρήζει με κάθε τρόπο υπεράσπισης από τους «ταραξίες» 
ακόμα και αυτό το διάτρητο, διεφθαρμένο και πελατειακό φιλελεύθερο ολιγαρχικό καθεστώς 
που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Να παρακάμπτονται οι ιθαγενείς 
παραλογισμοί της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής 
σχημάτων που συγγραφείς σαν τη Χάνα Άρεντ ή τον Ζ. Κ. Μισεά χρησιμοποίησαν για 
να κριτικάρουν το σχολείο των ανεπτυγμένων, δυτικών χωρών. Να γίνεται η κριτική στο 
λαϊκισμό ή φιλονεϊσμό της Αριστεράς τρόπος υπεκφυγής της υποχρέωσης να πάρουμε θέση 
για τα γεγονότα και ενάντια στις παθογένειες που έφερε στο φως η Εξέγερση. Λες κι όλα 
δούλευαν ρολόι πριν την 6η Δεκεμβρίου, λες κι είχαμε το πιο τέλειο φιλελεύθερο καθεστώς του 
κόσμου και η μόνη παραφωνία ήταν οι εμπρησμοί και τα «μπάχαλα». Λες, εξάλλου, και τα 
φαινόμενα πολιτικού λουμπενισμού είναι άσχετα με το κυρίαρχο μοντέλο του ατομικισμού και 
της ανομίας. Λες, εν τέλει, και το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας είναι οι «κουκουλοφόροι» 
και το «άσυλο»25 -λες και δεν αποτελεί θέμα συζήτησης όλων των σοβαρών φιλελεύθερων 
στις ευρωπαϊκές χώρες η «κρίση της δημοκρατίας» και η ύπαρξη «εσωτερικών» πλέον και 
όχι «εξωτερικών» (όπως ο φασισμός) κινδύνων26. 

Αυτού του είδους η διανόηση αποτελεί, τελικά, δομικό κομμάτι του πολιτικο-πολιτιστικού 
μοντέλου που αναλύσαμε σε προηγούμενο μέρος, παίζοντας το ρόλο εξορθολογιστικού 
μηχανισμού του. Το τραγικό είναι ότι οι διανοούμενοι που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο δεν 
το κάνουν, επειδή καθοδηγούνται από κεκτημένα συμφέροντα (αυτό συμβαίνει με ορισμένους 
αρθρογράφους), όσο εξαιτίας της αφέλειάς τους και της επαρχιώτικης φιλοδοξίας τους να 
παίξουν το ρόλο δυτικόφιλων εκσυγχρονιστών. Μπορεί να έχουν σημαία τους τον αντιλαϊκισμό, 
αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύονται υπερασπιστές του πιο επικίνδυνου λαϊκισμού 

25. Ευτυχώς, παρά την ταυτόχρονη προπαγάνδα κυβέρνησης, ΜΜΕ και της μερίδας των διανοουμένων 
που περιγράφουμε (η οποία συνεχίστηκε και μετά το Δεκέμβριο, με αφορμή τις τρομοκρατικές ενέργειες που 
σημειώθηκαν όπως επίσης και τις βίαιες ενέργειες αναρχικών ομάδων), κομμάτια της κοινωνίας δείχνουν 
να διατηρούν τα κριτικά τους αντανακλαστικά: στην Έρευνα του Π. Τσίμα (12.5.2009) δημοσιεύτηκε 
ηλεκτρονική δημοσκόπηση στην οποία το ζήτημα του «ασύλου» και των πανεπιστημιακών καταλήψεων 
θεωρήθηκε ως το λιγότερο σημαντικό πρόβλημα, αρκετά πίσω από τις πελατειακές σχέσεις και την αναξιο-
κρατία που βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕι.
26. Ενδεικτική, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι η πρόσφατη διάλεξη του M. Gauchet, Le démocratie d’ une 
crise à l’ autre [Η δημοκρατία από τη μια κρίση στην άλλη], Νάντη, C. defaut, 2007.
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: του λαϊκισμού του απολίτικου μεσαίου χώρου και των «νοικοκυραίων». Ο ρομαντικός 
λαϊκισμός της αριστεράς και των αναρχικών, όσο ανεύθυνος και καταστροφικός μπορεί να 
είναι (που είναι), αφορά και απευθύνεται σε ένα εκ των πραγμάτων περιορισμένο ακροατήριο. 
Ο λαϊκισμός, αντίθετα, των «εκσυγχρονιστών» διανοούμενων κολακεύει τα καταναλωτικά 
και αντιδημοκρατικά ένστικτα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας και γι’ αυτό 
είναι απείρως πιο επικίνδυνος όπως εξάλλου και πολιτικά ανέντιμος. 
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Σπύρος Απέργης1

Η Εξέγερση  του Δεκεμβρίου
και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Ακόμα δεν είπαμε την τελευταία λέξη 

(σύνθημα του Δεκεμβρίου)

Πρόλογος
Το άρθρο αυτό δεν αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα των 

εξεγερσιακών φαινομένων του Δεκεμβρίου του 2008 στην Ελλάδα. Επιχειρεί να δει την 
εξέγερση μέσα από την σκοπιά των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
συντελέστηκαν και συντελούνται στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να ανιχνεύσει την επίδρασή 
τους στην εμφάνιση των εξεγερσιακών φαινομένων.  

Α. Το διεθνές περιβάλλον
 Στη σύγχρονη ανοικτή οικονομία της αγοράς έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες 

κοινωνικές και οικονομικές  καταστάσεις που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. H ένοπλη 
βία και η υψηλή εγκληματικότητα ήταν υπεύθυνες για πολλές και σοβαρές παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα υψηλά επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας και η έλλειψη 
δημόσιας ασφάλειας παρέμειναν ένα από τα βασικά ζητήματα και πηγή ανησυχίας ευρύτερων 
λαϊκών στρωμάτων σε διάφορες χώρες. Η φτώχεια, η βία και η διάδοση των όπλων μικρού 
διαμετρήματος όχι μόνο στις φτωχές χώρες αλλά και σε εκτεταμένους θύλακες φτώχειας σε 

1.  Ο Σπύρος Απέργης είναι ταμίας στο διοικητικό συμβούλιο του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνη-
στίας και μέλος του τμήματος Δικαιωμάτων του ΣυΝ. 



ΣΠυρΟΣ ΑΠΕρΓΗΣ68

αναπτυγμένες δυτικές χώρες είναι μια οδυνηρή καθημερινή 
πραγματικότητα που δημιούργησε και διατήρησε ένα 
περιβάλλον κατάλληλο για την άνθηση της καταπάτησης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα, η πλειονότητα των 
ανθρώπων στον κόσμο ζουν σε αστικές περιοχές και, από 
αυτούς, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι 
ζουν σε παραγκουπόλεις. Με άλλα λόγια, ένας στους 
τρεις κατοίκους των πόλεων ζει σε ακατάλληλες συνθήκες 
στέγασης, με ελάχιστες ή και καθόλου στοιχειώδεις 
υπηρεσίες, και με την καθημερινή απειλή της ανασφάλειας, 
της βίας και της αναγκαστικής έξωσης.

Η ανισότητα ως παραπροϊόν της 
παγκοσμιοποίησης δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνους που 
ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως έδειξε η έκθεση 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) τον Οκτώβριο του 2008, και στις βιομηχανικές 
χώρες «η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών 
ωφέλησε περισσότερο τους πλούσιους παρά τους φτωχούς.» 
Οι ΗΠΑ, η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, ήρθε 27η από 
τα 30 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την παγιωμένη 
φτώχεια και την αύξηση της άνισης κατανομής του 
εισοδήματος. 

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας και υποβάλλονται σε καταπατήσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς διάφοροι 
παράγοντες συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, 
σε ένα κλίμα οικονομικής ύφεσης. Πρώτον, οι πολιτικές 
διαρθρωτικής προσαρμογής, με πρωτεργάτες μέχρι πριν 
μια δεκαετία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και 
την Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν αποδιαρθρώσει τα δίκτυα 
κοινωνικής προστασίας, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο 
και στις ανεπτυγμένες χώρες. Δεύτερον, στην παγκόσμια 
επισιτιστική ανασφάλεια, παρά τη σοβαρότητά της, δίνεται 

Περισκόπιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Ελλάδα: Δώδεκα χρόνια μετά 
την ψήφιση του πρώτου νόμου 
που παρέχει τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης εναλλακτικής 
υπηρεσίας στην Ελλάδα, 
η χώρα μας συνεχίζει να 
παραβιάζει κατάφωρα το 
δικαίωμα στην αντίρρηση 
συνείδησης. Δυστυχώς, ο 
νόμος προσδίδει τιμωρητικό 
χαρακτήρα στην εναλλακτική 
υπηρεσία (συνολικής 
διάρκειας 30 μηνών, η οποία 
μπορεί να μειωθεί στους 
23 μήνες, με απόφαση 
υπουργού) και δυσκολεύει 
το χαρακτηρισμό κάποιου ως 
αντιρρησία συνείδησης 
προσπαθώντας ουσιαστικά 
να ακυρώσει τη δυνατότητά 
του για εναλλακτική. Το 
δικαίωμα στην αντίρρηση 
συνείδησης προβλέπεται 
ρητά από διεθνή κείμενα και 
η άσκηση του δεν μπορεί 
να συνδέεται με διορισμένες 
επιτροπές του υπουργείου 
Άμυνας, στρατιωτικά 
δικαστήρια ή γραφειοκρατικά 
εμπόδια που μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτρεπτικά 
για την άσκηση του 
δικαιώματος.



Η ΕξΕΓΕρΣΗ  ΤΟυ ΔΕΚΕΜΒριΟυ ΚΑι ΤΑ ΑΝΘρΩΠιΝΑ ΔιΚΑιΩΜΑΤΑ 69

ανεπαρκής προσοχή από τη διεθνή κοινότητα. Σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα και 
τον υποσιτισμό, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων 
και Γεωργίας. υπήρξε έντονη όξυνση της πείνας, ως 
αποτέλεσμα των ελλείψεων τροφίμων που προκλήθηκαν από 
δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας, 
από εμπορικές πολιτικές που ενθάρρυναν την πρακτική 
ντάμπινγκ και την επακόλουθη καταστροφή των ντόπιων 
αγροτών, από τις κλιματολογικές αλλαγές που οδηγούν σε 
αυξανόμενη λειψυδρία και στην υποβάθμιση του εδάφους 
αυξάνοντας τις πληθυσμιακές πιέσεις, από την αύξηση του 
κόστους της ενέργειας και από την ξαφνική ζήτηση για 
βιοκαύσιμα.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ωθούνται 
σε ολοένα πιο επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, οι 
κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται. Από τους φτωχούς 
αστικούς πληθυσμούς στις φαβέλες του ρίο ντε Τζανέιρο 
στη Βραζιλία μέχρι τις κοινότητες των ρομά στις χώρες της 
Ευρώπης, η ανομολόγητη αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι 
είναι φτωχοί λόγω των ανοιχτών και των συγκαλυμμένων 
πολιτικών διάκρισης, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 
που συντελούνται στο πλαίσιο των πολιτικών των 
νεοφιλελεύθερων ελίτ ή με την ανοχή τους, και με τη 
συνεργασία επιχειρήσεων ή ιδιωτικών φορέων. Δεν είναι 
απλώς σύμπτωση ότι πολλοί από τους φτωχούς του κόσμου 
είναι γυναίκες, μετανάστες, εθνοτικές ή θρησκευτικές 
μειονότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι η μητρική θνησιμότητα 
παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους φονιάδες της εποχής 
μας, αν και ελάχιστες δαπάνες για επείγουσα μαιευτική 
περίθαλψη θα μπορούσαν να σώσουν τις ζωές εκατοντάδων 
χιλιάδων γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. 

Οι κυβερνήσεις παραδοσιακά καταφεύγουν σε 
στρατηγικές καταπιεστικής εφαρμογής του νόμου για να 

Σουδάν:2,2 εκατομμύρια 
άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο λιμοκτονίας και 
ασθενειών ως συνέπεια της  
απόφασης της σουδανικής 
κυβέρνησης στις 5 
Μαρτίου 2009 να απελάσει 
περισσότερους από 10 φορείς 
ανθρωπιστικής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
oxfam, Care, Save the 
Children και των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα. Οι απελάσεις 
πραγματοποιήθηκαν έπειτα 
από την απόφαση του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου να 
εκδώσει ένταλμα σύλληψης του 
Σουδανού Προέδρου Ομάρ 
Αλ Μπασίρ με την κατηγορία 
ότι ευθύνεται για εγκλήματα 
πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. Άλλοι 
φορείς βοήθειας αντιμετώπισαν 
κατάσχεση των περιουσιακών 
τους στοιχείων. Το ένταλμα 
σύλληψης για τον Σουδανό 
αρχηγό κράτους είναι μια 
χωρίς προηγούμενο κίνηση 
στην ιστορία μιας σύγκρουσης, 
η οποία έχει αριθμήσει 
περισσότερους από 300.000 
νεκρούς, χιλιάδες θύματα 
βιασμού και εκατομμύρια 
βίαια εκτοπισμένους. Το 
Σύνταγμα του Σουδάν προς 
το παρόν παρέχει στον αρχηγό 
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αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών που άπτονται της αδιαφορίας των ελίτ για τα 
κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα, των διακρίσεων 
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέτοιου είδους πολιτικές 
είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βύθιση των φτωχών 
κοινοτήτων, κυρίως των αστικών κέντρων, στη βία και 
την ανασφάλεια. Σε πόλεις της Αϊτής, της Βραζιλίας, της 
Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας και της 
Τζαμάικας, νεαροί και ένοπλες συμμορίες κακοποιών 
αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των 
κατοίκων. Πολλά κράτη κατέφυγαν όλο και περισσότερο 
στη στρατιωτική «ανάσχεση» της βίας ώστε να παραμείνει 
μέσα στα όρια συγκεκριμένων γειτονιών, αφήνοντας έτσι 
πολλούς κατοίκους τους εκτεθειμένους στη βία, τόσο των 
συμμοριών που κυριαρχούν στις γειτονιές αυτές, όσο και 
των καταπιεστικών κρατικών δυνάμεων. 

Ο φόβος οδηγεί στον κατακερματισμό των 
κοινωνιών, που με τη σειρά του πυροδοτεί τις διακρίσεις. 
Ο φόβος χρησιμοποιείται για να προωθήσει και να 
δικαιολογήσει  την καταπίεση της αντίθετης γνώμης και την 
κατασκευή συναίνεσης στα κυρίαρχες θέσεις των ελίτ. Ο 
φόβος συσκοτίζει τις πραγματικές αιτίες της ανασφάλειας, 
που δημιουργείται επειδή αγνοήθηκαν οι ανισότητες 
της παγκοσμιοποίησης. Η φτώχεια και οι ανισότητες 
οδηγούν σε περιθωριοποίηση, που οδηγεί με τη σειρά της 
στην αποξένωση και τη μισαλλοδοξία. Οι ανθρωπιστικές 
κρίσεις που αγνοούνται οδηγούν σε διακρίσεις, παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφόρητες συνθήκες ζωής, που 
με τη σειρά τους οδηγούν στα καραβάνια των προσφύγων 
και μεταναστών που αναζητούν μια ζωή με ασφάλεια μακριά 
από τη φτώχεια.

Καθώς μπήκαμε στον 21ο αιώνα, οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 μεταμόρφωσαν 

κράτους ασυλία από ποινική 
δίωξη, ενόσω διατηρεί το 
αξίωμά του. Ωστόσο, κανένα 
διεθνές όργανο δεν έχει ποτέ 
αναγνωρίσει οποιαδήποτε 
ασυλία για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας και 
εγκλήματα πολέμου. Όμως οι 
αρχές του Σουδάν έχουν νομική 
υποχρέωση να συλλάβουν 
οποιονδήποτε κατονομάζεται 
σε ένταλμα σύλληψης 
του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με 
την απόφαση 1593 (2005) 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
η οποία επιβάλλει στο Σουδάν 
να συνεργάζεται με το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο.

Γάζα: Οι απεσταλμένοι της 
Διεθνούς Αμνηστίας, που 
επισκέπτονται τη Λωρίδα της 
Γάζας, βρήκαν αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία για την εκτεταμένη 
χρήση λευκού φωσφόρου κατά 
τη διάρκεια του πολέμου στη 
Γάζα στα τέλη του περασμένου 
χρόνου σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές κατοικίας στην Πόλη 
της Γάζας και στις βόρειες 
περιοχές της Λωρίδας. Η 
κάθε οβίδα πυροβολικού των 
155 χιλιοστών εκρήγνηται 
απελευθερώνοντας 116 
κομμάτια διαποτισμένα με 
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για μια ακόμη φορά το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε διχαστικό και καταστροφικό μεταξύ «δυτικού» και 
«μη δυτικού», περιορίζοντας ελευθερίες, τροφοδοτώντας 
καχυποψία, φόβο, διακρίσεις και προκαταλήψεις τόσο 
στις κυβερνήσεις όσο και στους λαούς. Οι δυνάμεις 
της οικονομικής παγκοσμιοποίησης υποσχέθηκαν μια 
ατελεύτητη κατανάλωση σε διάφορα επίπεδα. Αν και οι 
ηγέτες της υφηλίου ισχυρίστηκαν ότι δεσμεύονται στην 
εξάλειψη της φτώχειας, κατά κύριο λόγο αγνόησαν τις 
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούν 
και βαθαίνουν τη φτώχεια. Η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παρέμεινε χάρτινη υπόσχεση.

Β. Η εξέγερση του Δεκέμβρη 
Η γενικευμένη εξέγερση του Δεκέμβρη του 

2008 σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας αποτέλεσε ένα 
μοναδικό φαινόμενο στο μεταπολιτευτικό γίγνεσθαι. 
Όπως σημειώνει ο πανεπιστημιακός Κωστής Κορνέτης 
για τα εξεγερσιακά φαινόμενα «τρία είδη ανάγνωσης 
επικράτησαν, τα οποία εν πολλοίς συμπίπτουν με 
την ταξινόμηση των αναλύσεων της πολιτικής βίας 
από τον Αμερικανό θεωρητικό Ντέηβιντ Άπτερ: η 
διαγνωστική μέθοδος, δηλ. η προσπάθεια ανάλυσης 
των γεγονότων με βάση τις λογικές διεργασίες που 
τα προξένησαν, η ατομική ψυχοπαθολογία, κοινώς τα 
«προβληματικά» μπαγκράουντ των πρωταγωνιστών 
που προκαλούν παραβατικότητα, και τέλος η κοινωνική 
παθολογία, με άλλα λόγια οι εγγενείς παθογένειες του 
ίδιου του συστήματος που οδηγούν στην εξέγερση. Θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε μια τέταρτη ανάγνωση 
που βασίζεται στη μνημονική επίδραση του παρελθόντος 

λευκό φωσφόρο, τα οποία 
αναφλέγονται μόλις έρθουν 
σε επαφή με οξυγόνο και 
μπορούν να διασκορπιστούν, 
ανάλογα με το υψόμετρο στο 
οποίο εκρήγνηται το βλήμα 
(και ανάλογα με τις συνθήκες 
ανέμου), σε περιοχή μεγέθους 
τουλάχιστον ενός γηπέδου 
ποδοσφαίρου. Πέρα από τις 
αδιάκριτες επιπτώσεις της 
εναέριας έκρηξης ενός τέτοιου 
όπλου, η εκτόξευση τέτοιων 
οβίδων με χρήση πυροβολικού 
οξύνει την πιθανότητα να 
πληγούν άμαχοι. Ο λευκός 
φωσφόρος, σε περίπτωση που 
έρθει σε επαφή με το δέρμα, 
μπορεί να διαπεράσει τους 
μύες και να φτάσει στα οστά, 
συνεχίζοντας να καίγεται 
μέχρις ότου στερηθεί το 
οξυγόνο. 

Ελλάδα: Νωρίς το πρωί 
της 18ης Μαρτίου 2009, η 
Κατερίνα Γκουλιώνη βρέθηκε 
νεκρή στο τέλος της μεταγωγής 
της με πλοίο από τον Πειραιά 
στις φυλακές Νεάπολης 
Λασιθίου. Μαζί με άλλους 
κρατούμενους μεταγόταν εκεί 
από τις γυναικείες φυλακές 
Θήβας. υπάρχουν ισχυρισμοί 
ότι, κατά τη διάρκεια της 
μεταγωγής, την είχαν 
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αλλά και μιας υποτιθέμενης κουλτούρας ανυπακοής και 
ενός «κύκλου διαμαρτυρίας» που εγκαινιάστηκαν στη 
Μεταπολίτευση και διαρκούν ακόμα. Εδώ τα γεγονότα 
παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα μιας υποπολιτισμικής τάσης 
που επωάστηκε στον αναρχικό χώρο και κυριάρχησε στους 
εξωκοινοβουλευτικούς κύκλους από το 1974 και έπειτα».
Εμείς επικεντρώνουμε στην ανάγνωση των εξεγερσιακών 
φαινομένων του Δεκέμβρη υπό το πρίσμα της κοινωνικής 
παθολογίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

 o Δεκέμβρης 2008 της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας έφερε στην επιφάνεια ένα ετερόκλητο μείγμα 
κοινωνικών ομάδων που υφίστανται τις πολιτικές της 
ανοικτής οικονομίας της αγοράς. Μετανάστες χωρίς χαρτιά, 
μαθητές, επισφαλώς εργαζόμενοι υπό συνθήκες εργασίας 
που πλήττουν την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
μπαχαλάκηδες, αναρχικές και άλλες περιθωριακές ομάδες, 
νέοι διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων βγήκαν στους 
δρόμους, είτε συντονισμένοι είτε σε ατομικό επίπεδο, με 
πρωτοφανή, για την μεταπολίτευση, αυθόρμητη μαζικότητα, 
αποφασιστικότητα και βιαιότητα.  Οι υπόγειες  κοινωνικές 
διεργασίες συναντήθηκαν με την πολιτική συγκυρία του 
φόνου ενός νεαρού από αστυνομικό και τροφοδότησαν 
με εύφλεκτο υλικό τις συνειδήσεις των εξεγερμένων. 
Η δολοφονία ενός ανηλίκου από ένστολο αστυνομικό, 
απονομιμοποίησε στα μάτια της κοινής γνώμης το μονοπώλιο 
της κρατικής βίας και το αίτημα μιας νέας νομιμότητας έγινε 
επίκαιρο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μη κυβερνητιικές 
οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, μια οργάνωση 
γνωστή για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της 
που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέλεξαν να κάνουν δημόσια 

χωριστά από τους άλλους 
κρατούμενους και ότι τα χέρια 
της ήταν δεμένα πισθάγκωνα. 
Σύμφωνα με αναφορές, οι 
άλλοι κρατούμενοι δήλωσαν 
ότι έδειχνε χτυπημένη στο 
πρόσωπο. «Ο θάνατος της 
Κατερίνας Γκουλιώνη στα 
χέρια των ελληνικών αρχών 
είναι μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου. Οι καταγγελίες 
για απαράδεκτη μεταχείριση 
των κρατουμένων στις 
ελληνικές φυλακές πληθαίνουν, 
ενώ οι πρώτες πληροφορίες για 
τις συνθήκες θανάτου της δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο 
να συνδέεται με τη δράση 
της για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των κρατουμένων», δήλωσε 
ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος της Διεθνούς 
Αμνηστίας, Σίμος Μπούρας. 
Η Κατερίνα Γκουλιώνη 
είχε δραστηριοποιηθεί στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των κρατουμένων. Είχε 
έρθει σε επαφή με τη Διεθνή 
Αμνηστία σε αρκετές 
περιπτώσεις, προκειμένου να 
καταγγείλει την απάνθρωπη 
μεταχείριση των κρατουμένων 
και τις συνθήκες κράτησης 
στις γυναικείες φυλακές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
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παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα το ελληνικό τμήμα της 
οργάνωσης στις 10 Δεκεμβρίου του 2008 προέβη σε 
δημόσια δήλωση, σύμφωνα με την οποία «αυτό το σύνθετο 
φαινόμενο της μητροπολιτικής βίας εν μέρει οφείλεται στις 
συσσωρευμένες επί πολλά χρόνια πράξεις καταπάτησης 
ατομικών δικαιωμάτων και απαξίωσης της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, οι οποίες, μάλιστα, κατά κανόνα δεν καταλήγουν 
σε δικαίωση των θυμάτων και τιμωρία των ενόχων. Επίσης 
εν μέρει, οφείλεται στην ελλιπή προαγωγή και εφαρμογή 
αρκετών κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων από 
διαδοχικές κυβερνήσεις, όπως των δικαιωμάτων στην 
εκπαίδευση, στην υγεία, στην εργασία και, γενικά, σ’ ένα 
βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στους κατοίκους της 
χώρας ευημερία και πρόσβαση στις απαραίτητες κοινωνικές 
υπηρεσίες. Τέλος, μοιάζει να ενθαρρύνεται από την 
απροθυμία του κράτους να αντιμετωπίσει άμεσα τα αίτια, 
που οδήγησαν στο ξέσπασμα της βίας, και από την επιλογή 
να στρέφεται η αστυνομική καταστολή κατά προτίμηση 
εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και όχι να εστιάζεται στην 
αποτροπή των καταστροφών».

 «Ο φόνος ενός εφήβου, του Αλέξη Γρηγορόπουλου, 
από κρατικό όργανο έφερε και πάλι στο προσκήνιο το μείζον 
θέμα της βίας και της κακομεταχείρισης πολιτών από 
κρατικούς αξιωματούχους, η οποία αποτελεί πάγιο φαινόμενο 
και ασκείται σε καθεστώς ανοχής, ουσιαστικής ατιμωρησίας 
και απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας». 
«Η Διεθνής Αμνηστία επί σειρά ετών έχει τεκμηριώσει αυτό 
το φαινόμενο, καθώς και το πλαίσιο κανόνων και πρακτικής 
που το συντηρεί και το διαιωνίζει, και έχει προχωρήσει σε 
σειρά συστάσεων προς τις κρατικές αρχές, χωρίς όμως να 
σημειωθούν ουσιαστικές αλλαγές. Ήδη από το 2002 έχει 
επισημάνει, από κοινού με τη Διεθνή Ομοσπονδία του 
Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «την ύπαρξη 

γυναικείων φυλακών Θήβας 
και των φυλακών Διαβατών 
στη Θεσσαλονίκη. Ενημέρωσε 
τη Διεθνή Αμνηστία ότι είχε 
υποβάλει αναφορά  στον 
Συνήγορο του Πολίτη, 
μεταξύ άλλων το Φεβρουάριο 
του 2009, καθώς και στη 
διευθύντρια των φυλακών 
Θήβας. Είχε επίσης εμφανιστεί 
σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ 
μόλις πριν το θάνατό της.
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“αντικουλτούρας”, που παραμένει ακμαία, μεταξύ των αστυνομικών σε επίπεδο αστυνομικού 
τμήματος και περιπολικού, η οποία ελάχιστη σημασία δίνει στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δεν έχει απαραιτήτως πάντοτε σε μεγάλη υπόληψη ακόμα και τις διαταγές του 
ίδιου τους του υπουργείου».
         Ο φόνος του Αλέξη Γρηγορόπουλου και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των διαδηλώσεων αποτελούν το αποκορύφωμα ενός μοτίβου 
σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που 
περιλαμβάνει υπερβολική χρήση βίας, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, κακή 
χρήση πυροβόλων όπλων, αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια ή άλλης μορφής κακομεταχείριση 
και στέρηση άμεσης πρόσβασης σε νομική συμπαράσταση. Εξακολουθούν να γίνονται 
καταγγελίες για διάπραξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία, τόσο 
στο πλαίσιο της αστυνόμευσης διαδηλώσεων, όσο και κατά τη σύλληψη και κράτηση. Αυτά 
τα μοτίβα καταπατήσεων από την αστυνομία έχουν τεκμηριωθεί από τη Διεθνή Αμνηστία 
επί πολλά έτη. Αστυνομικοί που ήταν παρόντες στις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου, μεταξύ 
άλλων την ημέρα της κηδείας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, πυροβόλησαν στον αέρα. Σωρεία 
ισχυρισμών είδαν το φως της δημοσιότητας για υπερβολική χρήση βίας από αστυνομικούς 
εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και για κακομεταχείριση αυτών, που επιβεβαιώνονται από 
εικόνες που έχουν εμφανιστεί στα διεθνή και εθνικά μέσα ενημέρωσης. Το διεθνές δίκαιο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύει τον βασανισμό ή άλλης μορφής κακομεταχείριση 
και απαιτεί από τα κράτη να διασφαλίζουν ότι θα διερευνώνται με αποτελεσματικό και 
ανεξάρτητο τρόπο οι τυχόν ισχυρισμοί για τέτοια μεταχείριση. Παιδιά συνελήφθησαν και 
τέθηκαν υπό κράτηση στη Λάρισα στις 8 Δεκεμβρίου του 2008. Αναφέρθηκε ότι μερικά 
παιδιά υποβλήθηκαν σε κακομεταχείριση, ότι τα συγκεκριμένα δικαιώματα των παιδιών δεν 
έγιναν σεβαστά, ότι άτομα στερήθηκαν άμεση νομική συμπαράσταση και ότι απαγγέλθηκαν 
εναντίον τους κατηγορίες που φέρονται ως αυθαίρετες. Συνολικά, 25 άνθρωποι συνελήφθησαν 
στη Λάρισα κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων που είχαν εξελιχθεί σε βίαιες και όπου 
εξεγερμένοι κατέστρεψαν κτίρια τραπεζών. Τα παιδιά αναφέρεται ότι πέρασαν τη νύχτα υπό 
κράτηση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ οι τέσσερις ενήλικες εξακολουθούσαν μέχρι 
πρόσφατα να είναι προφυλακισμένοι. Όλοι οι συλληφθέντες επίσης στερήθηκαν, σύμφωνα 
με αναφορές, την άμεση νομική συμπαράσταση κατά την κράτησή τους. Οι ευρύτατα 
δημοσιευμένες εικόνες αστυνομικών παραταγμένων ενάντια σε διαδηλωτές έχουν ενισχύσει 
τους τελευταίους μήνες την άποψη ότι τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας υπερβαίνουν τις 
εξουσίες τους.
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 Όμως η διάσταση της εξέγερσης του Δεκεμβρίου δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν κατά την διάρκειά της αλλά πρέπει 
να ειδωθεί υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη. 
Οι διαδηλώσεις στήριξης της εξέγερσης σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Νότιας 
Αμερικής παραπέμπουν, ασφαλώς, σε μια κοινή μήτρα προβλημάτων που κινητοποιεί τους 
ανθρώπους. Παρατηρήθηκαν, επιπρόσθετα και άλλα φαινόμενα. Στη Βρετανία, εργαζόμενοι 
που απειλούνται με απολύσεις καταλαμβάνουν τα εργοστάσια στα οποία δουλεύουν, ενώ 
στη Γαλλία, οι εργάτες, πιο δυναμικοί, κρατούν σε ομηρία τα αφεντικά τους. Στην ισπανία 
μεταφράστηκε ήδη και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που από το 2007 που κυκλοφόρησε στη 
Γαλλία έχει δημιουργήσει μεγάλο σάλο. Πρόκειται για το «Η εξέγερση που έρχεται» · 
είναι μάλιστα γραμμένο από την «Αόρατη Επιτροπή». Ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς δεν 
θέλησαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους και ο εκδότης σεβάστηκε την επιθυμία τους. 
Το συγκεκριμένο βιβλίο θεωρήθηκε από τις γαλλικές αρχές εξτρεμιστικό. Το περιεχόμενο του 
βιβλίου είναι μια «διακήρυξη ενάντια στον καπιταλισμό». Πρόκειται για το εγχειρίδιο του 
τέλειου δολιοφθορέα πόλεων, που προτρέπει τους αναγνώστες όχι μόνο να σκέπτονται αλλά 
και να δρουν αποτελεσματικά εν μέσω οικονομικής κρίσης. Στο Λονδίνο, στις πρόσφατες 
αντι-διαδηλώσεις στη διάρκεια του G8, πολίτες έκαιγαν ομοιώματα τραπεζιτών , όπως αυτό 
του τραπεζίτη Φρεντ Γκούντγουιν, ο οποίος, αφού οδήγησε τη royal Bank of Scotland στη 
χρεοκοπία, βγήκε στη σύνταξη με ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Άλλοι πάλι απωθώντας 
τους αστυνομικούς έσπασαν τα τζάμια της ίδιας τράπεζας εν μέσω διαδηλωτών που 
απαθανάτιζαν με τις κάμερές τους τα γεγονότα. Όλοι αυτοί οι εξοργισμένοι του 21ου αιώνα, 
συντονισμένοι μέσω SMS, facebook και twitter, διαθέτουν τα ίδια τεχνολογικά μέσα παρ’ 
όλο που διαφέρουν οι στόχοι τους. Στην ισλανδία, της οποίας η οικονομία κατέρρευσε μέσα σε 
λίγες εβδομάδες, εκδηλώθηκαν μαζικότατες διαδηλώσεις που οδήγησαν στην παραίτηση της 
κυβέρνησης και σε πρόωρες εκλογές. Διαδηλώσεις με επίκεντρο την οικονομική κρίση καθώς 
και εξεγερσιακά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στο Βερολίνο, 
στο Παρίσι, στη ρώμη, στη Βιέννη, στη Μόσχα, στην ιστανμπούλ καθώς και σε υπερπόντιες 
κτήσεις ευρωπαϊκών χωρών (Γουαδελούπη).
     Η γενικότερη οικονομική συγκυρία και τα προαναφερόμενα εξεγερσιακά φαινόμενα 
υποδεικνύουν ένα υπόβαθρο σοβαρών προβλημάτων στην απόλαυση βασικών κοινωνικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων. Η έλλειψη συμμετοχής στην στοιχειώδη απόλαυσή τους 
υποδαυλίζει σ’ ένα βαθμό την αντίδραση των πολιτών σε διάφορες χώρες. Το «φυτίλι» της 
δημόσιας μαζικής αντίδρασης μπορεί να ανιχνευθεί στην οξύτητα της οικονομικής κρίσης 
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και στο βάθεμα των ανισοτήτων που το καπιταλιστικό σύστημα υπέθαλψε και η οικονομική 
κρίση ανέδειξε με εμφατικό τρόπο (π.χ. golden boys και  αποχωρήσεις τους με «χρυσά 
αλεξίπτωτα»). Είναι, όμως, μια ερμηνεία αρκετή για να προσεγγίσει με στοιχειώδη πληρότητα 
το φαινόμενο της εξέγερσης του Δεκεμβρίου; Όπως σημειώνει ο Τάκης Φωτόπουλος σε σχετικό 
άρθρο του «είναι πια φανερό ότι η κρίση είναι οικονομική αλλά και πολιτική, οικολογική αλλά 
και βαθύτερα κοινωνική. Είναι μια κρίση που αφορά όχι μόνο τους οικονομικούς θεσμούς και 
κυρίως την καπιταλιστική οικονομία της αγοράς στη σημερινή φάση της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης, αλλά και αυτό που περνά για «δημοκρατία» και «πολιτική» σήμερα, 
δηλαδή την αντιπροσωπευτική «δημοκρατία» και την «πολιτική» των επαγγελματιών 
πολιτικών όλων των παρατάξεων. Τέλος, είναι μια κρίση που δεν αφορά μόνο θεσμούς αλλά 
-και κυρίως- τις ίδιες τις αξίες που στηρίζουν αυτούς τους θεσμούς, δηλαδή τις ατομιστικές 
αξίες του ανταγωνισμού και της «αρπαχτής», του εγωισμού και του καταναλωτισμού, 
συνοπτικά, τις αξίες της ετερονομίας, δηλαδή του ετεροκαθορισμού των πολιτών, είτε αυτός 
ο ετεροκαθορισμός θεμελιώνεται στους πολιτικούς, οικονομικούς και γενικότερα κοινωνικούς 
θεσμούς, είτε στον πνευματικό ετεροκαθορισμό που επιβάλλει ο θρησκευτικός ανορθολογισμός. 
Είναι μια κρίση, επομένως, συστημική». Εάν αποδεχτούμε μια τέτοια οπτική, τότε μπορούμε 
να διατυπώσουμε την άποψη ότι η κρίση αυτή είναι η άλλη όψη των ελλειμμάτων στην 
απόλαυση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα έχει αναγνωρίσει ο σύγχρονος 
πολιτικός και νομικός μας πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο και τα θεωρούμε πολιτισμική 
κατάκτηση στη δοσμένη ιστορική συγκυρία. Τέτοια δικαιώματα είναι, μεταξύ άλλων, η 
δυνατότητα ελεύθερης και ουσιαστικής συμμετοχής κάθε ανθρώπου  στην πνευματική ζωή της 
κοινότητας,  το δικαίωμά του να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική 
πρόοδο και τα αγαθά της, το δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο 
και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική 
περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες, το δικαίωμα σε  αξιοπρεπή 
ασφάλιση απέναντι στην ανεργία, στην αρρώστια, στην αναπηρία, στη χηρεία, στη γεροντική 
ηλικία, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, 
εξαιτίας περιστάσεων ανεξάρτητων από τη θέλησή του, το δικαίωμα στην ανάπαυση, στον 
ελεύθερο χρόνο και, ιδιαίτερα, στο λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας, το δικαίωμα της 
κοινωνικής προστασίας και της αξιοπρεπούς και ικανοποιητικής αμοιβής, το δικαίωμα να 
συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα. Αυτά τα δικαιώματα έχουν 
υποχωρήσει σημαντικά -και όχι τυχαία- στη δημόσια σφαίρα των σύγχρονων καπιταλιστικών 
κοινωνιών και προωθούνται από τις εθνικές και υπερεθνικές καπιταλιστικές ελίτ κυρίως τα 
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αστικά και πολιτικά δικαιώματα που «ταιριάζουν» στις ανοικτές οικονομίες της αγοράς με 
την συγκεκριμένου τύπου αντιπροσωπευτική δημοκρατία.  Το περιεχόμενο των δικαιωμάτων 
αυτών διαμορφώνεται από τον καθημερινό αγώνα εκατομμυρίων ανθρώπων στη δουλειά, στο 
σπίτι, στους δρόμους και, γενικότερα, στους δημόσιους χώρους, στους κοινωνικούς αγώνες, 
στις διαπροσωπικές σχέσεις.
        Ασφαλώς η προσέγγιση του φαινομένου της εξέγερσης του Δεκεμβρίου από την σκοπιά 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μερική και, από τη φύση της, ατελής. Όμως η ανάδειξη 
του παράγοντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό 
γίγνεσθαι της Ελλάδας  μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά την αξία τους και την 
σημασία τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι «πολυτέλεια» και «εποικοδόμημα». Ο 
μαρξισμός για παράδειγμα αδιαφόρησε σε γενικές γραμμές για τις εσωτερικές αλλαγές που 
απαιτούνται στον άνθρωπο ως παράλληλη και θεμελιώδης διαδικασία ατομικής-ψυχικής 
μεταμόρφωσης  που συγκαθορίζει την “πορεία προς τον σοσιαλισμό”. Η εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εμπλουτισμός τους σε περιεχόμενο και η επέκτασή τους σε νέες 
έννοιες  είναι  «η βασιλική οδός» προς έναν ψυχικά εξευγενισμένο άνθρωπο και προς την 
ατομική και συλλογική αυτονομία. 
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Γιώργος Αναστασόπουλος 

Όψεις του σύγχρονου ελληνικού
εθνικιστικού φαντασιακού

Σκηνές της τηλεοπτικής δημοκρατίας
Σάββατο, 16 Μαΐου 2009. Κάτι λιγότερο από το μισό πληθυσμό της χώρας 

παρακολουθεί το νέο εθνικό μας στοίχημα, τον τελικό της Eurovision. Ο διαγωνισμός της 
τσιχλόφουσκας, έχει επισήμως αναχθεί σε εθνική υπόθεση, παίρνοντας διαστάσεις υστερίας. 
Λίγες μέρες πριν, η υπουργός των εξωτερικών δηλώνει (γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε) 
“ρουβίτσα”. Έτσι κάπως εξηγείται κι η προσπάθεια της όλα αυτά τα χρόνια να αντιγράψει το 
λαμπερό χαμόγελο του pop ειδώλου. Όμως, άλλο Sakis κι άλλο Μητσοτάκης, τα γονίδια σ’ 
αυτήν την περίπτωση ήταν αμείλικτα. 

Η ελληνική πολιτεία λοιπόν, στηρίζει επίμονα την εκπροσώπηση της χώρας στο 
διαγωνισμό. Το ίδιο και τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα τηλεοπτικά, έχοντας βρει τον καλύτερο 
τρόπο να εξασφαλίσουν άφθονο διαφημιστικό χρόνο. Εξάλλου, μια σημαντική μερίδα του 
κόσμου διψάει για εθνική διάκριση. Ο Σάκης εμφανίζεται στις οθόνες, μαζί και δεκάδες ελληνικές 
σημαίες. Το κοινό παρακολουθεί εκστασιασμένο τον τραγουδιστή, να ολοκληρώνει την 
εμφάνισή του, λικνιζόμενος πάνω στο εθνικό σύμβολο. Είναι πιθανώς οι ίδιοι που αγανακτούν, 
όταν βλέπουν τη γαλανόλευκη να καίγεται από τους βέβηλους αντιεξουσιαστές.

Κι έπειτα έρχεται η ήττα, η καταρράκωση και οι συνακόλουθες αναλύσεις, η απαραίτητη 
συνωμοσιολογία, με τις συνήθεις κραυγές για τους ξένους, που μας φθονούν.

Κυριακή, 17 Μαΐου. Ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ανακοινώνει το 
ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός του. Στην τέταρτη θέση μια διακεκριμένη αρχαιολόγος, η κ. 
Χρυσούλα Παλιαδέλη, συνεργάτις του Μανόλη Ανδρόνικου, διευθύντρια σήμερα στις ανασκαφές 
στη Βεργίνα. Ο κ. Παπανδρέου δικαιολογεί την επιλογή του ως εξής: “Για εμάς, ο πολιτισμός, 
ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, δεν είναι ζήτημα μόνο συμβολικού 
χαρακτήρα. Είναι κορυφαία προτεραιότητα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 
εθνική μας ταυτότητα και την παρουσία μας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά 

* Ο Γιώργος Αναστασόπουλος είναι διδάκτορας σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας. Το θέμα 
της διατριβής του είναι “ΚΚΕ και Μακεδονικό Ζήτημα, 1918-1935”.
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και με την οικουμενική της διάσταση”.1 Οικουμενικότητα του ελληνισμού, Ευρώπη, Φίλιππος, 
Ανδρόνικος, εθνική ταυτότητα, αγώνας για τα εθνικά δίκαια, προγονολατρεία, μια μουσειακή 
αντίληψη για τον πολιτισμό, όλα αυτά συντίθενται στην επιλογή του σοσιαλδημοκράτη ηγέτη. 
Μετά τη μακεδονική υστερία των αρχών της δεκαετίας του ‘90 και το εμπάργκο στη γειτονική 
χώρα, η προσφυγή στο εθνικό θυμικό με την απαραίτητη επίκληση της ιστορίας, αποτελούν 
μέρος της προεκλογικής τακτικής του κόμματος.

Δευτέρα, 18 Μαΐου, η τελική ψηφοφορία για τους “Μεγάλους Έλληνες”. Μια 
τηλεοπτική εκπομπή ιστορικού-βιογραφικού περιεχομένου με αρκετή επιτυχία, όπως περίπου 
συμβαίνει με αντίστοιχες παραγωγές και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και σε αυτήν την περίπτωση 
το ιστορικό πλαίσιο που ακολουθείται για την επιλογή των προσώπων, δεν ξεφεύγει από το 
ελληνικό στερεότυπο: η αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, από την αρχαία Ελλάδα, 
στο Βυζάντιο, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Όλοι και όλα στο χωνευτήρι της εθνικής ιστορίας, 
οι δημιουργοί και οι στοχαστές της δημοκρατικής πόλεως, οι Μακεδόνες στρατηλάτες, οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί ηγέτες της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο Βαυαρός βασιλιάς, 
πρόσωπα μιας προ-εθνικής εποχής, πρόσωπα που είτε δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες, είτε 
θεωρούσαν τον προσδιορισμό αυτό ως δευτερεύουσας σημασίας, είτε απλώς χαρακτηρίζονταν 
από τους συγχρόνους τους ως βάρβαροι. 

Στο στούντιο, αρκετοί εκπρόσωποι της πνευματικής, πολιτικής και καλλιτεχνικής ελίτ 
της χώρας και βέβαια αρκετοί ιστορικοί κι όμως κανείς δεν αμφισβητεί το τρίσημο σχήμα της 
επίσημης ελληνικής ιστορίας. Αλλά και κανείς, εκτός από τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, 
δεν ακολουθεί αυτό που πρώτος δίδαξε ο Όμηρος, την αμεροληψία. Το τελικό αποτέλεσμα δεν 
αποτελεί έκπληξη. Οι δύο στρατηλάτες, ο Αλέξανδρος κι ο Κολοκοτρώνης κι ανάμεσά τους 
ο γιατρός κι ερευνητής Παπανικολάου. Οι εκφραστές της αιώνιας ελληνικής ανδρείας στο 
συλλογικό φαντασιακό, ήταν οι τελικοί θριαμβευτές.

Την ίδια ώρα, σ’ ένα λιγότερο comme il faut περιβάλλον από το προηγούμενο, ο 
αδέκαστος τηλεδικαστής, προβαίνει σε άλλη μια “συγκλονιστική αποκάλυψη”. Αστυνομικός 
εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο cd και dvd. Σ’ αυτήν την περίπτωση αναδεικνύονται στερεότυπα 
του ελληνικού ρατσισμού. Ο μαύροι, λεχρίτες, όπως τους αποκαλεί ο παρουσιαστής, που 
εγκληματούν διακινώντας τα πειρατικά cd. Κανείς δεν αναλογίζεται, πως θα ενταχθούν ομαλά 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή οι συνάνθρωποι μας. Όλοι ζητούν την παραδειγματική 
τιμωρία τους. Μόνο που αποσιωπούν, ότι οι Έλληνες κατατάσσονται στους πρώτους στον 

1. Βλ. http://pasok.gr/portal/resource/contentobject/id/68904bfc-c659-4ab4-ab4a-aadfc3795e5f.
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κόσμο στα διαδικτυακά downloads ταινιών και μουσικής. Και φυσικά, όχι επί πληρωμή. Η 
πειρατεία, όμως κατά το ελληνικό στερεότυπο, αποτελεί αποκλειστική υπόθεση των μαύρων. 

Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο τηλεοπτικό στούντιο, οι πλέον προβεβλημένοι εκφραστές 
της εγχώριας hip-hop υποκουλτούρας, έχουν ως καλεσμένο τους τον επικεφαλής του 
νεοφιλελεύθερου κόμματος. “Η εθνική οικονομία πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ευρύτερη 
περιοχή”, δηλώνει ο Στέφανος Μάνος. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει η πιο εκλεπτυσμένη, 
αλλά κι η λιγότερο συμπλεγματική και σαφώς μη φοβική εκδοχή του εθνικιστικού φαντασιακού. 
Όπως εύστοχα αναφέρουν η Σώτη Τριανταφύλλου κι ο Ηλίας ιωακείμογλου, η εκδοχή αυτή 
εμφανίζεται ως πιο καλαίσθητη και πολιτισμένη, στέκεται μακριά από τις πολιτικές ακρότητες 
του αρτηριοσκληρωτικού παρελθόντος, δεν απεχθάνεται τη Δύση και είναι υπερήφανη, όχι τόσο 
για το ένδοξο παρελθόν του Έθνους, αλλά γι’ αυτό που συμβαίνει τώρα: αυτή είναι η θεμελιώδης 
διαφορά της από τον παραδοσιακό εθνικισμό.2 Πρόκειται για το νέο μεγαλοϊδεατισμό, όπως τον 
ζήσαμε κατά την εκσυγχρονιστική διακυβέρνηση, με αποκορύφωμα τους ολυμπιακούς αγώνες 
της Αθήνας. Βασικό πρόταγμα του, η οικονομική και πολιτική ηγεμονία στα Βαλκάνια, “η 
ισχυρή και ανταγωνιστική Ελλάδα”. Και παρά τον εγγενή ελιτισμό του, αυτός ο εξωστρεφής 
εθνικισμός εφαρμόζει πρακτικές, εκσυγχρονισμένες βέβαια, του παραδοσιακού εθνικισμού. 
Άρτος και θεάματα, χρηματιστήριο και χρυσά μετάλλια, με σκοπό να ντοπάρει το εθνικό 
φρόνημα, όπως εξάλλου ντοπάρονταν οι -ελληνοποιημένοι και μη-ολυμπιονίκες. υιοθετεί 
επίσης, τη συνθηματολογία του: “Πρώτα η Ελλάδα”, ήταν για χρόνια το σύνθημα του Κώστα 
Σημίτη.

Βλέπουμε λοιπόν, μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα, χωρίς να έχει προκύψει κάποιος 
σοβαρός λόγος, κάποια εξωτερική απειλή ή πρόκληση, να ξεδιπλώνεται από τους τηλεοπτικούς 
δέκτες, το μεγαλείο του σύγχρονου ελληνικού εθνικιστικού φαντασιακού. Η επιλογή της 
τηλεόρασης δεν είναι τυχαία, καθώς αυτή αποτελεί τον κεντρικό δημόσιο χώρο της κοινωνίας, 
όπου διεξάγεται, με τον τρόπο που διεξάγεται, ο όποιος δημόσιος διάλογος. Τυχαία είναι η 
επιλογή του χρόνου, καθώς αντίστοιχες σκηνές εξελίσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο, εκτός 
από ειδικές περιστάσεις που μονοπωλούν το δημόσιο ενδιαφέρον, όπως τα πάσης φύσεως 
σκάνδαλα.

2.  Βλ. Σώτη Τριανταφύλλου – Ηλίας ιωακείμογλου, Για τη σημαία και το έθνος, Μελάνι, Αθήνα 2007, 
σελ. 12-14. 
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Η κυρίαρχη ιδεολογία
Ο εθνικισμός ήταν και παραμένει η κυρίαρχη ιδεολογία της ελληνικής κοινωνίας. 

Μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού κράτους, είναι ο 
εθνικός εκκοινωνισμός των πολιτών του. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Εάν υπάρχει κάτι στο οποίο έχει αριστεύσει αυτό το σαθρό κατά τα άλλα σύστημα, 
είναι το γεγονός ότι εμπέδωσε μια ισχυρή εθνική συνείδηση, στην πλειονότητα των μαθητριών 
και μαθητών. Μέσω της κατασκευής του σχιζοειδούς σχήματος της αδιάκοπης ιστορικής 
συνέχειας του ελληνισμού, έχει εμπεδωθεί στους περισσότερους ο νεοελληνικός εθνικός μύθος, 
ο οποίος σε γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Οι Έλληνες αποτελούν ένα έθνος 
(ή λαό κατά το μαρξιστή ιστορικό Ν. Σβορώνο), με μια ένδοξη ιστορία χιλιάδων χρόνων, 
στη διάρκεια των οποίων, αντιμετωπίζουν πάντα το φθόνο και τις επιβουλές των υπολοίπων. 
Ο περιούσιος αυτός λαός δημιούργησε τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία και την τραγωδία, τα 
ελληνιστικά-μακεδονικά βασίλεια και τη θεοκρατική βυζαντινή αυτοκρατορία. Οι νεότεροι 
Έλληνες αποτελούν το νόμιμο και αποκλειστικό κληρονόμο αυτού του λαμπρού παρελθόντος. 
Και φυσικά η ανάγνωση της ελληνικής ιστορίας προκύπτει μέσα από ποταμούς αίματος, 
από εκατοντάδες μάχες και ηρωικές στιγμές, στις οποίες φυσικά οι Έλληνες αμύνονται ή 
αντιστέκονται, δεν έχουν ποτέ ιμπεριαλιστικές βλέψεις, ή όποτε έχουν, αυτό δικαιολογείται 
από ευγενείς, εκπολιτιστικούς λόγους.3 Διόλου τυχαία λοιπόν, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας για τους “μεγάλους Έλληνες”. Πιθανώς, η κρίση του κοινού να μην ήταν η ίδια, 
εάν τα σχολικά εγχειρίδια ανέφεραν τον τρόπο που χειρίστηκε ο Μακεδόνας ηγεμόνας τους 
Έλληνες και Ασιάτες αντιπάλους του, ή εάν ανέφεραν τη σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων και 
Εβραίων κατοίκων της Τριπολιτσάς, όπως το έπραξε εξάλλου κι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα 
απομνημονεύματά του.

Το ιδεολογικό κατασκεύασμα του ελληνοχριστιανισμού, πέρα από το ότι είναι 
α-νόητο, πέρα από τις εγγενείς του αντινομίες, φέρει και την καίρια ευθύνη αφενός για τα 
αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας κι αφ’ ετέρου για την ανυπαρξία ουσιαστικής δημιουργίας. 
Η άκριτη αρχαιολατρία και βυζαντινολατρία έθρεψε, αργά και σταθερά, τα παρανοϊκά μας 
σύνδρομα. Τη μεγαλομανία π.χ., συνδυασμένη με τη μανία καταδιώξεως: λαός περιούσιος αλλά 
και ανάδελφος, κατά την κλασσική ρήση του πρώην προέδρου της ελληνικής δημοκρατίας, 

3.  Βλ. την έξοχη ανάλυση του Νίκου Ηλιόπουλου, στο άρθρο του «Θεσμισμένη πολιτική απάθεια και 
συμμετοχή στη σύγχρονη Ελλάδα», Μάγμα, τεύχος 1.
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Χρήστου Σαρτζετάκη.4 Το σύνδρομο της Ψωροκόσταινας, η μοιρολατρεία, το γενικό αίσθημα 
του αδικημένου και της “εθνικής μας μοναξιάς”, αναγάγουν τον ξένο παράγοντα, ως βασικό υπεύθυνο 
για όλα τα δεινά του τόπου. Σκοτεινά ή μη κέντρα, συνήθως δυτικής ή εβραϊκής προέλευσης, 
λειτουργούν ως εχθροί του ελληνισμού, που επιβουλεύονται την ίδια του την ύπαρξη. 

Η συνωμοσιολογία έχει επιβληθεί στην καθημερινότητά μας στις καταστροφικές 
πυρκαγιές του 2007, η θεωρία της ασύμμετρης απειλής, είχε τελικά επιτυχή αποτελέσματα 
για τους εμπνευστές της. Τον Δεκέμβριο, η εξέγερση της νεολαίας, αποδόθηκε σε 
ένα σκοτεινό, ξένο, συντονιστικό κέντρο. Ενώ, κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται 
οποιοσδήποτε θίγει εθνικά στερεότυπα ή θίγει ζητήματα μειονοτήτων και εν γένει 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Στην καλύτερη περίπτωση αναγορεύεται ως 
δάκτυλος του Σόρος, της Λέσχης Μπιλντεμπεργκ, όργανο των Σιωνιστών και των πάσης 
φύσεως εχθρών του Ελληνισμού.

ιστορικά, ο μεγαλοϊδεατισμός ήταν η μοναδική ιδεολογία που μπορούσε να 
συγκινήσει και να κινητοποιήσει τις μάζες, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ακόμα 
και επιμέρους συλλογικές κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα έντονες για την εποχή τους, όπως τα 
Ευαγγελιακά ή τα Ορεστειακά, που αφορούσαν στο γλωσσικό ζήτημα -άλλο σχιζοειδές 
φαινόμενο του νέου ελληνισμού- ήταν επηρεασμένες από την αρχαιολατρία. Αλλά και στη 
σύγχρονη εποχή, από τις οργανώσεις της εθνικής αντίστασης και τις διαδηλώσεις για το 
Κυπριακό, μέχρι τα υστερικά συλλαλητήρια για την Μακεδονία, στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90, τα κίνητρα για την ενεργοποίηση των μαζών ήταν στην πιο αθώα περίπτωση 
“πατριωτικά”. 

Ο εθνικισμός διαπερνά το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και το σύνολο της 
θεσμισμένης πολιτικής. Δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές συντηρητικές δυνάμεις φορείς 
αυτής της ιδεολογίας, όσο κι αν προσπάθησαν να μονοπωλήσουν την εθνικοφροσύνη. 
Ο βενιζελικός φιλελευθερισμός, για παράδειγμα, υπήρξε ο κατεξοχήν εκφραστής της 
“μεγάλης ιδέας”. Από τις λογικές αυτές δεν απουσιάζει όμως ούτε η ελληνική αριστερά. 
Εξάλλου, η βασική αντινομία αυτού του χώρου είναι ότι δομήθηκε πάνω στον εθνικισμό. 
Από τον Γεώργιο Σκληρό και το Γιαννιό, το ζαχαριαδικό κι έπειτα ΚΚΕ και το ΕΑΜ, 
μέχρι το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το ΔΗΚΚι, και τις σημερινές ομάδες γύρω από το 
Άρδην και το ρεσάλτο. Ακόμα και οι ευρωπαϊστές, “ανανεωτικοί” του ΚΚΕ Εσωτερικού 

4.  Βλ. την εισαγωγή του Γ.Β. Δερτιλή στην Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, τόμος 1, Βιβλιο-
πωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2006.
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δεν αμφισβήτησαν ποτέ τον Νίκο Σβορώνο και το τρίσημο σχήμα της ελληνικής 
ιστορίας, το οποίο αυτός στήριξε.5 Με παντιέρα τον αντιδυτικισμό και μετεμφυλιακά τον 
αντιαμερικανισμό, η πλειονότητα της ελληνικής αριστεράς υπερεκτιμά την επίδραση του 
“ξένου παράγοντα” στις εσωτερικές εξελίξεις, και τελικά κατ’ αυτήν, το εθνικό υπερέχει του 
κοινωνικού ζητήματος. 

Οι προοπτικές
Η διαμάχη γύρω από ένα σχολικό σύγγραμα, όπως ήταν το βιβλίο της ιστορίας για την 

έκτη δημοτικού, ανέδειξε το εύρος του προβλήματος. Ανέδειξε την τύφλωση ή την αγκύλωση 
ευρέων κοινωνικών στρωμάτων και πολιτικών δυνάμεων στους εθνικούς μύθους, και εντέλει 
-με την απόσυρση του βιβλίου- απέδειξε και τη δυναμική τους. Από την άλλη κατέστησε 
σαφές, ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εμπέδωση αυτής, 
ή οποιασδήποτε ιδεολογίας και ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.6 
Χρειάζεται, λοιπόν, ένα νέο, αμερόληπτο ερμηνευτικό σχήμα, μη εθνοκεντρικό, το οποίο δε θα 
αναλίσκεται στα πολεμικά κατορθώματα, ή στους “μεγάλους άνδρες”, αλλά θα αναδεικνύει 
το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας. Αυτή είναι και η πραγματική έννοια της ιστορίας. 
Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, η παραδοσιακή επινόηση και ανάγνωση της ιστορίας, 
στερείται κάθε νοήματος. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε εθνικά, ούτε θρησκευτικά 
ομοιογενής, ενώ το ελληνικό κράτος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά δεν 
μπορεί να οδηγηθεί πουθενά, όσο είναι προσκολλημένο στα κλέη του παρελθόντος.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αφορούν και τον αγώνα της αριστεράς και της 
πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
συντάγματος, στο οποίο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: “Η παιδεία αποτελεί βασική 
αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή 
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες”. Στην προκειμένη περίπτωση, μια συνεπής στάση θα ήταν 

5.  H πρόσφατη ατυχής επίκληση του ηγέτη του ΣυριΖΑ, Α. Αλαβάνου, στον “εθνικό” ποιητή Διονύσιο 
Σολωμό, αναδεικνύει ότι η εθνικιστική ρητορεία δεν αφήνει αδιάφορα ούτε τα -υποτιθέμενα- πιο ριζοσπα-
στικά κομμάτια της. 
6.  Αξίζει εδώ να σημειώθεί ,ότι σύμφωνα με τις στατιστικές, το 50% περίπου των ενηλίκων Ελλήνων διαβά-
ζει μέχρι ένα βιβλίο το χρόνο, οπότε αντιλαμβανόμαστε την καταλυτική επιρροή των σχολικών ιστορικών 
εγχειριδίων στη συνείδηση ενός στρώματος, που πιθανώς δεν πρόκειται να διαβάσει στη ζωή του κάποιο μη 
σχολικό ιστορικό σύγγραμα.
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η υποστήριξη της απάλειψης της συγκεκριμένης αναφοράς. Βλέπουμε, επιπλέον πως για την 
κυρίαρχη ιδεολογία το έθνος-κράτος και η εκκλησία, είναι ουσιαστικά έννοιες ταυτόσημες. Η 
εκκλησία, μέχρι και σήμερα αποτελεί έναν από τους πλέον επίσημους και φανατικούς φορείς 
της εθνικοφροσύνης.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο χώρος της εκπαίδευσης που χρειάζεται τομές. Η αλλαγή 
της κατάστασης προϋποθέτει τουλάχιστον τη δραστική μείωση των πολεμικών δαπανών, 
το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης, την 
ουσιαστική ενσωμάτωση των μεταναστών με την παροχή πλήρων δικαιωμάτων σε αυτούς, 
την πολιτική φιλίας με τις γειτονικές χώρες, την αναγνώριση και το σεβασμό στα δικαιώματα 
των μειονοτήτων της χώρας. Φυσικά και οι αντιδράσεις σε κάθε τέτοια προσπάθεια θα είναι 
μεγάλες, το είδαμε εξάλλου και παραπάνω στην περίπτωση του βιβλίου της ιστορίας. Όμως 
είναι ζήτημα αρχής για κάθε πολίτη ή συλλογικότητα, που επιθυμεί το ριζικό μετασχηματισμό 
της κοινωνίας μας, να προτάσσει και να υποστηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια. 

«Χαρτονομίσματα» που μοιράστηκαν κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009 - 
430 ευρώ είναι η ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη για πολεμικούς εξοπλισμούς

(http://antinationalistic-antimilitaristic.blogspot.com/2009/03/blog-post_8158.html)
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Φιλίπ Γκοτρό
Socialisme ou Barbarie 1962-1963:

από τις ρωγμές στο σχίσμα1

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

Η Αντί-Τάση
«Για μια προλεταριακή επαναστατική οργάνωση»

Η προσπάθεια της Τάσης βρίσκει κάποια απήχηση μέσα στην ομάδα. Προκαλεί όμως 
και λιγότερο θετικές αντιδράσεις, οι οποίες κυμαίνονται από την έκφραση αμφιβολιών μέχρι 
την ανοιχτή εχθρότητα. Ορισμένοι πιστεύουν ευθύς εξαρχής ότι διαβλέπουν τα σημάδια ενός 
σχίσματος στον προτεινόμενο προσανατολισμό και προβλέπουν τα χειρότερα σε περίπτωση 
που η οργάνωση τον αποδεχτεί. Ο Βεγκά του ασκεί εξαρχής σκληρή κριτική, με αφορμή, για 
παράδειγμα, τη συζήτηση πάνω σε ένα κείμενο της ρία Στόουν (ria Stone) (αμερικανίδας 
επαναστάτριας, μέλους της ομάδας Correspondence2) το οποίο η Τάση πρότεινε ως 

1.  Σ.τ.μ.: Πρόκειται για το έβδομο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου του Ph. Gottraux, «Socialisme 
ou Barbarie». Un engagement politique et intellectuel dans la France de l’ après-guerre [Σ.ή Β. Μια πολι-
τική και διανοητική δραστηριοποίηση στη μεταπολεμική Γαλλία], Éd. Payot lausanne, 1997, σσ. 131-157, 
με τίτλο «1962-1963. des lézardes à la scission». Στο προηγούμενο τεύχος μεταφράσαμε το πρώτο μέρος 
του κειμένου: βλ. Μάγμα 3, Δεκέμβριος 2008, σσ. 79-103. Εξαιτίας της στενότητας χώρου, παραλείπουμε 
το καταληκτικό κομμάτι του κειμένου που αναφέρεται περισσότερο στις προσωπικές σχέσεις ορισμένων 
μελών της ομάδας και, ως εκ τούτου, δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη.
2.  Σ.τ.μ.: Μια από τις ομάδες (μαζί με την ιταλική Unità Proletaria και την αγγλική Solidarity μεταξύ 
άλλων) με τις οποίες διατηρούσε δεσμούς η ομάδα Σ. ή Β. –εν προκειμένω μέχρι περίπου το 1955. Προήλ-
θε από την αποχώρηση της περίφημης τάσης Johnson-Forest (C. l. r. James, r. dunayevskaya και G. 
Boggs) από το αμερικανικό, τροτσκιστικό, Socialist Workers’ Party στα τέλη της δεκαετίας του ’40. Στα 
τεύχη 1-8 του S. ou B. μεταφράστηκε με εισαγωγή το βιβλίο των ria Stone και Paul romano (ψευδώνυμα 
της Grace Boggs και ενός άλλου αγωνιστή του οποίου το πραγματικό όνομα έχει παραμείνει άγνωστο), 
“The american Worker”. Για τη μετάφραση αυτή το περιοδικό της Correspondence (τ. 21, ιούλιος 1954) 
έλεγε ότι χρησίμευσε στο «να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ της γαλλικής και της αμερικανικής εργατι-
κής τάξης». Βλ. επίσης τι γράφει ο Καστοριάδης για την Grace (lee) Boggs: «Πρόλογος» στο Η γραφει-
οκρατική κοινωνία 1, μτφρ. Ε. Παπδοπούλου, Α. Χόπογλου, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σ. 9.
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καθοδηγητικό του νέου προσανατολισμού. Ο Βεγκά κρίνει ότι το περιεχόμενο του κειμένου 
συνιστά «θεωρητική υποχώρηση» και ότι «στην πραγματικότητα οδηγεί στην εγκατάλειψη 
των θέσεων που έχουν θεμελιώσει τη δράση τόσο των αμερικανών συντρόφων όσο και τη 
δική μας», ιδιαίτερα της θέσης ότι «το προλεταριάτο είναι η μόνη επαναστατική δύναμη 
της καπιταλιστικής κοινωνίας»3. Και άλλοι αγωνιστές όμως, παρ’ όλο που διαισθάνονταν 
πως ήταν αναγκαίο η οργάνωση να επανεξετάσει τον προσανατολισμό της, δηλώνουν ότι 
αδυνατούν να κατανοήσουν τη νέα προοπτική. Τους φαίνεται ασαφής και δίνει την εντύπωση 
ότι αμφισβητεί με πολύ ριζικό τρόπο την προηγούμενη πολιτική της ομάδας, δίχως όμως να 
προσφέρει τα εχέγγυα για μια τέτοια στροφή.

Η κρίση που ξεκινά να εκδηλώνεται τον Οκτώβριο του 1962 δε θα επιλυθεί άμεσα, 
καθώς το σχίσμα που θα αποτελέσει την κορύφωσή της λαμβάνει χώρα τον ιούλιο του 1963. 
Στο μεσοδιάστημα η Τάση συντάσσει ένα μεγάλο μέρος από τα κείμενα που είχε αναγγείλει 
και η συζήτηση συνεχίζεται, όχι όμως χωρίς παρεξηγήσεις. Όσο προχωρά η συζήτηση, όλο και 
περισσότεροι αγωνιστές υποχρεώνονται να διαλέξουν στρατόπεδο. Την Άνοιξη του 1963 η 
κατάσταση έχει φτάσει στο αναγκαίο σημείο πόλωσης ώστε κάθε στρατόπεδο να αρχίσει να 
σκέφτεται την προοπτική διάσπασης της ομάδας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα λεγόμενα των ατόμων υπερβαίνουν συχνά την αρχική 
τους σκέψη, καταδεικνύοντας έτσι των παθιασμένο χαρακτήρα της συζήτησης. Κατανοούμε, 
επί παραδείγματι, γιατί ορισμένοι ένιωθαν ενοχλημένοι, διαβάζοντας τα γραφόμενα ενός 
μέλους της Τάσης που, ενώ διευκρίνιζε πως δεν ενδιαφερόταν για το ότι ενδεχομένως σόκαρε 
ορισμένους αγωνιστές της ομάδας αλλά ούτε και φοβόταν μήπως πρόδιδε το παρελθόν, 
διαβεβαίωνε ότι μαθαίνει «να διαβάζει περισσότερο το Elle παρά το Λένιν», ότι δε 
«συμφωνούσε πια με κανένα από τα 7 σημεία που δημοσιεύονται τακτικά στην τελευταία 
σελίδα του PO», ότι επεδίωκε να έχει μια εικονοκλαστική στάση και ότι τον χαροποιούσε 
η σημασία της νεολαίας μέσα στην κοινωνία αλλά και ο «κυνικός της ρεαλισμός, που έχει 
πετάξει κάτω τις ξεπερασμένες ιδέες του γέρικου αστικού καπιταλισμού και του εργατικού 
κινήματος»4.

Στις αρχές του 1963, επτά νεαροί αγωνιστές οι οποίοι ήταν αντίθετοι προς τις νέες ιδέες 
μαζεύονται και υπογράφουν ένα μαχητικό κείμενο με στόχο να πείσουν τους διστακτικούς που 

3.  Αλμπέρτο Βεγκά, «Προς τους συντρόφους του πυρήνα Σπάρτακος», επιστολή της  8ης Νοεμβρίου 
1962.
4.  «Γράμμα του Αλέν Γ. προς όλους τους συντρόφους», 12 Μαρτίου 1963, η υπογράμμιση του συγγρα-
φέα.
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δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει επίσημα σε μια σαφή θέση. Το κείμενο αυτό, υπογεγραμμένο 
από νεαρούς αγωνιστές που ήταν ενεργοί μέσα στην οργάνωση, μπορεί να γίνει κατανοητό ως 
ένα μέσο πίεσης του κομματιού της βάσης της ομάδας, που δραστηριοποιείται γύρω από το 
ΡΟ, προς όσους διατηρούσαν ακόμη αμφιβολίες. Διαμαρτύρεται για την έλλειψη σεβασμού που 
επέδειξε η Τάση απέναντι στην πρακτική δραστηριότητα της ομάδας κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων χρόνων. Κατά βάθος αμφισβητεί την αντίληψη για τις τάξεις και το προλεταριάτο 
που υποστήριζε η Τάση και απορρίπτει τις ελπίδες που είχαν εναποτεθεί στον επαναστατικό 
χαρακτήρα των νέων αγώνων (κυρίως της απελευθέρωσης των Μαύρων και των γυναικών). 
Ειρωνεύεται, τέλος, την απαισιοδοξία που εξέφραζε η «θεωρία της αποπολιτικοποίησης» και 
τη χαρακτηρίζει ως «ιδεολογική μάσκα» η οποία είχε στόχο να δικαιολογήσει την απραξία 
της ομάδας απέναντι στο προλεταριάτο: «Μας επιτρέπει να πούμε ότι “δεν υπάρχουν και 
πολλά πράγματα να κάνουμε” και να περάσουμε σε υποκατάστατα όπως η επαναστατική 
ψυχανάλυση». Οι συντάκτες της επιστολής τονίζουν για μια ακόμα φορά τον κεντρικό 
ρόλο του προλεταριάτου στην επαναστατική διαδικασία και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν 
να ακολουθούν τον ήδη υπάρχοντα προσανατολισμό της ομάδας, ενάντια στην καινούργια 
προοπτική που τους φαίνεται «θεωρητική»: «Ο ρόλος της επαναστατικής οργάνωσης δεν 
είναι να κάνει κοινωνιολογία της εργασίας αλλά να αγωνίζεται ενάντια στην εκμετάλλευση 
μέσα στην εργασία και κυρίως να καταδεικνύει γιατί και πώς ο αγώνας είναι δυνατός»5. Κατά 
τη γνώμη τους, αυτός ο προσανατολισμός απαιτεί τη θεωρητική επεξεργασία ζητημάτων που 
έμειναν στην άκρη, σαν το συνδικαλιστικό για παράδειγμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, 
όπως σπεύδουν να διευκρινίσουν, με την «επαναστατική ψυχολογία ή την κρίση συνείδησης 
των διανοουμένων, προβλήματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στα οποία το Arguments και το 
Les Temps Modernes6 τα καταφέρνουν εξίσου καλά με εμάς». Το αποφασιστικό ύφος της 

5.  Ατιτλοφόρητο και δίχως ημερομηνία έγγραφο, πιθανότατα των αρχών του 1963. Απευθύνεται σε δεκα-
τέσσερα άτομα, τους αναποφάσιστους και τα «ιστορικά» μέλη της Αντί-Τάσης. Οι υπογραμμίσεις είναι 
των συγγραφέων.
6.  Σ.τ.μ.: Περιοδικά της γαλλικής αριστεράς. Το πρώτο εκδιδόταν από το 1956 ως το 1962 και στη συ-
ντακτική του ομάδα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ανρί Λεφέβρ (Henri levebvre), ο Κώστας Αξελός και 
ο Εντγκάρ Μορέν (Edgar Morin). ιδεολογικά κινείτο στο χώρο του «μη ορθόδοξου» μαρξισμού (Κορς, 
Λούκατς, Μαρκούζε κ.λπ.), με ρεφορμιστικές πολιτικές θέσεις. Πληροφορίες δίνει ο Κ. Αξελός, «υπάρχει 
μια μαρξιστική φιλοσοφία;», μτφρ. Λ. Σκάμη, Προς την πλανητική σκέψη, Αθήνα, Εστία, 1996, σ. 247, 
υπ. 1. Το δεύτερο ιδρύθηκε από τον Σαρτρ και τη Σιμόν ντε Μποβουάρ το 1945 και κυκλοφορεί ακόμη. 
υπήρξε το «επίσημο» βήμα του υπαρξισμού. Αμφότερα διέφεραν από το S. ou B. κατά το ότι, ως έντυπα, 
δεν ήταν όργανα πολιτικών οργανώσεων αλλά θεωρητικά περιοδικά στα οποία έγραφαν τις απόψεις τους 
μεμονωμένοι διανοούμενοι (κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι, λογοτέχνες κ.λπ.).
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επιστολής ήταν αρκετό για να κλιμακώσει τη σύγκρουση7. Στον πρόλογό της διευκρινίζει ότι 
μπορεί, ενδεχομένως, «να προκαλέσει καυγάδες» και καταλήγει με μια φράση που εξαπολύει 
την κατηγορία του «νέο-ρεφορμισμού», δικαιολογώντας έτσι εκ των προτέρων το σχίσμα: 
«Πρέπει να ξεκόψουμε από όσους υποστηρίζουν ανοιχτά αυτές τις ιδέες μέσα στην ομάδα, 
από το νέο-ρεφορμισμό που, όπως κάθε ρεφορμισμός, είναι μια ταξική ιδεολογία η οποία έχει 
σαν στόχο να εξαπατήσει το προλεταριάτο και να το κάνει υπηρέτη της διευθυντικής τάξης». 
Όπως καταλαβαίνει κανείς, μια τέτοια κατηγορία πέφτει σα λεπίδα, όταν απευθύνεται σε 
άτομα που είναι μέλη ενός επαναστατικού χώρου.

Όσον αφορά στις διστακτικές ή ενδιάμεσες θέσεις, αυτές υποστηρίζονται από έναν 
αριθμό ατόμων που τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης αποκαλούν «τέλμα». Εξαιρετικά 
δραστήριοι αγωνιστές σαν τον Αντρέ Γκαρό (andré Garros), τη Μαξί (Maxie [Maximilienne 
levet-Gautrat]) ή τον Ντ. Μοτέ διστάζουν αρκετά και βρίσκονται από εδώ και στο εξής σε 
άβολη θέση. Η Μαξί και ο Μοτέ απευθύνονται στην Τάση και προτείνουν ένα συμβιβασμό, 
σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την ανάπτυξη μιας πόλωσης που θα έθετε σε κίνδυνο το 
μέλλον της οργάνωσης. Συντάσσουν μια επιστολή και διευκρινίζουν ότι τα ερωτήματα που 
τέθηκαν τους βρίσκουν θετικούς, παρ’ όλο που διαφωνούν με τη μορφή που πήρε η συζήτηση: 
«Αν γενικά διακείμεθα μάλλον ευνοϊκά απέναντι στις ιδέες της Τάσης ή, τουλάχιστον, 
απέναντι στις βασικές γραμμές πάνω στις οποίες κινείται, είμαστε ωστόσο κάθετα αντίθετοι 
με τη μέθοδο και τη συμπεριφορά που υιοθετήθηκαν και οι οποίες δε θα μπορούσαν να έχουν 
κάποιο άλλο αποτέλεσμα από αυτό που τελικά προκάλεσαν: τη σύγχυση, τη στειρότητα, τα 
θεωρητικά κωλύματα και ένα κλίμα αμοιβαίας εχθρότητας»8. Η ευθύνη για τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση επιρρίπτεται σαφώς στην Τάση. Έχει να κάνει κυρίως με το ότι ορισμένα άτομα που 
συνενώθηκαν «γύρω από μια θεωρητική εργασία, αποστέλλουν τέσσερα κείμενα-τελεσίγραφα 
για τα οποία η οργάνωση καλείται να αποφανθεί και οι σύντροφοι είτε να υποταχθούν σε αυτές 
τις απόψεις είτε να αποχωρήσουν από την οργάνωση»9. Αυτή η στάση, πάντοτε για τη Μαξί 
και τον Μοτέ, προϋποθέτει ότι η Τάση υπερεκτιμά όχι μόνο «τη σαφήνεια της ιδεολογικής 
της βάσης» αλλά και τον πιθανό της αντίκτυπο πέραν των κλασικών σφαιρών επιρροής της 
οργάνωσης. Με αυτή την έννοια η Τάση δε θα ήταν ικανή να εκλαϊκεύσει τις απόψεις της, 

7.  υποτίθεται ότι δεν προοριζόταν να πέσει στα χέρια των μελών της Τάσης. Δεδομένων όμως του μεγέθους 
της οργάνωσης αλλά και των στενών δεσμών των μελών της, υποθέτω ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα 
έγινε τελικά γνωστό. 
8.  «Ανοιχτή επιστολή προς την Τάση», δίχως ημερομηνία, πιθανότατα γύρω στο Μάρτιο του 1963.
9.  Ό. π., η υπογράμμιση των συγγραφέων.
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γράφοντας άρθρα για το ΡΟ10. Σε ό,τι αφορά εξάλλου στον υποτιθέμενο αντίκτυπο του νέου 
προσανατολισμού, αυτός δε μπορεί να αποδειχθεί από τα γεγονότα, καθώς «όσοι καινούργιοι 
σύντροφοι ήρθαν στην ομάδα, το έκαναν βάσει των ιδεών οι οποίες έχουν εκφραστεί στα 
τεύχη του περιοδικού που κυκλοφόρησαν πριν από την εμφάνιση της Τάσης και οι οποίες 
είναι σε ισχύ μέσα στην ομάδα». Βάσει αυτών των στοιχείων, η ανοιχτή επιστολή προτείνει 
την αναβολή της διάσπασης της ομάδας, τη συνέχιση της συζήτησης και των πρακτικών 
δραστηριοτήτων που είχαν υιοθετηθεί, όπως η έκδοση του ΡΟ, το οποίο θεωρούν, παραδόξως, 
ότι έχει βελτιωθεί τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τη διακίνηση. Για να γίνουν 
όμως αυτά δυνατά, η Μαξί και ο Μοτέ απαιτούν από την Τάση να συμμετέχει στα καθήκοντα 
και τις πρακτικές δραστηριότητες της ομάδας, «προτείνοντας συστηματικά τις λύσεις και τις 
ιδέες της». Αναμφίβολα αυτή η πρόταση συμβιβασμού έρχεται αρκετά αργά. Λίγο αργότερα 
η πλειοψηφία της συντακτικής επιτροπής του ΡΟ αρνείται τη δημοσίευση ενός συντακτικού 
σημειώματος του Καστοριάδη που, βασιζόμενο στις ιδέες της Τάσης, προέβαινε σε ένα χλιαρό 
απολογισμό της απεργίας των ανθρακωρύχων στη Γαλλία11.

Πρέπει να περιμένουμε τον ιούνιο του 1963 προκειμένου τα μέλη της Αντι-Τάσης να 
εκφραστούν γραπτώς. υπό τον τίτλο «Για μια προλεταριακή επαναστατική οργάνωση» 
κυκλοφορούν δύο κείμενα: ένα του Βεγκά, με τίτλο «Τα σημερινά μας καθήκοντα», και ένα 
των Λιοτάρ και Σουιρί, με τίτλο «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία».

10.  Η στάση της Τάσης την αναγκάζει να «αποσυρθεί από την πρακτική ζωή της ομάδας και να αρνηθεί 
κάθε συμμετοχή στην προπαγάνδα της. Είναι σίγουρα πιο εύκολο να πολυγραφήσετε ένα γενικό κείμενο 
πάνω στην προπαγάνδα και να το θέσετε ως τελεσίγραφο, από το να στέλνετε κάθε μήνα ένα άρθρο στο ΡΟ, 
εκθέτοντας τις ιδεολογικές σας βάσεις και την ιδέα σας για την προπαγάνδα» (ό. π.).
11.  Πιστός στην κριτική του αντιμετώπιση των μισθολογικών αγώνων, ο Καστοριάδης υπογραμμίζει κυρί-
ως ότι «πολλοί επαναστάτες σύντροφοι, παρασυρμένοι από έναν κατανοήσιμο ενθουσιασμό, φτάνουν μέχρι 
να αποδώσουν σ’ αυτήν την απεργία μια σημασία και να της χαράξουν προοπτικές που της είναι εντελώς 
ξένες» («Η απεργία των ανθρακωρύχων», Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. Χρι-
στοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, σ. 255). Τέσσερα άτομα ψήφισαν υπέρ -η Μαξί, ο Μοτέ και δύο μέλη 
της Τάσης-, ενώ οχτώ άτομα ψήφισαν κατά, όλοι τους μέλη (ή προσκείμενοι) της Αντί-Τάσης. Το άρθρο 
που τελικά δημοσιεύτηκε είναι σαφώς πιο ενθουσιώδες και ξεκινά με τον ξεκάθαρο (για όποιον γνωρίζει 
την εσωτερική διαμάχη της ομάδας) υπαινιγμό προς τους συντρόφους της Τάσης: «Μέσω του μαζικού της 
χαρακτήρα, της αποφασιστικότητάς της και της μεγάλης της διάρκειας, η απεργία των ανθρακωρύχων 
απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι η εργατική τάξη δεν είναι αυτό το παθητικό και “αποπρολεταριοποιημένο” 
από το σινεμά και τις άδειες μετ’ αποδοχών συνονθύλευμα, που έχει αποβλακωθεί από την τηλεόραση, όπως 
ορισμένοι αρέσκονται να την παρουσιάζουν, αλλά η πιο ισχυρή κοινωνική δύναμη του σύγχρονου κόσμου» 
(«Μετά τις απεργίες των ανθρακωρύχων», ΡΟ, τ. 50, Απρίλιος 1963).
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Το κείμενο του Βεγκά κάνει έναν κριτικό απολογισμό της οργάνωσης και υποδεικνύει 
τις προοπτικές και τα καθήκοντα της στιγμής. Βασίζεται σε ένα παλιό κείμενο της ομάδας 
που υπογράμμιζε το δίλημμα που είχε τεθεί ήδη από τότε: ή δημιουργούμε μια επαναστατική 
οργάνωση ή αναδιπλωνόμαστε στη «θεωρία» και μετατρέπουμε την ομάδα σε «Συντακτική 
Ομάδα ενός λίγο πολύ ακαδημαϊκού περιοδικού»12. Παρατηρεί αμέσως ότι το ερώτημα δεν 
απαντήθηκε: «Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει. Δεν είμαστε ακόμα μια επαναστατική 
προλεταριακή οργάνωση… Ήμασταν μια ομάδα διανοουμένων το 1948 και συνεχίζουμε πάντα 
να είμαστε μια ομάδα διανοουμένων το 1963»13. Ο Βεγκά απορρίπτει τον προσανατολισμό 
της Τάσης ο οποίος εντείνει αυτή τη θεωρητικής φύσης κατεύθυνση σε βάρος μια λογικής 
που θα προέτασσε την πρακτική παρέμβαση. Δεν αντιλαμβάνεται την οργάνωση μόνο σαν 
«ένα κέντρο διάδοσης ιδεών» αλλά και σαν «ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
εργαζόμενοι»14 στους αγώνες τους.

Η Αντί-Τάση δεν αρνείται βέβαια την πολιτική σημασία της συζήτησης μέσα στην 
ομάδα, αλλά την πρωταρχικότητα που της αποδόθηκε: «Το να είμαστε, ως οργάνωση, 
στραμμένοι προς τα έξω δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάζουμε τον αναστοχασμό και τη 
δημοκρατία στην αποτελεσματικότητα. Στροφή προς τα έξω δε σημαίνει σε καμία περίπτωση 
“στρατιωτικοποίηση” της οργάνωσης και εξάλειψη της συζήτησης… Αρνούμαστε ωστόσο τη 
διατύπωση: συζήτηση ίσον δημοκρατία. Η πραγματική, η μόνη δημοκρατία είναι η συμμετοχή 
των αγωνιστών. Η συζήτηση ως μορφή δραστηριότητας συνιστά μια από τις πιο λυπηρές 
παραμορφώσεις από την πλευρά των διανοουμένων. Η συζήτηση έχει αξία ως μέσο για να 
φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αν όμως την εκλάβουμε ως μορφή δραστηριότητας, τότε είναι 
άγονη και αντιδημοκρατική, καθώς περιορίζει τη συμμετοχή –και το ρόλο στις αποφάσεις- των 
χειρωνακτικά εργαζομένων και των μισθωτών με ένα μέσο επίπεδο μόρφωσης, εξασφαλίζοντας 
την κυριαρχία των διανοουμένων που κατέχουν την “κουλτούρα”. Αναπαράγει, έτσι, στο 
εσωτερικό της οργάνωσης, τα βασικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κοινωνίας»15. 
Αυτό που υπογραμμίζεται εδώ είναι ο κίνδυνος ότι πιθανή υιοθέτηση των προτάσεων της 
Τάσης θα επέφερε έναν αποκλεισμό των μη-διανοούμενων μελών.

12.  «Απόφαση σχετικά με το επαναστατικό Κόμμα», SouB, τ. 2, 1949, όπως παρατίθεται από το Βεγκά, 
«Τα σημερινά μας καθήκοντα», σ. 1.
13.  Ό. π., σσ. 1-2.
14.  Ό. π., σ. 14.
15.  Ό. π., σσ. 14-15, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
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Ο προσανατολισμός που προτείνουν ο Βεγκά και οι σύντροφοί του είναι τελικά 
πρακτικής φύσης και θεωρεί ότι η «συμμετοχή στους αγώνες» αποτελεί το μόνο μέσο που θα 
μπορούσε να βγάλει την ομάδα από την απομόνωσή της. Σύμφωνα με αυτή την παλιά ιδέα, η 
οργάνωση θα έπρεπε να ξεκόψει από την «απατηλή» πλέον αντίληψη ότι περνάει τις θέσεις 
της μέσα από την κριτική της, όσο σωστή κι αν είναι αυτή, ή μέσα από την προπαγάνδιση 
ενός συγκεκριμένου μοντέλου κοινωνίας. Συγχρόνως, ο προσανατολισμός του Βεγκά και 
των συντρόφων του αρνείται τον εγκλεισμό της ομάδας στην υποτιθέμενη καθαρότητα ή 
πρωτοτυπία της: «Ο τωρινός μας στόχος δεν είναι να οριοθετούμαστε, ανά πάσα στιγμή, στα 
μάτια όλων. Σκοπός μας δεν είναι η πρωτοτυπία με κάθε τίμημα. Στόχος μας είναι να είμαστε 
αναγνωρίσιμοι: να αναγνωρίζονται οι αγωνιστές και οι συμπαθούντες μας μέσα στους χώρους 
δουλειάς ως άνθρωποι που υπερασπίζονται σωστές θέσεις, που ασκούν κριτική αλλά προβαίνουν 
και σε θετικές προτάσεις»16. Κινούμενο πάντοτε μέσα στο ίδιο πνεύμα, το κείμενο θεωρεί ότι 
πρέπει να υπενθυμίσει πως στη βάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπάρχει μια μειοψηφία 
πολιτικοποιημένων εργαζομένων, συχνά νεαρών, οι οποίοι θέτουν ερωτήματα που ορισμένες 
φορές βρίσκονται κοντά σε αυτά που απασχολούν την ομάδα. Το κλείσιμο και η απομόνωση 
της τελευταίας όμως την κάνουν να αγνοεί αυτούς τους αγωνιστές, ενώ ο προσανατολισμός της 
Τάσης ούτε θέλει ούτε μπορεί να κάνει κάτι για να τους απευθύνει το λόγο. 

Με λίγα λόγια, το κείμενο προτείνει τη διατήρηση της πορείας που είχε αποφασιστεί 
κατά την οργανωτική στροφή του 195817. Αυτό που κυρίως επιθυμεί είναι να βρει η ομάδα 
τα μέσα για να διατηρήσει αυτή την πορεία και, κατά συνέπεια, να πραγματοποιήσει αυτό 
που δεν είχε ως τότε καταφέρει: να καταστεί μια οργάνωση με προλεταριακό χαρακτήρα, η 
οποία θα έβρισκε μέλη ανάμεσα στους μισθωτούς και θα προσανατολιζόταν κυρίως προς τους 
αγώνες.

16.  Ό. π., σ. 7.
17.  Σ.τ.μ.: για αυτή τη στροφή βλ. το πρώτο μέρος του κειμένου, Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2008, σ. 84, 
υπ. 14.
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Ένας τεκμηριωμένος «νεοπαλαιομαρξισμός»18

Το κείμενο των Λιοτάρ και Σουιρί είναι περισσότερο θεωρητικό. Το πρώτο του μέρος, 
γραμμένο από τον Σουιρί, προσπαθεί να δείξει ότι ο προσανατολισμός της Τάσης δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από έναν «ρεβιζιονισμό»19 που οδηγεί στη ρήξη με το μαρξισμό, ακόμα 
κι αν, σε αυτή την περίοδο, η Τάση δεν αποδεχόταν ακόμα απόλυτα κάτι τέτοιο20. Ο Σουιρί 
πιστεύει ότι η άποψη της Τάσης, σύμφωνα με την οποία ο μαρξισμός δεν είναι πια ικανός 
να περιγράψει την εξέλιξη του σύγχρονου καπιταλισμού, την κάνει να συγχέει τις επιμέρους 
αναλύσεις που παράγει σε μια δοσμένη εποχή με τη γενική μέθοδο έρευνας που υιοθετεί. 
Εκπλήσσεται εξάλλου με το γεγονός ότι το χάσμα αυτό ανάμεσα στο μαρξισμό και την 
ιστορική πραγματικότητα δεν είχε αχρηστεύσει το μαρξισμό πολύ νωρίτερα και ειρωνεύεται 
τον Καστοριάδη που το ανακαλύπτει τώρα: «Αν η χρεοκοπία της φιλοσοφίας του Μαρξ 
μπορούσε να αποδειχτεί μόνο από την κριτική σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη 
διαδρομή της ιστορικής διαδικασίας δε συμπίπτει πάντοτε με τις μαρξιστικές προβλέψεις, 
τότε δε θα υπήρχε λόγος να περιμένουμε το 1963 για να την αναγγείλουμε»21. Ο Σουιρί 
φροντίζει να αποστασιοποιηθεί από τη συντηρητική στάση που αναμφίβολα υπάρχει μέσα 
στο μαρξισμό22, αλλά τα βάζει με τους «νεωτεριστές με κάθε κόστος», οι οποίοι έχουν τη 
συνήθεια να χωρίζουν θορυβωδώς με τις παλιές τους αγάπες: «Ανακαλύπτουν κάθε στιγμή 

18.  Σε μια εκ των υστέρων ερμηνεία της διαμάχης που εξετάζουμε, ο Καστοριάδης δε φείδεται σκληρότη-
τας, όταν χαρακτηρίζει τους επιτιμητές του, επικαλούμενος «τον κρυφο-νεοπαλαιομαρξισμό τους [που] δεν 
κατάφερνε να κρύψει το κενό τους» («Επίλογος στο “Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση”», Κ. Καστο-
ριάδης, Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, ό. π., σ. 261). υποστηρίζει επίσης ότι τα επιχειρήματα που του 
αντιτάχθηκαν ήταν είτε ανύπαρκτα είτε πολεμικής φύσης και αλληλοαναιρούμενα (ό. π., σ. 262). Για έναν 
εξωτερικό παρατηρητή της σύγκρουσης, αυτή η εκτίμηση δε φαίνεται να περιγράφει δίκαια τα επιχειρήματα 
της κατηγορούμενης πλευράς. Εξάλλου η παρατήρηση αφορά τα κείμενα των Γκιγιόμ, Βεγκά και Λιοτάρ 
που σχολιάστηκαν παραπάνω και τα οποία επίσης δεν ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψην. 
19.  «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία. 1. Για την ιστορία του μαρξισμού», σ. 2.
20.  Η έκδηλη και ανοιχτή ρήξη χρονολογείται από ένα μεταγενέστερο κείμενο του Καστοριάδη, το «Μαρ-
ξισμός και επαναστατική θεωρία», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό μετά το σχίσμα. Ειρήσθω εν παρόδω 
ότι το άρθρο του Καστοριάδη φέρει τον ίδιο τίτλο με το εσωτερικό κείμενο του Λιοτάρ. Το να διερευνήσουμε 
ποιός από τους δύο δανείστηκε τον τίτλο από τον άλλο είναι σίγουρα λιγότερο ενδιαφέρον από τη διαπίστω-
ση της ύπαρξης μιας μάχης για την ανανέωση ανάμεσα στους δύο ανταγωνιστές. (Σ.τ.μ.: το εν λόγω κείμενο 
του Καστοριάδη αποτελεί το πρώτο μέρος του έργου του Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. 
Χαλικιάς, Γ. Σπαντιδάκη, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, ράππας 1978, σσ. 19-244).
21.  Ό. π., σ. 4.
22.  Αναφέρει τους τροτσκιστές και τους μπορντιγκιστές ως παραδείγματα αυτής της τάσης.
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και με κάθε ευκαιρία ότι ο Μαρξ έκανε λάθος, κάτι που είναι συχνά σωστό. Ωστόσο το να 
έρχεται κανείς σε ρήξη με το μαρξισμό, επειδή ο Μαρξ έκανε λάθος, είναι σαν τη στάση του 
πιστού που, επειδή τον απογοήτευσε ο Θεός, το ρίχνει στη βλασφημία»23.    

Ο Σουιρί υπογραμμίζει επίσης, σε αυτό το πρώτο μέρος, ότι η ανανεωτική και 
ρεβιζιονιστική στάση της Τάσης έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση μια περιοριστική αντίληψη 
για το μαρξισμό. Λυπάται ιδιαίτερα για την ανακάλυψη της Τάσης, για αυτή «την αλλόκοτη 
“καινοτομία” που συνίσταται στην ταύτιση του μαρξισμού με το σταλινισμό, τη στιγμή που 
για χρόνια δείχναμε ότι ο σταλινισμός ήταν η ίδια η άρνηση του μαρξισμού»24. Ο Σουιρί 
τονίζει εκ νέου την επικαιρότητα της επαναστατικής μαρξιστικής ανάλυσης, αλλά αρνείται τη 
σύγχυσή της με τη σταλινική ερμηνεία του μαρξισμού που ήταν γενικά ηγεμονική εκείνη την 
εποχή. Συγχρόνως υποδεικνύει αυτό που κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να μας πει αυτή η 
ανάλυση για τη σημερινή περίοδο, αν ανανεωθεί και καταστεί επίκαιρη. Κατά τη γνώμη του, 
η επαναστατική θεωρία θέτει πάντοτε στο κέντρο της ανάλυσής της την ταξική πάλη και τον 
καθοριστικό ρόλο του προλεταριάτου, αντιλαμβανόμενη το σοσιαλισμό ως «τη διαχείριση 
της παραγωγής και της κοινωνίας από τους οργανωμένους σε Συμβούλια εργαζόμενους: αυτό 
είναι το συμπέρασμα των προγενέστερων αγώνων, αυτό είναι το σημερινό περιεχόμενο του 
μαρξισμού»25.    

Το δεύτερο μέρος του κειμένου, γραμμένο από το Λιοτάρ, επιτίθεται κατά μέτωπο 
στη θεωρία της Τάσης, η οποία χαρακτηρίζεται, με προκλητικό τρόπο, ως ιδεολογία, δηλαδή 
ως «ένα σύνολο αναπαραστάσεων που εκφράζει ορισμένες πλευρές της πραγματικότητας, 
συγκαλύπτοντας κάποιες άλλες, και οδηγεί σε μια μη-επαναστατική πρακτική»26. Ο Λιοτάρ 
θέτει ουσιαστικά στο στόχαστρο την αντίληψη της Τάσης που εγκαταλείπει τη μαρξιστική 
ανάλυση των τάξεων και δεν αναγνωρίζει καθοριστικό ρόλο στο προλεταριάτο, καταλήγοντας 
σε μια πυραμιδοειδή αντίληψη της κοινωνίας. Ας παραθέσουμε εδώ τον Καστοριάδη που εκθέτει 
ωραία την καινούργια αντίληψη: «Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία είναι ουσιαστικά 
μια γραφειοκρατικοποιημένη κοινωνία με πυραμιδική ιεραρχική δομή. Στο εσωτερικό της δεν 
αντιτίθενται, σαφώς χωρισμένες σε δύο ορόφους, μια μικρή τάξη εκμεταλλευτών και μια μεγάλη 
τάξη παραγωγών∙ η διαίρεση της κοινωνίας είναι πολύ πιο πολύπλοκη και διαστρωματωμένη 

23.  Ό. π., σ. 12, δική μου η υπογράμμιση.
24.  Ό. π., σ. 21.
25.  Ό. π., σ. 24.
26.  «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία. 2: σχετικά με μια “καινούργια” ιδεολογία», εσωτερικό κείμενο 
με ημερομηνία 25 ιουνίου 1963, σ. 1.
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και κανένα απλό κριτήριο δεν επιτρέπει να τη συνοψίσουμε. Η παραδοσιακή έννοια της τάξης 
αντιστοιχούσε στη σχέση που τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες είχαν με την ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής, και δίκαια ξεπεράσαμε τη μορφή της αυτή, επιμένοντας πάνω στην 
κατάσταση των ατόμων και των ομάδων μέσα στις πραγματικές σχέσεις παραγωγής, και 
εισάγοντας τις έννοιες των διευθυνόντων και εκτελεστών. Αυτές οι έννοιες ισχύουν για τη 
διαφώτιση της κατάστασης του σύγχρονου καπιταλισμού, δε μπορεί κανείς όμως να τις 
εφαρμόσει κατά μηχανικό τρόπο. Συγκεκριμένα μπορούν να εφαρμοστούν με την ακριβή τους 
μορφή μονάχα στα δύο άκρα της πυραμίδας, και αφήνουν επομένως έξω όλα τα ενδιάμεσα 
στρώματα, δηλαδή σχεδόν το μισό πληθυσμό, που απασχολείται με έργα εκτέλεσης (απέναντι 
στους ανώτερους) και ταυτόχρονα διεύθυνσης (προς τα «κάτω»)»27.

Όπως είναι προφανές, ο συγκεκριμένος προσανατολισμός έχει πρακτικές συνέπειες 
στην επαναστατική προοπτική και τους σημερινούς αγώνες: «Η επανάσταση θα υπάρξει 
τη μέρα όπου η τεράστια πλειοψηφία εργαζομένων που απαρτίζουν τη γραφειοκρατική 
πυραμίδα θα επιτεθεί τόσο σε αυτή την ίδια όσο και στη μικρή μειοψηφία που την κυριαρχεί 
(και δε θα υπάρξει παρά μονάχα τη μέρα αυτή). Στο μεταξύ η μόνη διαφοροποίηση που έχει 
μια αληθινή πρακτική σημασία και που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας, 
εκτός προφανώς από την κορυφή, είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που αποδέχονται 
το σύστημα και σ’ αυτούς που, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα της παραγωγής, το 
μάχονται»28. Συνοδεύεται επιπλέον από τη σχεδόν συστηματική εγκατάλειψη της έννοιας 
του προλεταριάτου, το οποίο γίνεται από εδώ και στο εξής αντιληπτό με τη στενή έννοια 
του βιομηχανικού προλεταριάτου. Το υποκείμενο που αποτελεί το φορέα του κοινωνικού 
μετασχηματισμού διευρύνεται ουσιωδώς και περιλαμβάνει πλέον «τη μεγάλη πλειονότητα 
των ατόμων», φτάνοντας μάλιστα να ταυτιστεί με τους «ανθρώπους» που αντιτίθενται 
στο σύστημα: «Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων, όποια κι αν είναι η ειδικότητά τους ή οι 
αποδοχές τους, έχει ενταχθεί στη γραφειοκρατική οργάνωση της παραγωγής, υφίσταται στην 
ξένωση στην εργασία και το παράλογο του συστήματος, και τείνει να εξεγείρεται ενάντιά του. 
Επίσης η κρίση της κουλτούρας και η αποσύνθεση των αξιών της καπιταλιστικής κοινωνίας 
ωθούν σημαντικά τμήματα διανοουμένων και φοιτητών (των οποίων εξάλλου η αριθμητική 
ισχύς ακολουθεί ανοδική πορεία) προς μια ριζική κριτική του συστήματος»29.

27.  Κ. Καστοριάδης, «Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση», Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, ό. π., σ. 
233 (Σ.τ.μ.: ελαφρώς τροποποιημένη μετάφραση).
28.  ‘Ο. π., σσ. 234-235.
29.  ‘Ο. π., σ. 253.
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Τα στοιχεία του νέου προσανατολισμού που, τόσο ο Λιοτάρ όσο και η Αντί-Τάση 
γενικότερα, απορρίπτουν είναι, αφενός, η εξαφάνιση της εκμετάλλευσης χάριν της αλλοτρίωσης 
(«ξένωσης»), η οποία ορθώνεται σε πρωταρχικό χαρακτηριστικό του συστήματος, και, 
αφετέρου, το θόλωμα των συνόρων ανάμεσα στις τάξεις. Ο Λιοτάρ σχολιάζει σε πολεμικό 
ύφος τη συλλογιστική της Τάσης που καταλήγει στην ιδέα ότι η προπαγανδιστική δράση 
της ομάδας οφείλει να στρέφεται εξίσου και στις ενδιάμεσες κοινωνικές κατηγορίες: «Τώρα 
καταλαβαίνουμε καλύτερα για ποιο λόγο το “οικονομικό πρόβλημα με τη στενή έννοια”, 
το πρόβλημα της αμοιβής, απορρίφθηκε ως μη ουσιώδες, για ποιο λόγο ακόμα και η ίδια η 
πραγμοποίηση έπαψε να θεωρείται σύστοιχη της εκμετάλλευσης και γίνεται πλέον αντιληπτή 
ως έκφραση ενός καπιταλιστικού “προτάγματος”. Χρειάζεται να μην έχει πια σημασία 
αν κερδίζει κανείς 50 ή 300 χιλιάδες φράγκα το μήνα, χρειάζεται “οι άνθρωποι” να έχουν 
απαυδήσει με το επίπεδο ζωής τους και το πρόταγμα του καπιταλισμού να μη συνίσταται 
πια στην εκμετάλλευση της εργασίας αλλά στον τυφλό μετασχηματισμό όλων των ανθρώπων 
σε πράγματα, ανεξαρτήτως της δραστηριότητάς τους, αν θέλουμε να περάσουμε ως μορφή 
επαναστατικής πολιτικής τη στροφή της δράσης μας προς νέα κοινωνικά στρώματα»30. Ο 
Λιοτάρ δεν υποστηρίζει σε καμιά περίπτωση μια κλασική αντίληψη για το προλεταριάτο (στο 
οποίο εντάσσει άλλωστε και τους υπαλλήλους του τριτογενή τομέα). Αυτό που προσπαθεί να 
ανασκευάσει σε αυτή τη συζήτηση, σχετικά με τα σύνορα των τάξεων, είναι μια ανάγνωση 
της κοινωνίας που θα έβαζε, για παράδειγμα, στο ίδιο επίπεδο τον εργάτη με το μηχανικό31.

Στο δεύτερο μέρος της κριτικής του –το οποίο τιτλοφορεί, με πολεμικό ύφος, «Ο 
υπαρξισμός»32-, ο Λιοτάρ θέλει να δείξει ότι η λογική της πυραμιδικής κοινωνίας συνεπάγεται 

30.  «Μαρξισμός και επαναστατική θεωρία. 2: σχετικά με μια “νέα” ιδεολογία», σ. 9.
31.  Η επιχειρηματολογία του αντλεί για λόγους τακτικής από την «αστική» κοινωνιολογία: «Κανείς δεν 
αρνείται ότι ο μηχανικός κάνει και άλλα πράγματα εκτός απ’ το να καταπιέζει τους εργάτες, ότι συναντά 
εμπόδια στην εξάσκηση του επαγγέλματός του, τα οποία προέρχονται από την αυστηρότητα της ιεραρχίας. 
Κανένας όμως από τους κοινωνιολόγους ή τους ψυχοκοινωνιολόγους που χρησιμοποίησαν την έννοια της 
κοινωνικής θέσης [statut] δεν τόλμησε να υποστηρίξει ότι η κοινωνική εμπειρία του μηχανικού είναι κατ’ 
ουσίαν η ίδια με του εργάτη ή του μικροϋπαλλήλου. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι αποκάλυψε τη “θεμελιώδη” 
αντίφαση και την επαναστατική δυναμική της κοινωνίας, περιγράφοντάς την με όρους κοινωνικών θέσεων 
και ρόλων. Όσο  αστοί κι αν είναι αυτοί οι κοινωνιολόγοι, δείχνουν περισσότερο σεβασμό για την πραγ-
ματικότητα και μεγαλύτερη διαύγεια αναφορικά προς τα όρια της μεθόδου τους από ό,τι οι “θεωρητικές” 
φαντασιοπληξίες που η Τάση μας παρουσιάζει ως έρευνα» (ό. π., σ. 9).
32.  Όπως θα δείξω στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας, η ομάδα Σ.ή Β. δεν είχε ποτέ σε ιδιαίτερη εκτί-
μηση τον Σαρτρ και τον υπαρξισμό.
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πως το κριτήριο της ρήξης με το σύστημα περιορίζεται απλώς σε μια πράξη της βούλησης 
των ατόμων: «Τα “ταξικά σύνορα” σχεδόν δε μπορούν πλέον να εντοπιστούν και στην 
πραγματικότητα καθορίζονται από την επιλογή των ατόμων να αποδεχτούν ή να απορρίψουν 
το σύστημα»33. Τελικά, σύμφωνα με τον Λιοτάρ, η ανάλυση της Τάσης, που ο ίδιος αποκαλεί 
«αποπραγματοποίηση του καπιταλισμού»34, θα οδηγούσε σε μια νέα εκδοχή του υπαρξισμού 
ή σε μια φιλοσοφία της ελευθερίας, η οποία υποτίθεται πως θα ερμήνευε τις εξελίξεις όχι 
μόνο στη σφαίρα της εργασίας αλλά και στο σύνολο των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Με 
απόλυτο τόνο, ο Λιοτάρ προβλέπει ότι οι «αντίπαλοί» του θα καταλήξουν εν τέλει στη 
φιλοσοφία: «Πριν λίγο καιρό εισάγαμε το περιεχόμενο του σοσιαλισμού στο εσωτερικό 
του εργοστασίου35∙ σήμερα το γλιστράμε στο εσωτερικό του νοικοκυριού και σύντομα θα 
το τοποθετήσουμε και στο εσωτερικό της συνείδησης: η ελευθερία βρίσκεται παντού. Σε 
σχέση με αυτή την αυθεντική πραγματικότητα, ο καπιταλισμός δεν είναι παρά ένα απατηλό 
φαινόμενο. Φαίνεται πως η ενασχόληση με αυτά τα προβλήματα, με τους ανταγωνισμούς που 
ξεσπάνε ανάμεσα στις φράξιες των διευθυντικών τάξεων, ακόμα και το να κάνουμε λόγο για 
προλεταριάτο και αστική τάξη ή το να μην αντιλαμβανόμαστε τους μισθολογικούς αγώνες 
(οι οποίοι συμβαδίζουν με τους αγώνες για τις συνθήκες δουλειάς) απλώς σαν θεσμοποιημένες 
απεργίες είναι ξεπερασμένα∙ πρέπει να μιλήσουμε για την κρίση της ζωής, που είναι η 
“αληθινή” πραγματικότητα. Τις ξέρουμε όμως αυτές τις πρωτοτυπίες∙ είναι παλιές σαν τη 
φιλοσοφία»36. Μια τέτοιου είδους επίθεση σε έναν επαναστάτη αγωνιστή που οικοδομεί την 
ταυτότητά του όχι μέσω της φιλοσοφίας αλλά μέσω της αγωνιστικής πράξης είναι σίγουρα μια 
πολεμικού τύπου πρακτική. Ωστόσο, για τον επιτιθέμενο ο πόλεμος είχε ήδη κηρυχθεί από το 
άλλο στρατόπεδο. 

Πρόκειται σίγουρα για μια παθιασμένη συζήτηση, η οποία πιθανότατα απηχεί 
προσωπικές συγκρούσεις. Αποδίδει όμως και τον ανταγωνισμό που υφίσταται μέσα στο 
περιορισμένο πεδίο που συνιστά αυτή η πολιτική πρωτοπορία. Η ομάδα Σ. ή Β. δεν αποτελεί 
εξαίρεση και δεν ξεφεύγει από το φαινόμενο της πάλης ορισμένων από τα μέλη της για 
την ιδιοποίηση των συμβολικών κερδών που προέρχονται από τον έλεγχο της θεωρητικής 
καινοτομίας σε ό,τι αφορά στον προσανατολισμό της οργάνωσης. 

33.  Ό. π., σ. 12.
34.  Ό. π., σ. 2.
35.  υπαινιγμός στο κείμενο του Καστοριάδη «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού 2», που δημοσιεύθηκε 
στο S.ou B., τ. 22, ιούλιος-Σεπτέμβριος 1957, σσ. 1-74.
36.  Λιοτάρ, ό. π., σσ. 16-17.
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Πέρα όμως από τον κλειστό χώρο της ομάδας, η διαμάχη αυτή δεν είναι εντελώς ξένη 
προς τη γενικότερη συζήτηση που αναπτυσσόταν εκείνη την περίοδο μέσα στην κοινωνία 
αναφορικά προς την ταξική δομή και την εξέλιξή της. Αναπτυσσόμενη βέβαια στους κόλπους 
μιας επαναστατικής πολιτικής ομάδας, αυτή η συζήτηση λαμβάνει προφανώς εκρηκτική 
τροπή, εξαιτίας τόσο των συμβολικών και πρακτικών διακυβευμάτων που την καθορίζουν 
όσο και των συνεπειών που επιφέρει στο ζήτημα του προσανατολισμού. Ωστόσο δε 
μπορούμε να δικαιώσουμε καμιά από τις δυο πλευρές για τις αμοιβαίες λοιδορίες. Η άποψη 
ότι η συλλογιστική της Τάσης είναι λιγότερο διαυγής από την «αστική» κοινωνιολογία 
ή ότι μας οδηγεί αναγκαστικά στη φιλοσοφία βρίσκει το αντίστοιχό της στην επί τούτου 
εικονοκλαστική στάση του Καστοριάδη, ο οποίος θέλει, για παράδειγμα, να ξεφορτωθεί τόσο 
τη λέξη όσο και την έννοια του προλεταριάτου, υπό την πρόφαση ότι πρόκειται για «έναν όρο 
που κανείς δε χρησιμοποιεί έξω από τις σέχτες της άκρας αριστεράς»37.

37.  «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό», ό. π., δική μου η υπογράμμιση. Ο Λιοτάρ υπενθυμίζει, εξάλ-
λου, ότι ο κι ο ίδιος ο Καστοριάδης αντιλαμβανόταν λίγο διαφορετικά το προλεταριάτο. Παραπέμπει λοιπόν 
(«Σχετικά με μια “καινούργια” ιδεολογία», ό. π., σ. 12) στο «Επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο κα-
πιταλισμό» όπου ο Καστοριάδης γράφει πως «το προλεταριάτο μόνο είναι μια επαναστατική τάξη, γιατί 
μόνο γι’ αυτό τίθεται με όρους καθημερινής ύπαρξης το κεντρικό πρόβλημα του σοσιαλισμού, η τύχη του 
ανθρώπου στην παραγωγή» (Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σ. 270).



Κώστας Παπαϊωάννου

Η εργατική διαχείριση και το πρόβλημα 
της γραφειοκρατίας1

μετάφραση: Θανάσης Πολλάτος

«Η δικτατορία του προλεταριάτου», έλεγε ο Λένιν το 1919, «δεν είναι μόνο η βία 
που ασκείται στους εκμεταλλευτές· και επίσης η ουσία της δεν είναι η βία. Η οικονομική 
βάση της επαναστατικής βίας, η εγγύηση της ζωτικότητας και της επιτυχίας της, είναι πως 
το προλεταριάτο προσφέρει και πραγματοποιεί συγκριτικά με τον καπιταλισμό έναν ανώτερο 
τύπο κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας». Αν η πολιτική δημοκρατία είναι τυπική, είναι 
επειδή αφήνει άθικτη τη δεσποτική δομή της οικονομικής διοίκησης: το βασικό στοιχείο 
της «δικτατορίας του προλεταριάτου» εμφανίζεται στην κατάργηση της «απολυταρχικής 
εξουσίας» που διέπει τα εργοστάσια και στην αντικατάσταση του «δεσποτισμού του 
κεφαλαίου» από την «αυτοκυβέρνηση των παραγωγών», τη συνειδητή δραστηριότητα των 
«ελεύθερα συνεταιρισμένων» εργαζομένων. 

Είδαμε με πόση βία ο Λένιν επιτέθηκε στο Κράτος και Επανάσταση στο περιορισμένο 
πρόγραμμα του «εργατικού ελέγχου» που συνέστηνε ο Κάουτσκι: έπρεπε να περάσουμε 
απευθείας στην εργατική ρύθμιση της παραγωγής και «να ξεριζώσουμε μια για πάντα το 
γραφειοκρατικό ζιζάνιο». «Η οργάνωση της παραγωγής βαρύνει ολοκληρωτικά την 

1.  Το παρόν κείμενο αποτελεί συρραφή δύο αποσπασμάτων από το αμετάφραστο στα ελληνικά βιβλίο του 
Κώστα Παπαϊωάννου Οι μαρξιστές (Les marxistes, presentation de Kostas Papaioannou, Παρίσι, J’ ai 
lu, 1965, σσ. 386-389 και 407-410 αντίστοιχα). Στο κείμενο παρουσιάζεται συνοπτικά, αλλά με σχετική 
πληρότητα το ιστορικό περιβάλλον μέσα από το οποίο αναδύεται η γραφειοκρατική τάξη αμέσως μετά την 
κατάληψη της εξουσίας από το μπολσεβικικό κόμμα στη ρωσία του 1917, ο τρόπος με τον οποίο εγκατα-
λείπεται η δημοκρατική αξίωση περί εργατικής διεύθυνσης της παραγωγής και η εκκαθάριση των αντιπολι-
τευόμενων φωνών μέσα στο Κόμμα στην περίπτωση της Εργατικής Αντιπολίτευσης.  
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εργατική τάξη», έλεγε ο Λένιν τον ιανουάριο του 1918. «Διαρρηγνύουμε μια για πάντα 
την προκατάληψη που θέλει τις υποθέσεις του Κράτους, τη διαχείριση των τραπεζών, των 
εργοστασίων κ.λπ. ζητήματα απροσπέλαστα από τους εργάτες». Έτσι, η 5η παράγραφος του 
οικονομικού μέρους του προγράμματος του Κόμματος (1919) διακήρυττε πως «τα συνδικάτα 
πρέπει να καταλήξουν να συγκεντρώσουν στα χέρια τους κάθε διεύθυνση του συνόλου της 
εθνικής οικονομίας επιτρέποντας τη συμμετοχή των μαζών στη διαχείριση της οικονομίας». 
Θα βρούμε στο Αλφαβητάρι του Κομουνισμού του Μπουχάριν και του Πρεομπραζένσκι την 
τελευταία επίσημη εκδοχή αυτής της βασικής θέσης του μαρξισμού.

 Κι όμως, από τους πρώτους μήνες της Επανάστασης έγινε ξεκάθαρο πως η εργατική 
διαχείριση ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί σε μια καθυστερημένη χώρα, ρημαγμένη από τον 
εμφύλιο πόλεμο και την πείνα. «Ειδικοί» (συχνά οι παλιοί ιδιοκτήτες των εργοστασίων) και 
«διοικητικά τεχνικά στελέχη» διορισμένα από το Κράτος αντικατέστησαν σιγά σιγά  το σώμα 
των εκλεγμένων εργατών στη διεύθυνση των εργοστασίων. Καμιά πενηνταριά «κεντρικών 
διοικήσεων» (glavki) που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής και 
κατευθύνονταν από επιτροπές ορισμένες από τους κεντρικούς οικονομικούς οργανισμούς 
του Κράτους συγκέντρωσαν στα χέρια τους τη διαχείριση της οικονομίας· παραχωρήθηκαν 
στους διευθυντές της εθνικοποιημένης οικονομίας μισθοί τέσσερις έως έξι φορές μεγαλύτεροι 
από τους εργατικούς μισθούς: ήταν, εξηγούσε ο Λένιν, ο «φόρος της γνώσης» που η εργατική 
τάξη έπρεπε να πληρώσει για να βγει από την αμορφωσιά και να μάθει να διαχειρίζεται την 
παραγωγή. Ο Λένιν ήξερε πολύ καλά πως το καινούργιο σύστημα αντιπροσώπευε ένα «βήμα  
προς τα πίσω» τόσο ως προς το σχέδιο των «σχέσεων διανομής» (εφόσον καθιέρωνε την 
ανισότητα των αμοιβών) όσο και ως προς το σχέδιο των «σχέσεων παραγωγής» εφόσον 
αφαιρούσε προσωρινά από το προλεταριάτο κάθε δυνατότητα να φτάσει στη διεύθυνση των 
εργοστασίων. Αλλά η εργατική διαχείριση είχε αποδειχθεί ένα «ουτοπικό όνειρο» και επίσης 
ο εργατικός έλεγχος, στον οποίο περιοριζόταν ο κοινοβουλευτισμός του Κάουτσκι, ήταν και 
αυτός εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Προϋποθέτει, λέει ο Λένιν, μια τέτοια «ρήξη 
με τις συνήθειες του παρελθόντος» που «μόλις που αρχίζει να διεισδύει στη ζωή και στη 
συνείδηση των μεγάλων μαζών του προλεταριάτου». Κι όμως, «όσο ο εργατικός έλεγχος δε 
θα είναι δεδομένος, θα είναι αδύνατο να κάνουμε το δεύτερο βήμα στο δρόμο του σοσιαλισμού, 
δηλαδή να περάσουμε στη ρύθμιση της παραγωγής από τους εργάτες».

Ο σοσιαλισμός ήταν αρχικά ο έλεγχος και εν συνεχεία η εργατική διαχείριση της 
οικονομίας. Μέχρι τότε, η οικονομία έπρεπε να οργανωθεί με τρόπο που να μπορεί να 
προσφέρει στη νεαρή Πολιτεία (République) των σοβιέτ τα μέσα για να αντιμετωπίσει την 
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πείνα και τον εμφύλιο πόλεμο. Και σ’ αυτόν τον τομέα η Κομούνα του Παρισιού δε μπορούσε 
να δώσει πια το παράδειγμα: το μοναδικό μέσο εξόδου από το χάος ήταν να εισαχθεί στη 
ρωσία το σύστημα της αυταρχικής ρύθμισης της παραγωγής και της διανομής που επέτρεψε 
στη Γερμανία του Λούντεντορφ και του ράτεναου να δώσει στην πολεμική της προσπάθεια 
τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Αυτό το σύστημα της γραφειοκρατικής συγκέντρωσης της οικονομίας δεν ήταν 
σοσιαλισμός, αλλά «κρατικός καπιταλισμός». Στη Γερμανία που κυριαρχούνταν από τους 
πρώσους ευπατρίδες γαιοκτήμονες, αντιπροσώπευε μια «τερατώδη μορφή καταπίεσης των 
εργαζομένων», αλλά στη ρωσία των σοβιέτ, όπου η πολιτική εξουσία βρισκόταν στα χέρια 
των εργαζομένων, αποτελούσε τον «προθάλαμο του σοσιαλισμού»: όντας έσχατη μορφή 
της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, τελευταία λέξη της οργάνωσης και του οικονομικού 
εξορθολογισμού, αυτός ο «κρατικός καπιταλισμός» πραγματοποιούσε την «αντικειμενική 
συνθήκη» για το πέρασμα στο σοσιαλισμό, δηλαδή στον έλεγχο και κατόπιν στη ρύθμιση της 
οικονομίας από τους εργάτες.

Ποτέ ο Λένιν δε θέλησε να αποκρύψει το μη σοσιαλιστικό χαρακτήρα της 
μετεπαναστατικής οικονομίας. «Δε μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε αμέσως τη σοσιαλιστική 
τάξη», έλεγε το Δεκέμβρη του 1919. «Μακάρι τα παιδιά μας, και ίσως ακόμα και τα εγγόνια 
μας, να τη δουν να εγκαθιδρύεται». Εν τω μεταξύ, χρειάζονταν να παραιτηθούμε από το 
Κράτος-Κομούνα, να συμμορφωθούμε με τη σκληρή πειθαρχία που απαιτούσε η κατάσταση, 
προσπαθώντας να «κρατήσουμε και να μην πεθάνουμε από τη πείνα».

Ο Τρότσκι πήγε ακόμα πιο μακριά. Ζητώντας το 1920-1921 την κρατικοποίηση 
των συνδικάτων και τη στρατιωτικοποίηση του εργατικού δυναμικού, απειλώντας επίσης να 
«παραιτήσει» τους εκλεγμένους διευθυντές των συνδικάτων και να τους αντικαταστήσει 
από πειθήνιους υπάλληλους, ο Τρότσκι αξίζει απόλυτα τον τίτλο του «πατριάρχη των 
γραφειοκρατών», που, από μια παράξενη ειρωνεία της τύχης, του απένειμε ο Στάλιν στη 
συνέχεια. Ο Λένιν, ο οποίος στη «Διαθήκη» του θα τον κατηγορήσει για «υπερβολικό 
πάθος όσον αφορά στη διοικητική πλευρά των πραγμάτων», διαφώνησε μαζί του και κάλεσε 
το κόμμα να αγωνιστεί ενάντια στις «στρατιωτικοποιημένες και γραφειοκρατικοποιημένες 
μορφές εργασίας». Το Κράτος που εξυμνεί ο Τρότσκι είναι μια «αφαίρεση», διακήρυξε: «Το 
Κράτος μας δεν είναι εργατικό, αλλά εργατικό και αγροτικό» και επιπλέον «παρουσιάζει 
μια γραφειοκρατική παραμόρφωση». Καθώς το οικονομικό καθεστώς ήταν «κρατικός 
καπιταλισμός» στερημένος από κάθε «σοσιαλιστική βάση», τα συνδικάτα θα έπρεπε να 
παραμείνουν αυτόνομα για να «υπερασπιστούν τους εργάτες απέναντι στο Κράτος»: τέτοιες 
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ήταν οι τελευταίες σκέψεις του Λένιν σχετικά με το ρόλο των εργατικών οργανώσεων στη 
συγκρότηση της νέας οικονομικής τάξης.

Αυτός ο νέος προσανατολισμός της εξουσίας προσέκρουσε εξαρχής σε μια έντονη 
αντίσταση μέσα στο κόμμα. Οι «κομουνιστές της αριστεράς» (Μπουχάριν, Οσίνσκι, 
Πρεομπραζένσκι) ήταν οι πρώτοι μπολσεβίκοι διαφωνούντες που άσκησαν κριτική το 1918 
στον κρατικό καπιταλισμό: ήταν οι «υστερικοί της αριστεράς» που στιγματίζει ο Λένιν 
στη μπροσούρα του για τα «παιδιαρίσματα της αριστεράς» (Απρίλιος 1918). Αλλά η πιο 
σοβαρή κριτική για το ζήτημα προήλθε από την Εργατική Αντιπολίτευση, τάση την οποία ο 
Τρότσκι έκρινε ως «την πιο επικίνδυνη» και την οποία ο Λένιν θεωρούσε «άμεσο πολικό 
κίνδυνο για την ίδια την ύπαρξη της δικτατορίας του προλεταριάτου». Καθοδηγούμενη 
από τον Α. Σλιαπνίκοφ, παλιό εργάτη της μεταλλουργίας και πρώτο κομισάριο του λαού 
για την Εργασία, και την Αλεξάνδρα Κολοντάι, η Εργατική Αντιπολίτευση απαιτούσε τη 
διοίκηση της βιομηχανίας από τα συνδικάτα, την εξυγίανση του «αποπρολεταριοποιημένου» 
και γραφειοκρατικοποιημένου Κόμματος και την επανεγκαθίδρυση των αλλοτινών 
δημοκρατικών ηθών. Για την Αλεξάνδρα Κολοντάι η απόρριψη της εργατικής διαχείρισης 
είχε στερήσει το καθεστώς από το «βασικό στοιχείο του κομουνισμού», είχε αποκαταστήσει 
την «απολυταρχία του κεφαλαίου» και είχε επαναφέρει τους εργάτες στην παλιά τους 
παθητικότητα: για να αγωνιστεί ενάντια στη «γραφειοκρατική πανούκλα», το Κόμμα 
έπρεπε να ξαναβρεί την παλιά του «εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη» και να εφαρμόσει 
στην πράξη την «αυτοκυβέρνηση των παραγωγών», τη βιομηχανική δημοκρατία που είναι 
εγγεγραμμένη στο πρόγραμμά του.

Το 10ο Συνέδριο του Κόμματος (Μάρτιος του 1921) καταδίκασε τις θέσεις της 
Εργατικής Αντιπολίτευσης, υπό το σκεπτικό πως αποτελούσαν «αναρχο-συνδικαλιστική 
παρέκκλιση», απαίτησε έναν αμείλικτο και συστηματικό αγώνα ενάντια στις ιδέες της και 
διακήρυξε πως η προπαγάνδιση αυτών των ιδεών ήταν «ασύμβατη με τη συμμετοχή στο 
Κόμμα». Από τότε το ζήτημα της εργατικής διαχείρισης και της αυτοκυβέρνησης των 
παραγωγών εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά από τη μαρξιστική-λενινιστική γραμματεία […]

«Το 1917 φανταζόμασταν πως η γραφειοκρατία των θεσμών θα καταστρέφονταν 
και πως θα καταφέρναμε μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να μετατρέψουμε το 
Κράτος σε συνεταιρισμό εργαζομένων» έλεγε ο Στάλιν στις 2 Δεκεμβρίου του 1923. «Αλλά 
η πραγματικότητα μας έδειξε πως υπήρχε στην αντίληψη αυτή κάτι το ιδεώδες από το οποίο 
ήμασταν ακόμα αρκετά μακριά και πως για να απαλλαγούμε από το γραφειοκρατικό Κράτος, για 
να μετατρέψουμε τη σοβιετική κοινωνία σε ένα συνεταιρισμό εργαζομένων, έπρεπε ο πληθυσμός 
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να φτάσει σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της κουλτούρας και εμείς να εξασφαλίσουμε την 
ειρήνη ούτως ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι να διατηρούμε έναν τεράστιο στρατό που 
απαιτούσε σημαντικές δαπάνες, βαρείς και ογκώδεις στρατιωτικούς θεσμούς. Ο κρατικός 
μας μηχανισμός είναι γραφειοκρατικός, και θα είναι τέτοιος για πολύ καιρό ακόμα. Οι 
κομουνιστές εργάζονται μέσα σ’ αυτό το μηχανισμό του οποίου η ατμόσφαιρα και τα έθιμα 
συμβάλλουν στη γραφειοκρατικοποίηση των οργανώσεων, των εργαζομένων του Κόμματος 
μας».

Από το 1918 το πρόβλημα της γραφειοκρατίας ήταν στην ημερήσια διάταξη. Κάθε 
συμβούλιο, κάθε συνέδριο του Κόμματος περιελάμβανε σχεδόν υποχρεωτικά μια επίσημη 
καταγγελία, όλο και περισσότερο αφυπνιστική, για τη «γραφειοκρατική πληγή». Περίεργο 
πράγμα: μόνο ο Τρότσκι δε φαίνονταν να ανησυχεί ιδιαίτερα. Η γραφειοκρατία, εξηγούσε 
το 1921, «δεν είναι ανακάλυψη του τσαρισμού. Αντιπροσωπεύει συνολικά μια εποχή 
στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας», και αυτή η εποχή δεν ήταν καθόλου ξεπερασμένη. Η 
χώρα δεν υπέφερε από καταχρήσεις, αλλά από την απουσία μιας ορθολογικά οργανωμένης 
γραφειοκρατίας.

Δεν ήταν όμως αυτή η γνώμη των αγωνιστών μπολσεβίκων που η εργασία τους 
ή η συνδικαλιστική τους δράση τους έφερνε καθημερινά σε επαφή με την εργατική 
τάξη. Για τους θεωρητικούς της Εργατικής Αντιπολίτευσης (Σλιαπνίκοφ, Κολοντάι) η 
γραφειοκρατικοποίηση των σοβιετικών θεσμών ήταν μια θανάσιμη συνέπεια της απόρριψης 
της εργατικής διαχείρισης και της γραφειοκρατικοποίησης του ίδιου του Κόμματος. Αν 
το Κόμμα ανέβαλλε διαρκώς την πραγματοποίηση του προγράμματός του («για τον 25ο 
αιώνα», έλεγε ειρωνικά ο Σλιαπνίκοφ), ήταν επειδή είχε χάσει την προλεταριακή του βάση 
(σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Κολοντάι, το ποσοστό των εργατών στις θέσεις κλειδιά 
του Κόμματος δεν υπερέβαινε το 17%) και στηρίζονταν κυρίως στους επαγγελματίες 
της πολιτικής. Επιπλέον, το Κόμμα «επιδίδονταν σε κυνήγι αιρέσεων» και κατέπνιγε 
την πρωτοβουλία και την ελεύθερη συζήτηση. Για να πολεμήσει τη «γραφειοκρατική» 
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πανούκλα, έπρεπε να δείξει «περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της εργατικής 
τάξης», να αποδεχθεί την πρωτοβουλία της στον τομέα της παραγωγής και στον τομέα 
της πολιτικής, να εκκαθαρίσει το Κόμμα από τα μη προλεταριακά στοιχεία του και να 
επαναφέρει τα δημοκρατικά ήθη στο εσωτερικό του. ξαναβρίσκουμε τα ίδια ζητήματα 
στην πλατφόρμα των αντιπολιτευόμενων μπολσεβίκων που συνενώθηκαν στην τάση του 
«Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού»2.

Στο άρθρο του «Νέοι Καιροί, παλιά λάθη με νέα μορφή» (Αύγουστος 1921), ο 
Λένιν επιτίθεται σ’ αυτούς τους «ημι-αναρχικούς» οι οποίοι «αρέσκονται να διακηρύσσουν 
με πομπώδεις φράσεις πως σήμερα οι μπολσεβίκοι δεν πιστεύουν πια στις δυνάμεις της 
εργατικής τάξης» ... «και οι οποίοι έχουν “φετιχοποιήσει” την έννοια των “δυνάμεων της 
εργατικής τάξης”». «Ανίκανοι να αναστοχαστούν πάνω στο πραγματικό, συγκεκριμένο 
της περιεχόμενο», οι αντιπολιτευόμενοι δεν έβλεπαν πως οι «πραγματικές δυνάμεις» της 
εργατικής τάξης είχαν συγκεντρωθεί στο Κόμμα και πως έξω από το Κόμμα υπήρχε μονάχα 
το χάος. Εξ αρχής η εργατική τάξη ως τέτοια είχε σταματήσει να αποτελεί παράγοντα 
οργάνωσης. Αριθμητικά πολύ αδύναμο (2,5 εκατομμύρια βιομηχανικών εργατών το 1917), το 
προλεταριάτο είχε διασπαστεί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Το 1920 η βιομηχανική 
δραστηριότητα δεν αντιπροσώπευε παρά το 1/5 του φυσιολογικού της επιπέδου· οι πόλεις 
ήταν ερημωμένες (ο πληθυσμός της Αγίας Πετρούπολης είχε μειωθεί κατά 2/3 περίπου)· η 
εργατική τάξη είχε χάσει το μισό της δύναμής της· οι μισθοί, μειωμένοι στο 1/10 των μισθών 
του 1913, πληρώνονταν σε είδος. «ιδιαίτερα κουρασμένη, καταπονημένη, εξοργισμένη από 
τα τριάμισι χρόνια βασάνων χωρίς προηγούμενο», η εργατική τάξη ήταν «εξασθενημένη και 
μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου ξεπεσμένη3 από την καταστροφή της ζωτικής της βάσης: 
της μεγάλης εκμηχανισμένης βιομηχανίας».

ξεπεσμένη και εξασθενημένη, η εργατική τάξη είχε χάσει την αξιοπρέπειά της ως 
διευθύνουσα τάξη. Οι κλοπές στα εργοστάσια είχαν γίνει συνήθεις συμπεριφορές που 
επιχειρούσαν να αντισταθμίσουν τους μισθούς πείνας που πληρώνονταν σε είδος και η 

2.  Σ.τ.μ.: Αντιπολιτευτική τάση που δημιουργείται το 1919 και αποτέλεσε, τρόπον τινά, τη συνέχεια της 
ομάδας των «αριστερών κομουνιστών», καθώς σε αυτή συμμετείχαν οι Οσίνσκι, Πρεομπραζένσκι, Σα-
πρόνοφ, Σμυρνόφ, που συμμετείχαν προηγουμένως και στην έκδοση του περιοδικού Κομουνίστ, οργάνου 
των αριστερών κομουνιστών. «Αυτοί ζητούσαν απλώς και μόνο ν’ αποκατασταθεί η εσωκομματική δη-
μοκρατία και να περιοριστεί η υπέρογκη εξουσία της Κεντρικής Επιτροπής και του γραφειοκρατικού μη-
χανισμού του κόμματος» (Κώστας Παπαϊωάννου, Η γένεση του ολοκληρωτισμού,  Αθήνα, Εναλλακτικές 
Εκδόσεις, 2008,  σ. 284).
3.  Σ.τ.μ.: déclassée: υποβαθμισμένη, έχοντας εκπέσει, έχοντας απολέσει την ίδια της την ταξική ταυτό-
τητα.
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«ανταλλαγή» στη μαύρη αγορά «υποβάθμιζε» τους εργάτες και τους μετέτρεπε σε 
«κερδοσκόπους μικροαστούς». «Εξαιτίας των άθλιων συνθηκών της ζωής του», έλεγε 
ο Λένιν, «ο προλετάριος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στην οικονομική σφαίρα με την 
ιδιότητα του κερδοσκόπου ή του μικροπαραγωγού». Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, 
εξηγούσε ο Μπουχάριν, οι εργάτες «υποβαθμίζονταν από μόνοι τους» και μετατρέπονταν 
σε «μικροαστούς»: «μόνο τα χειρότερα στοιχεία της τάξης παρέμειναν στα εργοστάσια», 
τα καλύτερα είχαν απορροφηθεί από το Κόμμα που εκπροσωπούσε στο εξής την «αληθινή» 
εργατική τάξη.

Στην πραγματικότητα, κάθε «πραγματική και συγκεκριμένη» εκτίμηση των αληθινών 
δυνάμεων της εργατικής τάξης έπρεπε να προσμετρήσει το γεγονός πως «η δημιουργία 
του στρατιωτικού και κρατικού μηχανισμού που μπόρεσε να αντισταθεί νικηφόρα στους 
αγώνες των ετών 1917-1921, ήταν μια σημαντική υπόθεση που απασχόλησε, απορρόφησε, 
καταπόνησε τις πραγματικές δυνάμεις της εργατικής τάξης». Μόνο η ανόρθωση της μεγάλης 
βιομηχανίας θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει τις «απούσες και φθαρμένες» δυνάμεις 
της εργατικής τάξης. Αλλά στο άμεσο μέλλον, ήταν προφανές στα μάτια του Λένιν πως οι 
«πραγματικές δυνάμεις της εργατικής τάξης» αντιπροσωπεύονταν από τη μια μεριά από 
το Κόμμα και από την άλλη από μια άμορφη μάζα «στοιχείων εξασθενημένων από την 
υποβάθμιση και επιρρεπή σε μενσεβίκικες και αναρχικές ταλαντεύσεις».

Για την καταπολέμηση αυτών των «ταλαντεύσεων», για την εξουδετέρωση της 
«ανατρεπτικής» επιρροής της μικροαστικής ατμόσφαιρας, το Κόμμα έπρεπε να αναδιπλωθεί 
στον εαυτό του, να αποκλείσει κάθε επιρροή από τα έξω και να υποταχθεί σε μια στρατιωτική 
πειθαρχία. Έτσι, το 10ο Συνέδριο του Κόμματος (Μάρτιος του 1921) αποφάσισε να 
απαγορεύσει τις φράξιες και τις τάσεις και να αναστείλει προσωρινά τη δημοκρατία στο 
εσωτερικό του Κόμματος. Όπως έλεγε ο Τρότσκι στη Νέα Πορεία (1923), η απαγόρευση 
των τάσεων ήταν απαραίτητη καθώς «κάθε οργανωμένη τάση έτεινε στο να γίνει όργανο 
διαφόρων κοινωνικών συμφερόντων..., έκφραση συμφερόντων μιας τάξης εχθρικής ή ημι-
εχθρικής προς το προλεταριάτο». Ο Τρότσκι ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης της Εργατικής 
Αντιπολίτευσης και του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού. Δε φαντάζονταν πως προετοίμαζε 
το θανάσιμο τέλος και της δικής του αντιπολίτευσης.    
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Μπολσεβικισμός και επανάσταση
Είμαστε υπέρ της οικοδόμησης μιας προλεταριακής κοινωνίας από τη δημιουργικότητα της τάξης 

των ίδιων των εργαζομένων και όχι από τα ουκάζια των καπετάνιων της βιομηχανίας… Ξεκινάμε από την 
εμπιστοσύνη μας στα ταξικό ένστικτο και στην πρωτοβουλία της δραστηριότητας της τάξης του προλεταριάτου. 
Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν το ίδιο το προλεταριάτο δε γνωρίζει πώς να δημιουργήσει τις συνθήκες 
που είναι απαραίτητες για τη σοσιαλιστική οργάνωση της εργασίας, τότε κανείς δε μπορεί να το κάνει στη 
θέση του… Ο σοσιαλισμός κι η σοσιαλιστική οργάνωση πρέπει να εγκαθιδρυθούν από το ίδιο το προλεταριάτο 
ειδάλλως δε θα εγκαθιδρυθούν καθόλου. Στη θέση τους θα εμφανιστεί κάτι άλλο: ο κρατικός καπιταλισμός. 

Οσίνσκι, Απρίλιος 1918

Η παραγωγικότητα της εργασίας δεν μπορεί να αυξηθεί, εκτός αν η ζωή των εργατών οργανωθεί πάνω σε μια 
καινούργια, κομμουνιστική βάση.

Αλ. Κολοντάι, ιανουάριος 1921

Το περασμένο φθινόπωρο κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση της Εργατικής Αντιπολίτευσης 
της ρωσίδας επαναστάτριας Αλεξάνδρας Κολοντάι, καθώς η προηγούμενη είχε από καιρό 
εξαντληθεί1. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο της μαρξιστικής φιλολογίας που αναλύει, 
από ελευθεριακή σκοπιά, το πρόβλημα της εργατικής διεύθυνσης της παραγωγής. υπό 
αυτή την έννοια θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τη Ρωσική επανάσταση (1918) της ρόζας 
Λούξεμπουργκ2, όπου γίνεται σφοδρή κριτική στο Λένιν και τους μπολσεβίκους πάνω στο 
ζήτημα της δημοκρατίας τόσο μέσα στο κόμμα όσο και στη διακυβέρνηση της κοινωνίας. 

1.  Α. Κολοντάι, Η Εργατική Αντιπολίτευση, μτφρ. Γ. Καρύτσας, Αθήνα, Άρδην, 2008. Πρώτη έκδοση Α. 
Κολοντάι, Η Εργατική Αντιπολίτευση, μτφρ. Π. Λινάρδος, Αθήνα, Βέργος, 1975.
2.  Ελλ. έκδοση: ρ. Λούξεμπουργκ, Η ρωσική επανάσταση (κριτική εκτίμηση), μτφρ.-σημειώσεις Α. Στίνα, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1980.
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Μπολσεβικισμός και σταλινισμός
Το κείμενο της Κολοντάι είναι ακόμα λιγότερο γνωστό από τη μπροσούρα της 

Λούξεμπουργκ. Η επανέκδοσή του μας δίνει την ευκαιρία να φωτίσουμε μια πτυχή της 
επαναστατικής ιστορίας που είναι γενικά άγνωστη στην Ελλάδα. Η μη ύπαρξη ενός 
συντεταγμένου ελευθεριακού χώρου, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη λενινιστική 
εξιστόρηση των γεγονότων που υποστηρίζεται από την αριστερά και την άκρα αριστερά, δεν 
έχει επιτρέψει να γίνει γνωστή αυτή η πτυχή της ρωσικής Επανάστασης (όπως εξάλλου και 
το σύνολο σχεδόν των αντιπολιτευτικών προς τους μπολσεβίκους τάσεων και κινημάτων). 
Αν εξαιρέσουμε τη μετάφραση ορισμένων βιβλίων, γραμμένων ως επί το πλείστον από 
«ακαδημαϊκούς» συγγραφείς3, η συμβολή του λενινισμού και του τροτσκισμού στη δημιουργία 
και την γένεση του σταλινικού ολοκληρωτισμού θεωρείται ανύπαρκτη για την αριστερά. 
Κυριαρχεί το επιχείρημα ότι ο Στάλιν ήταν αποτέλεσμα της ανατροπής της κληρονομιάς του 
Λένιν και του Τρότσκι και της επιβολής ενός εντελώς διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης 
κι όχι η λογική κατάληξη ολόκληρης της πολιτικής που εφάρμοσαν οι μπολσεβίκοι από 1917 
ως το 1922, οπότε και ο Στάλιν εκλέγεται Γενικός Γραμματέας του Κόμματος. 

Η όποια κουβέντα έγινε, κατά συνέπεια, με αφορμή το 18ο συνέδριο του ΚΚΕ και τις 
επαίσχυντες «Θέσεις» της Κ.Ε. του υπέρ του Στάλιν, αναπαπαρήγαγε αυτό το επιχείρημα, 
με αποτέλεσμα να μην τεθεί ποτέ το ζήτημα των σχέσεων του λενινισμού/τροτσκισμού με 
το σταλινισμό. Ο Στάλιν παρουσιάζεται σαν προϊόν παρθενογένεσης. Κι έτσι βλέπουμε την 
εξής αντίφαση: ενώ από τη μια μεριά οι μη σταλινικοί μαρξιστές μέμφονται –σωστά- το ΚΚΕ 
για το γεγονός πως στις «Θέσεις» του εξηγεί το χρουστσοφισμό αλλά και την πτώση της 
ΕΣΣΔ με όρους παρθενογένεσης, δίχως να λέει κουβέντα για τις συνθήκες που οδήγησαν 
σε αυτές τις εξελίξεις, από την άλλη κάνουν ακριβώς το ίδιο αναφορικά με την άνοδο του 
σταλινισμού. Διαβάζουμε π.χ. σε ένα σχετικό άρθρο μιας τροτσκιστικής εφημερίδας: 
«Το γεγονός ότι μετά το ’28-’29 υπήρχε μια τάξη διευθυντών, κομματικών και κρατικών 

3.  Αναφέρουμε ενδεικτικά: Κ. Παπαϊωάννου, Η γένεση του ολοκληρωτισμού. Οικονομική υπανάπτυξη και 
κοινωνική επανάσταση, Αθήνα, Imago, χ.χ.∙ Μ. Φερρό, Από τα σοβιέτ στο γραφειοκρατικό κομμουνισμό, 
μτφρ. Β. Τομανάς, Σκόπελος, Νησίδες, 1999∙ Ε. Κ. Ντ’ Ενκώς, Λένιν, μτφρ. Κ. Δασκαλάκη, Αθήνα, Εστία, 
2004 ∙ Στ. Κουρτουά, Ν. Βερτ, Ζ.-Λ. Πανέ, Α. Πατσκόφσκι, Κ. Μπάρτοσεκ, Ζ.-Λ. Μαργκολέν, Η μαύρη 
βίβλος του κομμουνισμού. Εγκλήματα, τρομοκρατία, καταστολή, μτφρ. Α. Εμμανουήλ, Α. ξύδη, Αθήνα, 
Εστία, 2002. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο του M. Brinton, Οι μπολσεβίκοι και ο εργατικός έλεγχος. Το 
κίνημα των Εργοστασιακών Επιτροπών, μτφρ. Θ. Μιχαήλ, Διεθνής Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1977 (επανέκδοση 
2006) που είναι γραμμένο από έναν πολιτικό αγωνιστή της αγγλικής ελευθεριακής ομάδας Solidarity.
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στελεχών, πλούσιων αγροτών, που συνολικά έλεγχαν τα μέσα παραγωγής στη Σοβιετική 
Ένωση, περνάει και αυτό απαρατήρητο από το ΚΚΕ»4. Εξίσου απαρατήρητο βέβαια περνά 
για το συγγραφέα μας το γεγονός ότι αυτή η «τάξη διευθυντών, κομματικών και κρατικών 
στελεχών» κ.λπ. είχε αρχίσει να δημιουργείται περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα, όταν ο Λένιν, 
στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης μιας δικτατορίας του Κόμματος του προλεταριάτου και όχι 
του ίδιου του προλεταριάτου, ανέθετε τη διεύθυνση των εργοστασίων σε αστούς «ειδικούς», 
μετατρέποντας την εργατική διεύθυνση της παραγωγής, που διεκδικούσαν οι εργοστασιακές 
επιτροπές, σε απλό –και δήθεν- εργατικό έλεγχο των διευθυντών από τους εργάτες. Ενάντια 
σε αυτήν ακριβώς την πολιτική ορθώθηκαν αρχικά οι λεγόμενοι «αριστεροί κομουνιστές» 
(Μπουχάριν, ράντεκ, Οσίσνσκι, Πρεομπραζίνσκι)5 και στη συνέχεια οι «δημοκρατικοί 
συγκεντρωτιστές» (Οσίνσκι, Πρεομπραζίνσκι, Σαπρόνοφ, Σμυρνόφ), αμφότεροι εκ των 
οποίων επηρέασαν την Εργατική Αντιπολίτευση που έδρασε το 1920-1921, με γνωστότερους 
ηγέτες την Α. Κολοντάι και τον Α. Σλιάπνικοφ.

Η «Οκτωβριανή Επανάσταση»
Όπως παρατηρεί ο Κ. Παπαϊωάννου (στο κείμενο που μεταφράζουμε εδώ), στις 

«Θέσεις του Απρίλη» και στο Κράτος κι επανάσταση ο Λένιν υποστήριζε θέσεις σχεδόν 
αναρχικές: συντριβή του κράτους και της γραφειοκρατίας, εργατική διεύθυνση της παραγωγής. 
Οι εργοστασιακές επιτροπές που είχαν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται μετά το Μάρτιο του 
1917 κινήθηκαν συνειδητά προς το δεύτερο σκέλος αυτής της κατεύθυνσης6.

Ωστόσο η λεγόμενη «Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση» δεν ήταν στην 
πραγματικότητα μια επανάσταση, αν εννοήσουμε τον όρο με την έννοια της αυτόνομης 
δραστηριότητας των μαζών, που συντρίβουν το Κράτος και εγκαθιδρύουν δημοκρατικές και 
αντιιεραρχικές δομές εξουσίας (σοβιέτ, επαναστατικές επιτροπές κ.λπ.). Η «εξέγερση» της 
25ης Οκτωβρίου του 1917 δεν ήταν παρά η επιτυχής έκβαση του πραξικοπήματος με το οποίο 

4.  Β. Καραγεώργος, «ΚΚΕ: επιστροφή στη σταλινική μήτρα», Κόκκινο, τ. 36, Νοέμβριος 2008, σ. 8.
5.  Μέσα από τις στήλες του περιοδικού Κομουνίστ που ξεκίνησε να εκδίδεται τον Απρίλιο του 1918 και 
αναγκάστηκε, εμμέσως, να κλείσει το Μάιο του ίδιου έτους, οπότε και κυκλοφόρησε το τέταρτο τεύχος του. 
Η ομάδα διασπάστηκε το καλοκαίρι του 1918, όταν οι ράντεκ και Μπουχάριν επανήλθαν στη λενινιστική 
γραμμή.
6.  Σχετικά με τις εργοστασιακές επιτροπές που αναπτύχθηκαν στη ρωσία κατά τα χρόνια της επανάστα-
σης, βλ. το βιβλίο του Μ. Brinton που αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση.
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οι μπολσεβίκοι κατέλαβαν την κρατική εξουσία, ανατρέποντας την προσωρινή κυβέρνηση 
του Κερένσκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε κάποια αυτόνομη δραστηριότητα 
του προλεταριάτου, αλλά την κατάληψη της εξουσίας από ένα κόμμα με αυστηρή, σχεδόν 
στρατιωτική οργάνωση7. Η πραγματική αυτόνομη δράση των μαζών είχε αρχίσει να 
εκφράζεται ήδη από τον Φεβρουάριο του ’17. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου 
έχουμε μια διπλή εξουσία: από τη μια μεριά η επίσημη κυβέρνηση του Κερένσκι κι από την 
άλλη τα σοβιέτ αλλά και οι εργοστασιακές επιτροπές. Οι μπολσεβίκοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή 
την κατάσταση για να πάρουν την εξουσία στο όνομα, υποτίθεται, των μαζών. Το γεγονός 
ότι στην αρχή είχαν την υποστήριξη ενός σημαντικού μέρους των εργατών αλλά και των 
αγροτών (χάρις στις ξεκάθαρες θέσεις τους: ανατροπή του καπιταλισμού, άμεσος τερματισμός 
του πολέμου και σύναψη ειρήνης, αναδιανομή της γης κ.λπ.) δεν αναιρεί αυτή τη διαπίστωση. 
Η κατάληψη της εξουσίας από τους μπολσεβίκους, παρ’ όλο που φυσικά ευνοήθηκε από το 
γενικότερο κοινωνικό ριζοσπαστισμό, φάνηκε γρήγορα ότι ήταν ανταγωνιστική προς την 
άσκηση της εξουσίας από τα σοβιέτ και τις εργοστασιακές επιτροπές. 

Η σοσιαλιστική ανοικοδόμηση της οικονομίας
Μετά τη σύναψη της ρωσογερμανικής ειρήνης του Μπρεστ-Λιτόφσκ και την έξοδο 

της ρωσίας από τον πόλεμο (Μάρτιος 1918), δημιουργείται μια μικρή ανάπαυλα, μέχρι το 
ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου (τέλη 1918), κατά την οποία τίθεται το ζήτημα της οργάνωσης 
της οικονομίας σε σοσιαλιστικές βάσεις. Σύμφωνα με το Λένιν, μέχρι τότε οι μπολσεβίκοι 
είχαν επιδοθεί στο έργο της απαλλοτρίωσης της αστικής τάξης. Τώρα η επανάσταση περνά 
σε μια νέα φάση και το Κόμμα της εργατικής τάξης οφείλει να αναλάβει το «οργανωτικό 
καθήκον», το «θετικό» έργο της οργάνωσης της οικονομίας πάνω σε νέες βάσεις. 

Για το Λένιν η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί το απαραίτητο 
και βασικό θεμέλιο του περάσματος στο σοσιαλισμό: χωρίς την ύπαρξη μεγάλης, 
εκβιομηχανισμένης οικονομίας σοσιαλισμός δε νοείται, εφόσον «ο σοσιαλισμός είναι 
γέννημα της μεγάλης εκμηχανισμένης βιομηχανίας»8. Αυτή η ανάπτυξη όμως θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων που έρχονταν σε αντίθεση με τις 

7.  Γι’ αυτό και η «εξέγερση» αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής των μπολσεβίκων 
στις 10 Οκτωβρίου. Καθόσον γνωρίζουμε, τα πραγματικά λαϊκά κινήματα δεν οργανώνονται από κομμα-
τικά επιτελεία και επιτροπές.
8.  Β. ι. Λένιν, «Αρχική παραλλαγή του άρθρου “Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας”» (Μάρ-
τιος 1918), Άπαντα, ό. π., τ. 36, σ. 157.
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σοσιαλιστικές αρχές και ήταν απαραίτητα για την αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας: 
ανάθεση της διεύθυνσης των εργοστασίων σε «αστούς ειδικούς» (δηλαδή σε πρώην 
ιδιοκτήτες, διευθυντές και τεχνικά στελέχη των εργοστασίων), επιβολή της μονοπρόσωπης 
και δικτατορικής εξουσίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών, εφαρμογή της πληρωμής 
με το κομμάτι και γενικότερα ανάλογα με την παραγωγικότητα του εκάστοτε εργαζομένου 
ή της εκάστοτε παραγωγικής μονάδας, εφαρμογή του τεϊλορισμού, επιβολή «σιδερένιας 
εργασιακής πειθαρχίας» μέσω της ίδρυσης εργατικών δικαστηρίων στους χώρους δουλειάς, 
προώθηση της λεγόμενης «σοσιαλιστικής άμιλλας»9 κ.λπ. 

Αυτά τα μέτρα θεωρήθηκαν αναγκαία για μια χώρα σαν τη ρωσία, η οποία δεν ήταν 
μόνο υπανάπτυκτη οικονομικά, αλλά και κατεστραμμένη, μετά από τη συμμετοχή της στον Α’ 
Π.Π. Ο Λένιν επιμένει ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Θεωρεί ότι η ρωσία είναι τελικά μια χώρα 
με μικροαστικό προσανατολισμό, καθώς η αγροτιά ασκεί βαρύνουσα επιρροή στο μειοψηφικό 
προλεταριάτο της χώρας. Στην παρούσα φάση της επανάστασης, ο Λένιν κρίνει ότι ο εχθρός 
δεν είναι η απαλλοτριωμένη πια αστική τάξη, αλλά η μικροαστική νοοτροπία. Ο μικροαστός 
επωφελείται από την απαλλοτρίωση της αστικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να μαζέψει ό,τι 
μπορεί για τον εαυτό του. Στην πρώτη φάση της επανάστασης, κατά την «απαλλοτρίωση 
των απαλλοτριωτών», ο μικροαστός στηρίζει τη Σοβιετική Εξουσία, καθώς έχει την ελπίδα 
ότι θα επωφεληθεί ατομικά από την απαλλοτρίωση των καπιταλιστών. Όταν όμως ξεκινά η 
διαδικασία της σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης της οικονομίας, ο ατομικισμός του μικροαστού 
τον μετατρέπει σε εχθρό της επανάστασης. Αυτός ο ατομικισμός προκαλεί χάος, χαλάρωση 
και αναρχία και συνιστά τη μέγιστη απειλή για τη Σοβιετική Δημοκρατία σε αυτή τη φάση 
της. Η «σιδερένια εργασιακή πειθαρχία» και όλα τα μέτρα που αναφέραμε παραπάνω είναι 
απαραίτητα, προκειμένου να κινητοποιηθεί το καθημαγμένο από τις κακουχίες και μειοψηφικό 
προλεταριάτο προς την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας του. Η υλική και ταξική 
κατάρρευση του προλεταριάτου το καθιστά έρμαιο της μικροαστικής νοοτροπίας.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Λένιν, το σύστημα μέσω του οποίου η νεαρή 
Σοβιετική Δημοκρατία θα επιτύχει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, σε αυτή 
την πρώτη φάση του, πριν δηλαδή από το πέρασμα στο σοσιαλισμό, και υπό αυτές τις δυσχερείς 

9.  Στα πλαίσια μιας νέας μορφής, ευγενούς αυτή της φορά, ανταγωνισμού, οι εργάτες σε ατομικό επίπεδο 
και οι διάφορες παραγωγικές μονάδες, σε συλλογικό επίπεδο, θα όφειλαν να συναγωνίζονται μεταξύ τους, 
με βάση τις εργασιακές τους επιδόσεις. Δε χρειάζεται πολλή σκέψη για να εντοπίσει κανείς σε αυτή την 
έμπνευση του Λένιν τα σπέρματα του σταχανοβισμού.
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συνθήκες, είναι ο κρατικός καπιταλισμός. Ο Λένιν είναι σαφής σε ό,τι αφορά σε αυτό το 
σημείο. Ο κρατικός καπιταλισμός αποτελεί την ανώτερη και πιο ώριμη μορφή καπιταλισμού, 
που έχει τιθασεύσει τις ατομικιστικές τάσεις του μικροαστικού στοιχείου οι οποίες κυριαρχούν 
στον ιδιωτικό καπιταλισμό, οργανώνοντας, παράλληλα, σε έναν εξαιρετικό βαθμό τη μεγάλης 
κλίμακας βιομηχανική παραγωγή. Το βασικό καθήκον της Σοβιετικής Εξουσίας ήταν τώρα 
η οργάνωση της παραγωγής και πιο συγκεκριμένα η οργάνωση μεγάλων βιομηχανικών 
μονάδων. Σε αυτό ακριβώς είχε διαπρέψει ο κρατικός καπιταλισμός, που κατάφερε να 
οργανώσει μια οικονομία βασισμένη στις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων (τραστ, καρτέλ) και 
σε μια άνευ προηγουμένου συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Μόνο ο κρατικός καπιταλισμός 
μπορεί να βάλει τάξη στη «μικροαστική χαλάρωση και αναρχία» που απειλεί το καθεστώς. 
Ο Λένιν φτάνει μέχρι και να διακρίνει ανάμεσα στους «πολιτισμένους καπιταλιστές» της 
κρατικοκαπιταλιστικής φάσης και τους «απολίτιστους» συναδέλφους τους της περιόδου 
του ιδιωτικού καπιταλισμού, τονίζοντας ότι «στη ρωσία δεν είχαμε σοβαρούς ηγέτες του 
καπιταλισμού»10. Το πέρασμα στο σοσιαλισμό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μετά από 
μια περίοδο γρήγορης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, υπό τη σοφή οργάνωση του 
κρατικού καπιταλισμού: «να διδαχτούμε το σοσιαλισμό από τους μεγάλους οργανωτές του 
καπιταλισμού, από τα τραστ»11. 

«Αντικειμενικές συνθήκες» και ιδεολογία
Στο κείμενο που μεταφράζουμε εδώ, ο Κ. Παπαϊωάννου εκθέτει το σκεπτικό του 

Λένιν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά στην υπερτίμηση 
των «αντικειμενικών» παραγόντων. Κανείς δεν αρνείται την οικονομική καθυστέρηση της 
ρωσίας, τον περιορισμένο αριθμό της εργατικής τάξης και την περιορισμένη ανάπτυξη της 
βιομηχανικής παραγωγής, όπως επίσης και τον βασικά αγροτικό χαρακτήρα της χώρας. Κανείς 
δεν αρνείται, επίσης, την περαιτέρω οπισθοδρόμηση που επέφερε η συμμετοχή στον πόλεμο. 
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτοί οι «αντικειμενικοί» παράγοντες δε 
μπορούν να εξηγήσουν πλήρως την πολιτική και τις επιλογές του Λένιν και των μπολσεβίκων: 
η οικονομική υπανάπτυξη είναι ένα πρόβλημα∙ αυτό που έχει σημασία είναι οι λύσεις που 
προτείνει ο καθένας για το ξεπέρασμά του. Χρειάζεται, λοιπόν, να αναφερθούμε στον βαρύνοντα 

10.  Β. ι. Λένιν, «Συνεδρίαση της ΠΚΕΕ 29 του Απρίλη 1918», ό.π., σ. 269.
11.  Β. ι. Λένιν, «Σχέδια του άρθρου “Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας”», Άπαντα, ό. π., τ. 
36, σ. 544.
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και καθοριστικό «υποκειμενικό» παράγοντα της μπολσεβίκικης ιδεολογίας, ως τρόπου σκέψης 
και ως τρόπου αντίληψης της πολιτικής, της επανάστασης και του σοσιαλισμού12.

Εύκολα θα ανακαλύψουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρημάτων με τα οποία 
ο Λένιν δικαιολόγησε την εφαρμογή των μέτρων που απαριθμήσαμε παραπάνω, αλλά και, 
συνολικότερα, την προσπάθεια δημιουργίας μιας κρατικοκαπιταλιστικής οικονομίας είναι, στην 
καλύτερη περίπτωση, αποτέλεσμα της μπολσεβίκικης αντίληψης για το σοσιαλισμό και την 
επανάσταση, ενώ στη χειρότερη δεν είναι παρά μορφές συγκάλυψης της θηριώδους καταστολής 
που εφήρμοσαν οι μπολσεβίκοι ενάντια στη ρωμαλέα αντίσταση του ρωσικού εργατικού 
κινήματος απέναντι στην εξουσία τους. Και το ίδιο ισχύει για τον Τρότσκι. Ακόμα κι αν λάβουμε 
υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν στη ρωσία την εποχή της επανάστασης, οι 
μπολσεβίκοι τελικά τις χρησιμοποίησαν για να μετατρέψουν «την ανάγκη σε αρετή», όπως 
έλεγε η ρόζα Λούξεμπουργκ13. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου ότι τα μέτρα που έλαβαν οι 
μπολσεβίκοι καθορίστηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό από την ανάγκη να χτυπηθεί η αντίσταση 
των εργατών, οι οποίοι δεν έμειναν σε καμία περίπτωση παθητικοί απέναντι στο νέο καθεστώς. 

Ωστόσο θα ήταν λάθος να ερμηνεύσουμε τις θεωρίες των ηγετών τους απλώς και 
μόνο ως τρόπους συγκάλυψης της καταστολής. Γι’ αυτό και εδώ στεκόμαστε περισσότερο σε 
μια θεωρητική ανάλυση αυτών των πολιτικών, με σκοπό να δούμε πώς διαφαίνεται μέσα από 
αυτές η μπολσεβίκικη ιδεολογία. 

Η κατάσταση της εργατικής τάξης στη Ρωσία
Βάσει των γεγονότων και δεδομένου πάντοτε του περιορισμένου της αριθμού, η 

ρωσική εργατική τάξη των αρχών του 20ού αιώνα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
ως καθημαγμένη, αποσυντεθημένη κ.λπ., όπως υποστήριζε ο Λένιν. «Αντιμέτωπη με τη στάση 
αναμονής της [προσωρινής] κυβέρνησης η κοινωνία εξακολούθησε να οργανώνεται αυτόνομα. 
Σε μερικές εβδομάδες αφθονούσαν κατά χιλιάδες τα σοβιέτ, οι εργοστασιακές και συνοικιακές 
επιτροπές, οι οπλισμένες εργατικές ομάδες, τα αγροτικά κομιτάτα, οι επιτροπές των στρατιωτών… 
Σε όλη τη διάρκεια του 1917 παρατηρήθηκε μια αναντίρρητη ριζοσπαστικοποίηση των 
διεκδικήσεων και των κοινωνικών κινημάτων»14. Το προλεταριάτο παίζει βασικό ρόλο. 

12.  Βλ. σχετικά και το κείμενο του Καστοριάδη, «Ο ρόλος της μπολσεβίκικης ιδεολογίας στη γέννηση της 
γραφειοκρατίας», Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, Αθήνα, Ύψιλον, 1984.
13.  ρ. Λούξεμπουργκ, Ρωσική Επανάσταση, ό. π., σ. 80.
14.  N. Werth, «Ένα κράτος εναντίον του λαού του. Πράξεις βίας, καταστολής, τρομοκρατίας στη Σοβιε-
τική Ένωση», Η μαύρη βίβλος του κομμουνισμού…, ό.π., σ. 76-77.
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Δημιουργεί Σοβιέτ, για πρώτη φορά το 1905 και για δεύτερη το 1917, πολύ πριν ο Λένιν ρίξει 
το σύνθημα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ», ενώ από τις αρχές του 1917 ξεκινά το κίνημα των 
εργοστασιακών επιτροπών, που φουντώνει μετά το Μάρτιο του ίδιου έτους και το οποίο κάνει, 
στη συνέχεια, προσπάθειες πανεθνικού συντονισμού. Στη συνέχεια, η ίδια πάντα εργατική 
τάξη, υπό εξαιρετικά δύσκολες υλικές συνθήκες συμμετέχει στον εμφύλιο, στο πλευρό των 
μπολσεβίκων. Παρ’ όλα αυτά δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει -τμήματά της τουλάχιστον- 
να στηρίζει τα διάφορα αντιπολιτευτικά ρεύματα που εμφανίζονται μέσα στο Κόμμα, με 
αποκορύφωμα την Εργατική Αντιπολίτευση, η οποία είχε προέλευση σχεδόν αποκλειστικά 
εργατική, ενώ οι απεργίες και οι εξεγέρσεις ενάντια στη Σοβιετική Εξουσία (με αιτήματα 
καθαρά πολιτικά) είναι πολυάριθμες15, με γνωστότερη όλων αυτή της Κροστάνδης.

Ο μόνος τρόπος για να βγάλει κανείς κατόπιν όλων αυτών το συμπέρασμα ότι η 
συγκεκριμένη εργατική τάξη δεν είναι παρά ένα καθημαγμένο και ανίσχυρο κοινωνικό 
συνονθύλευμα, έρμαιο των μικροαστικών τάσεων άλλων κοινωνικών στρωμάτων, είναι να 
ενστερνίζεται τη θεμελιώδη λενινιστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το προλεταριάτο 
είναι ανίκανο να επιτύχει από μόνο του μια ουσιαστική πολιτική συνείδηση, έχοντας διαρκώς 
την ανάγκη της καθοδήγησης ενός Κόμματος. Πρόκειται φυσικά για τη βασική ιδέα του Τι 
να κάνουμε;, ενός έργου που μπορούμε να πούμε ότι συνοψίζει μεγάλο μέρος της ουσίας του 
μπολσεβικισμού ως τρόπου σκέψης. Είναι προφανές, εξάλλου, ότι για τα μέλη ενός κόμματος 
που ονομάζει «επανάσταση» το πραξικόπημά του και πιστεύει ότι τα πιο άξια και ικανά 
μέλη της εργατικής τάξης είναι ενταγμένα στις γραμμές του16, έξω από το Κόμμα δε μπορεί να 
επικρατεί παρά το χάος και η αποσύνθεση. Η αντίσταση της εργατικής τάξης στην άνωθεν 
επιβολή των σχεδίων αυτού του κόμματος δε θεωρείται παρά ένδειξη αυτής της αποσύνθεσης, 
δείγμα της «μικροαστικής και αναρχικής χαλάρωσης». Και γι’ αυτό αποκρύπτεται το 
γεγονός ότι η εξάντληση και ο αποδεκατισμός της εργατικής τάξης δεν ήταν αποτέλεσμα 
τόσο του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή συνέπεια των επιθέσεων του «ταξικού εχθρού» (των 
Λευκών), όσο προϊόν της πολιτικής του Λένιν και του Τρότσκι, στα πλαίσια της πολιτικής 
τους διαχείρισης των «μετόπισθεν».

15.  Βλ. π.χ. για τη γενική απεργία του ιουλίου του ’18, το απεργιακό κίνημα της άνοιξης του ’19 και τις 
σφαγές εργατών που διέπραξαν οι μπολσεβίκοι στο Αστραχάν, N. Werth, ό. π., σ. 115-120. 
16.  «Δεν είναι λοιπόν το σύνολο μιας τάξης που μπαίνει στο κόμμα, μα το καλύτερο και πιο ενεργητικό 
της τμήμα… Κάθε κόμμα λοιπόν αντιπροσωπεύει το πιο συνειδητό τμήμα της τάξης που τα συμφέροντά της 
υπερασπίζει», Ν. Μπουχάριν, Το αλφάβητο του κομμουνισμού, Αθήνα, Αλφειός, 1965, σ. 6. 
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Ο «σοσιαλισμός»
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την άποψη του Λένιν για το σοσιαλισμό. 

Η γοητεία που ασκεί στο Λένιν ο κρατικός καπιταλισμός έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι του φαίνεται πως δημιουργεί τις οικονομικές βάσεις του σοσιαλισμού. Όπως 
διαβάζουμε στον Ιμπεριαλισμό, όπου αναλύεται το κρατικομονοπωλιακό στάδιο του 
καπιταλισμού, «ο καπιταλισμός στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο οδηγεί στην πιο 
ολόπλευρη κοινωνικοποίηση της παραγωγής… οι σχέσεις της ατομικής οικονομίας και 
της ατομικής ιδιοκτησίας αποτελούν ένα περίβλημα που δεν ανταποκρίνεται πια στο 
περιεχόμενο»17. Το μόνο που λείπει και δεν επιτρέπει, π.χ., στη Γερμανία να περάσει στο 
σοσιαλισμό είναι μια διαφορετική μορφή πολιτικής εξουσίας, ο παραμερισμός δηλαδή 
του «περιβλήματος» των ατομικών σχέσεων ιδιοκτησίας, που δεν ανταποκρίνεται πια 
στο επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Πρόκειται ακριβώς για το εργατικό 
κράτος που –υποτίθεται ότι- έχει δημιουργηθεί στη ρωσία. Εξού και το νόημα του 
περίφημου χωρίου που παραθέτουν τόσο ο Καστοριάδης18, όσο και ο Μ. Μπρίντον: «η 
ιστορία… τράβηξε τόσο ιδιόμορφα, ώστε γέννησε το 1918 δύο ξεχωριστά μισαδάκια 
του σοσιαλισμού, το ένα δίπλα στο άλλο ακριβώς σαν δύο μελλοντικούς νεοσσούς μέσα 
στο ίδιο τσόφλι του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Η Γερμανία και η ρωσία ενσάρκωσαν κατά 
το 1918 με τον πιο παραστατικό τρόπο την υλική πραγματοποίηση των οικονομικών, 
παραγωγικών και κοινωνικοοικονομικών όρων του σοσιαλισμού, από το ένα μέρος, και 
των πολιτικών του όρων, από το άλλο»19. 

Φυσικά, σε ένα πρώτο επίπεδο, ο Λένιν παραδέχεται πως ο κρατικός 
καπιταλισμός δεν είναι παρά ένα αναγκαίο προστάδιο του σοσιαλισμού. Ωστόσο, σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο, η άποψή του δείχνει να ταυτίζει αυτές τις δύο κοινωνικοοικονομικές 
μορφές: «ο σοσιαλισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κρατικό-καπιταλιστικό μονοπώλιο, 
που χρησιμοποιείται προς όφελος ολόκληρου του λαού και γι’ αυτό το λόγο έπαψε να είναι 

17.  Β. ι. Λένιν, Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού (ιούνιος 1916), Άπαντα, ό.π., τ. 27, σ. 
326 και 432 αντίστοιχα.
18.  Κ. Καστοριάδης, «Ο ρόλος της μπολσεβίκικης ιδεολογίας στη γέννηση της γραφειοκρατίας, ό.π., σ. 
282. Κείμενο που αποτέλεσε την εισαγωγή στη γαλλική μετάφραση της Εργατικής Αντιπολίτευσης της 
Κολοντάι στο περιοδικό Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
19.  Β. ι. Λένιν, «Για τα “αριστερά” παιδιαρίσματα και το μικροαστισμό» (Μάιος 1918), Άπαντα, ό. π., τ. 
36, σ. 300, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
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καπιταλιστικό μονοπώλιο»20. Αυτή η αντίληψη για το σοσιαλισμό πάσχει από το κλασικό 
σφάλμα που, αφενός, θεωρεί ότι το βασικό κριτήριο είναι οι σχέσεις ιδιοκτησίας και, αφετέρου, 
ταυτίζει το σοσιαλισμό απλώς και μόνο με την αλλαγή του καθεστώτος ιδιοκτησίας. υποτίθεται 
δηλαδή ότι η κρατικοποίηση («εθνικοποίηση») της παραγωγής αρκεί για να φέρει το 
σοσιαλισμό (παραμερίζοντας το ξεπερασμένο «περίβλημα» της ατομικής ιδιοκτησίας). Κι 
αυτό, επειδή, σύμφωνα με μια μαρξιστική ερμηνεία, η αλλαγή των σχέσεων ιδιοκτησίας δε 
μπορεί παρά να αποτελεί ένδειξη της αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων. 

Τι είναι όμως οι παραγωγικές σχέσεις; Εξαντλούνται μόνο στο καθεστώς ιδιοκτησίας 
των μέσων παραγωγής ή έχουν να κάνουν και με το πώς οργανώνεται η εργασία και η χρήση 
αυτών των μέσων; Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, ουσία των σχέσεων παραγωγής είναι ο τρόπος 
οργάνωσης της εργασίας, καθώς η συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής δεν εγγυάται 
τίποτε από μόνη της: η «απαλλοτρίωση» των ατομικών καπιταλιστών μπορεί κάλλιστα 
να οδηγήσει στον κρατικό ή το γραφειοκρατικό καπιταλισμό. Μόνο η κατάργηση της 
γραφειοκρατίας και της ιεραρχίας, η διεύθυνση της παραγωγής, με άλλα λόγια, από τους ίδιους 
τους εργαζομένους, μπορεί να επιφέρει την πραγματική αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. 
Όπως έλεγε ο Στίνας, σε τελική ανάλυση «ο χαρακτήρας των παραγωγικών σχέσεων δίδεται 
από το ποιος είναι αυτός που κατέχει την πολιτική εξουσία»21.

Ο Λένιν δε μπορεί να το δει αυτό, επειδή είναι οικονομιστής: «οι ίδιες οι βάσεις, 
η ίδια η ουσία της Σοβιετικής εξουσίας, όπως και η ίδια η ουσία του περάσματος από την 
καπιταλιστική κοινωνία στη σοσιαλιστική, βρίσκεται στο ότι τα πολιτικά καθήκοντα κατέχουν 
υποδεέστερη θέση σε σχέση με τα οικονομικά καθήκοντα»22. Και φυσικά ο τρόπος οργάνωσης 
της παραγωγής, το αν τα εργοστάσια θα διευθύνονται από τις επιτροπές των εργατών και τα 
συνδικάτα ή από τους «αστούς ειδικούς» και το Κόμμα, είναι ένα δευτερεύον, «πολιτικό» 
ζήτημα, που πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο πρωταρχικό, οικονομικό ζήτημα 
της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων.

20.  Β. ι. Λένιν, «Η καταστροφή που μας απειλεί και πώς πρέπει να την καταπολεμήσουμε» (Σεπτέμβριος 
1917), Άπαντα, ό. π., τ. 34, σ. 192, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα. 
21.  Α. Στίνας, «Σημείωμα του μεταφραστή» στο ρ. Λούξεμπουργκ, Ρωσική Επανάσταση, ό. π., σ. 109, 
όπου υπάρχει έξοχη ανάλυση, από μαρξιστική σκοπιά, του όλου ζητήματος. Ανάλογη ανάλυση του ζητήμα-
τος της σχέσης των παραγωγικών σχέσεων με τις μορφές ιδιοκτησίας υπάρχει και στο κείμενο του Καστο-
ριάδη, «Οι παραγωγικές σχέσεις στη ρωσία», Η γραφειοκρατική κοινωνία 1, Αθήνα, Ύψιλον, 1985 όπως 
επίσης και στο βιβλίο του Brinton, ό. π., σ. 17 κ.ε.
22.  Β. ι. Λένιν, «Αρχική παραλλαγή του άρθρου “Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας”», ό. π., 
σ. 130.
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Πολιτική και τεχνική
Εξωθώντας μέχρι τις ακραίες τους συνέπειες αυτές τις ιδέες του Λένιν, ο Τρότσκι θα 

φτάσει να γράψει, δύο χρόνια αργότερα, στο έργο του Τρομοκρατία και κομμουνισμός, ότι το 
ζήτημα του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής είναι απλώς θέμα «διοικητικής τεχνικής». 
Αυτή η συλλογιστική είναι συνεπής με την οικονομίστικη λογική που θεωρεί πως αυτό που 
έχει σημασία είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η με κάθε τρόπο αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας. Εδώ ο στόχος βάζει σε δεύτερο μέρος τον τρόπο με τον οποίο 
θα επιτευχθεί, υποβιβάζοντάς τον σε απλό «μέσο». Με αυτό τον τρόπο ουσιώδη ζητήματα 
αρχών (το πώς είναι οργανωμένη η διεύθυνση των παραγωγικών μονάδων κ.λπ.) περνάνε σε 
δεύτερη μοίρα, ενώ η πολιτική υποβιβάζεται σε απλό ζήτημα «τεχνικής» ή «διοίκησης». 
Αυτή η λογική προσπερνά το γεγονός ότι η Τεχνική (τεχνολογική, διοικητική κ.λπ.) είναι 
θεσμός και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο που μπορεί να μπει στην 
υπηρεσία οποιουδήποτε στόχου, αλλά συνιστά ενσάρκωση συγκεκριμένων και καθορισμένων, 
κάθε φορά, πολιτικών και ιδεολογικών προσανατολισμών: υπάρχει π.χ. καπιταλιστική και 
σοσιαλιστική τεχνολογία.

Έτσι, στο ζήτημα της «μονοπρόσωπης» διοίκησης των εργοστασίων από τους 
«αστούς ειδικούς» συγκαλύπτεται το ουσιώδες: το γεγονός πως οι τεχνικές γνώσεις αυτών 
των ειδικών είναι απαραίτητες για την οργάνωση της παραγωγής, δεν οδηγεί σε καμία 
περίπτωση στο συμπέρασμα ότι οι φορείς αυτής της γνώσης θα πρέπει να αναλάβουν τη 
διοίκηση των εργοστασίων –και μάλιστα μια διοίκηση «δικτατορική», διά της οποίας θα 
εξασφαλίζεται «η υποταγή, και μάλιστα η αναντίρρητη υποταγή την ώρα της εργασίας στις 
μονοπρόσωπες εντολές των σοβιετικών καθοδηγητών, των δικτατόρων που έχουν εκλεγεί ή 
διοριστεί από τα σοβιετικά όργανα κι έχουν δικτατορική εξουσία»23. 

Είναι κοινός τόπος στη δημοκρατική παράδοση ότι οι κάτοχοι τεχνικών και γενικότερα 
εξειδικευμένων γνώσεων μπορούν κάλλιστα να διατηρούν συμβουλευτικό και ενημερωτικό 
ρόλο, δίχως αυτό να έρχεται σε αντίθεση με μια δημοκρατική, μη ιεραρχική μορφή συλλογικής 
εξουσίας. Όπως διευκρίνιζε η Αλ. Κολοντάι, «η Εργατική Αντιπολίτευση σκέπτεται ότι 
αυτό το Εργατικό Όργανο πρέπει να έχει υπό τον έλεγχό του αυτά τα πολύτιμα, από τεχνικής 

23.  Β. ι. Λένιν, «Έξι θέσεις για τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας» (Απρίλιος-Μάιος 1918), 
Άπαντα, ό.π., τ. 36, σ. 280.
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απόψεως, διοικητικά κέντρα, να τους ορίζει τα θεωρητικά καθήκοντα και να χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες τους… όλες οι διοικητικές οικονομικές σοβιετικές υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνον 
ως εκτελεστικά κέντρα της οικονομικής πολιτικής αυτού του κυρίαρχου οικονομικού οργάνου 
της Εργατικής Δημοκρατίας»24. 

Τα κίνητρα για δουλειά
Απαραίτητη προϋπόθεση της κινητοποίησης του προλεταριάτου προς την κατεύθυνση 

της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είναι, σύμφωνα με το Λένιν, αφενός η εξεύρεση 
νέων κινήτρων, τώρα που, μετά την κατάρρευση της καπιταλιστικής οικονομίας, έπαψε να 
κυριαρχεί ο ατομικός ανταγωνισμός και ο φόβος της ανεργίας και της πείνας, και αφετέρου η 
εξασφάλιση της εργασιακής πειθαρχίας. Ο Λένιν έχει να προτείνει δύο λύσεις στο πρόβλημα: 
εφαρμογή του τεϊλορισμού (οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τις «επιστημονικές» αρχές 
του Τέιλορ, πληρωμή με το κομμάτι και αναλόγως της παραγωγικότητας του εκάστοτε 
εργαζομένου ή της εκάστοτε μονάδας) και οργάνωση της «σοσιαλιστικής άμιλλας». Φυσικά 
αμφότερες οι προτάσεις δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν παρά μέσα σε μια γενικότερη 
χρήση της σφοδρής καταστολής και του εξαναγκασμού25. Ως όργανο της άσκησης αυτού 
του καταναγκασμού, στο επίπεδο της παραγωγής, ο Λένιν προτείνει την ίδρυση εργατικών 

24.  Α. Κολοντάι, Η Εργατική Αντιπολίτευση, ό. π., σ. 67 και 71 αντίστοιχα, δικές μας οι υπογραμμίσεις. 
Την ιδέα της μη υποταγής στους ειδικούς την υποστήριζε και ο Μπακούνιν: «Όταν πρόκειται για πα-
πούτσια θα αναφερθώ στην αυθεντία του παπουτσή∙ εάν πρόκειται για σπίτι, διώρυγα ή σιδηρόδρομο θα 
συμβουλευτώ τον αρχιτέκτονα ή τον μηχανικό. Για κάθε ειδική επιστήμη θα απευθυνθώ στο γνώστη των 
προβλημάτων της. Δε θα επιτρέψω όμως να μου επιβληθεί ούτε ο παπουτσής, ούτε ο αρχιτέκτονας ούτε ο μηχα-
νικός», Μ. Μπακούνιν, Θεός και κράτος, μτφρ. Θ. Μιχαήλ, Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1999, σ. 38, δική 
μας η υπογράμμιση. Πρόκειται για μια επιχειρηματολογία ανάλογη με εκείνη του πλατωνικού Πρωταγόρα 
(319b-d), την οποία τη βρίσκουμε, ως οργανωτική αρχή, και στη θεωρία του Καστοριάδη για το «σχεδι-
οστάσιο»: «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού 2», Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, μτφρ. Γ. ιωαννίδης, 
Μ. Λαμπρίδης, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, σ. 100-120.
25.  «Πρέπει, ταυτόχρονα, προχωρώντας στην άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας να παίρνουμε 
υπόψη τις ιδιομορφίες της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό που απαιτούν, από 
το ένα μέρος, να μπουν  οι βάσεις της σοσιαλιστικής οργάνωσης της άμιλλας και, από το άλλο, να γίνεται 
χρήση καταναγκασμού, έτσι που το σύνθημα της δικτατορίας του προλεταριάτου να μην εξευτελιστεί στην 
πράξη από μια πλαδαρότητα της προλεταριακής εξουσίας… Αν δεν είμαστε αναρχικοί, πρέπει να παραδε-
χτούμε την αναγκαιότητα του κράτους, δηλ. τον καταναγκασμό για το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο 
σοσιαλισμό», Β. ι. Λένιν, «Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας» (Απρίλιος 1918), Άπαντα, ό. 
π., σ. 190 και 199, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
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και αγροτικών δικαστηρίων, τα οποία θα είχαν ως ρόλο τη «διαπαιδαγώγηση στο πνεύμα της 
πειθαρχίας»26. Ο Τρότσκι, κατά τη συνήθειά του, θα τραβήξει αυτές τις απόψεις μέχρι τα όριά 
τους. Έχοντας αναδιοργανώσει πάνω σε ιεραρχικές βάσεις τον Κόκκινο Στρατό, ως κομισάριος 
Πολέμου κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, πρότεινε, το 1919 στην Κεντρική Επιτροπή 
του Κόμματος, τη λεγόμενη στρατιωτικοποίηση της εργασίας, επιθυμώντας, προφανώς, να 
συντρίψει το απεργιακό κίνημα εκείνης της χρονιάς. Βάσει της θεωρίας του Τρότσκι, που 
εκτέθηκε στο έργο του Τρομοκρατία και κομουνισμός (1920), η ύπαρξη μη καταναγκαστικής 
εργασίας είναι ένας «φιλελεύθερος μύθος», αφού ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως οκνηρός. Η 
καταναγκαστική και στρατιωτικοποιημένη εργασία λύνει εκ των πραγμάτων το ζήτημα 
της εξεύρεσης των νέων κινήτρων, αφού τα αντικαθιστά με τα στρατιωτικά μέτρα και τις 
εκτελέσεις. 

Αντίθετα, η Αλεξάνδρα Κολοντάι, αντιπροσωπεύοντας την επαναστατική και 
δημοκρατική παράδοση, υποστήριζε ότι «το να βρούμε ένα ερέθισμα, ένα κίνητρο προς 
εργασία αποτελεί το μέγιστο καθήκον της εργατικής τάξης που βρίσκεται στο κατώφλι 
του κομμουνισμού. Κανένας άλλος όμως, εκτός από την ίδια την εργατική τάξη, οργανωμένη 
στις ταξικές συλλογικότητές της, δεν είναι ικανός να επιλύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα»27. 
Το γεγονός ότι μπορούν να διατυπώνονται δύο απόψεις τόσο διαφορετικές, αμφότεροι οι 
υποστηρικτές των οποίων αναγνωρίζουν το ίδιο πρόβλημα, δείχνει ότι αυτό το πρόβλημα από 
μόνο του δε μπορεί σε καμία περίπτωση να καθορίσει τις πιθανές λύσεις. Αυτό που διακυβεύεται 
και εδώ είναι η σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών προσεγγίσεων.

Στα πλαίσια αυτού του προβλήματος πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα του 
ρόλου των συνδικάτων και των εργοστασιακών επιτροπών. Ο Λένιν θεωρούσε ότι τα 
συνδικάτα όφειλαν να παίζουν το ρόλο των «σχολείων του κομουνισμού», τα οποία θα 
διαπαιδαγωγούσαν τους εργάτες και θα τους περνούσαν τη γραμμή του Κόμματος. Ο 

26.  Β. ι. Λένιν, ό. π., σ. 197, η υπογράμμιση του συγγραφέα. Λίγο νωρίτερα, το Δεκέμβριο του ’17 ιδρύεται 
η Τσεκά («Έκτακτη Πανρωσική Επιτροπή πάλης ενάντια στην αντεπανάσταση, την κερδοσκοπία, και 
το σαμποτάζ»), η πρώτη μυστική αστυνομία των μπολσεβίκων, πρόγονος της GPU, της NKVd και της 
KGB, με σκοπό «να τεθεί τέλος στις ταραχές και τις αταξίες που υποκινούνταν από ύποπτα στοιχεία που 
εμφανίζονταν ως δήθεν επαναστάτες», ενώ την Άνοιξη του ’18 –τη στιγμή που γράφεται το άρθρο του 
Λένιν- ξεκινά η σκλήρυνση της δικτατορίας των μπολσεβίκων, με επιθέσεις ενάντια σε αναρχικούς, κλεί-
σιμο αντιπολιτευτικών εφημερίδων, χτύπημα εργατικών διαδηλώσεων όπου πρωτοστατεί η Τσεκά: βλ. N. 
Werth, ό. π., σ. 88 κ.ε. 
27.  Α. Κολοντάι, Η Εργατική Αντιπολίτευση, ό. π., σ. 51, δικές μας οι υπογραμμίσεις.
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Τρότσκι, αντίθετα –πιστός στις πιο ακραίες και μιλιταριστικές του θέσεις-, πίστευε ότι τα 
συνδικάτα θα έπρεπε να ενσωματωθούν πλήρως στο κράτος. Παρά τις διάφορες πλευρές 
αυτής της διάσημης διαφωνίας, αμφότερες οι θέσεις εκφράζουν το θεμελιώδη μπολσεβικικό 
προσανατολισμό: τα συνδικάτα οφείλουν να είναι υποταγμένα και καθοδηγούμενα και όχι να 
αναλάβουν το ρόλο της οργάνωσης και της διεύθυνσης της παραγωγής, όπως ζητούσε, π.χ., 
η Εργατική Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και η Α. Κολοντάι τις βάζει, σωστά, στο ίδιο επίπεδο, 
τονίζοντας ότι απλά διαφέρουν ως προς το παιδαγωγικό τους μοντέλο28.

Αυτό που πρέπει, εν προκειμένω, να συγκρατήσουμε είναι ότι η εμμονή των 
μπολσεβίκων ηγετών στη «δυσπιστία απέναντι στην εργατική τάξη», όπως το έθετε η 
Κολοντάι, είναι χαρακτηριστική και ενδεικτική της ουσίας του μπολσεβικισμού. Για το 
μπολσεβικισμό, ασχέτως των διάφορων διακηρύξεων και τακτικών ελιγμών, η ουσία είναι 
μία: η εργατική τάξη είναι ανίκανη να αυτοοργανωθεί και χρειάζεται την καθοδήγηση του 
Κόμματός «της». Όπως είναι ανίκανη να φτάσει σε μια συνείδηση ανώτερη της απλά 
συνδικαλιστικής, πράγμα που καθιστά αναγκαίο τον καθοδηγητικό και διευθυντικό ρόλο των 
«επαγγελματιών επαναστατών», είναι εξίσου ανίκανη να διευθύνει μόνη της την παραγωγή, 
δίχως τους «αστούς ειδικούς» και τα καθοδηγούμενα από το Κόμμα-Κράτος συνδικάτα. Η 
γραφειοκρατία, την οποία η Αλεξάνδρα Κολοντάι ορίζει ως περιστολή της δημιουργικότητας 
των μαζών, δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά θεσμική έκφραση της ουσίας του 
μπολσεβικισμού.

Η ιδεολογία του γραφειοκρατικού καπιταλισμού
Πίσω από τις αντιλήψεις του Λένιν, του Τρότσκι και των υπόλοιπων μπολσεβίκων 

ηγετών σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, υπάρχει η ιδέα ότι μόνο ένας 
ιεραρχικός και εκ των άνω διευθυνόμενος τρόπος οργάνωσης της εργασίας μπορεί να είναι 
ορθολογικός και αποδοτικός. Εδώ η αποδοτικότητα και η ορθολογικότητα ταυτίζονται με τη 
γραφειοκρατία. Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, ο Μ. Μπρίντον κατέληγε στο συμπέρασμα 
ότι ο μπολσεβικισμός συνιστά την «τελευταία προσπάθεια της αστικής κοινωνίας να 

28. Ό. π., σσ. 58-62. 
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επανεδραιώσει την καθαγιασμένη της διαίρεση μεταξύ ηγετών και υποτακτικών και να 
διατηρήσει τις εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις σ’ όλες τις όψεις της ανθρώπινης ζωής»29. 
Η ιδεολογία του μπολσεβικισμού είναι ανίκανη να ξεπεράσει το καπιταλιστικό φαντασιακό 
που βασίζεται στην ιεραρχία και τη γραφειοκρατική οργάνωση. Αυτό που διαφοροποιεί το 
μπολσεβικισμό από την καπιταλιστική ιδεολογία του 19ου αιώνα είναι ότι ο πρώτος υποστηρίζει 
την κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής. υπό αυτή την έννοια ξεπερνά την αστική 
ιδεολογία, αν με αυτό τον όρο εννοούμε την ιδεολογία της αστικής τάξης που κυριάρχησε κατά 
την περίοδο του «ιδιωτικού» καπιταλισμού. Αν η γραφειοκρατία δεν είναι απλώς ένα ιστορικό 
«τυχαίο» αλλά αποτελεί μια «συνολική φάση της ανθρώπινης ιστορίας», όπως έλεγε ο 
Τρότσκι, τότε θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την πρωτότυπη συμβολή του μπολσεβικισμού σε 
ένα γενικότερο ρεύμα που εμφανίζεται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται μια τάση ευρείας συγκεντροποίησης της 
παραγωγής, η οποία βασίζεται στις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων που οδηγούν στη 
σύσταση τεράστιων τραστ και καρτέλ. Ο Λένιν, συνεχίζοντας τη θεωρία του Μαρξ για τη 
συγκέντρωση της παραγωγής, ερμήνευε αυτές τις εξελίξεις ως εμφάνιση ενός νέου σταδίου 
του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού. Ο Κέινς, λίγο αργότερα, υπογράμμιζε την «τάση των 
μετοχικών εταιριών, όταν φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος… να αποκτούν το καθεστώς 
των δημόσιων εταιριών μάλλον παρά των ατομικιστικών επιχειρήσεων», την «τάση 
των μεγάλων επιχειρήσεων να αυτοκοινωνικοποιούνται30. Αυτές οι γιγάντιες επιχειρήσεις 
ενσωματώνουν μικρότερες μονάδες κι έτσι συνενώνουν υπό την ίδια εταιρική στέγη το σύνολο 
των σταδίων της παραγωγής. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής συνδυάζεται με 
τη σταδιακή εμφάνιση ενός νέου μοντέλου γραφειοκρατίας, το οποίο έχει στρατιωτικά 
χαρακτηριστικά31, καθώς βασίζεται σε μια αυξανόμενη συγχώνευση της οικονομίας με το 
κράτος και στοχεύει στη συνολική διεύθυνση της κοινωνίας. Η τάση του καπιταλισμού προς 
το μονοπώλιο και δη προς το κρατικό μονοπώλιο, είναι ταυτόσημη με την ανάδυση αυτής 
της νέας μορφής γραφειοκρατίας με κορπορατιστικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. 
Η άνοδος της γραφειοκρατίας ως διευθυντικής τάξης συμβαδίζει με τον παραγκωνισμό 

29.  M. Brinton, Οι μπολσεβίκοι και ο εργατικός έλεγχος… , ό. π., σ. 202-203.
30.  J.-M. Keynes, «Το τέλος του laissez-faire», μεταφρασμένο από τους «Σπάταλους», στο Αντιλεξικό 
κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Κεϊνσιανισμός. 1917-1945. Κεφάλαιο, κράτος και ταξικός ανταγωνι-
σμός: από την Οκτωβριανή Επανάσταση στο Δ.Ν.Τ., Αθήνα, 2005, σ. 54.
31.  Βλ. σχετικά την ανάλυση του r. Sennett, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, 
Αθήνα, Σαββάλας, 2008, σ. 28 κ.ε.
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της παλιάς αστικής τάξης των καπιταλιστών που διηύθυναν τις δικές τους επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα, στην περίπτωση, π.χ., των μετοχικών εταιριών, «οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου, 
δηλαδή οι μέτοχοι, να έχουν αποσυνδεθεί οριστικά από τη διοίκηση»32. 

Αυτή η γραφειοκρατικοποίηση της οικονομίας και του κράτους πήρε διάφορες 
ιστορικές μορφές, ανάλογα με το βαθμό εξάπλωσης που πέτυχε. Ο φασισμός και οι εμπνεόμενες 
από αυτόν δικτατορίες, ο ναζιστικός και οι κομουνιστικοί ολοκληρωτισμοί όπως επίσης και 
ο γραφειοκρατικός καπιταλισμός που κυριάρχησε στη Δύση από τη δεκαετία του ’30 είναι 
χαρακτηριστικά δείγματα33. Στην περίπτωση των δυτικών χωρών είχαμε μια μορφή μαλακού 
γραφειοκρατικού καπιταλισμού, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, ενώ στην περίπτωση των 
ανατολικών χωρών είχαμε τη μορφή του ολοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπιταλισμού. 

Ο μπολσεβικισμός συνιστά παρακλάδι αυτού του ρεύματος και γι΄ αυτό μοιράζεται, 
σε επίπεδο αρχών και ιδεολογίας, ορισμένες βασικές του προκείμενες: κρατικοποίηση και 
(στη συνέχεια) σχεδιοποίηση της οικονομίας, παραγκωνισμός των ατομικών καπιταλιστών, 
επέκταση του κράτους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, τεχνοκρατικό και στρατιωτικό 
πνεύμα, επιστημονισμός. Βάσει αυτής της παρατήρησης μπορούμε να καταλάβουμε για 
ποιο λόγο ο Λένιν, ο Τρότσκι κι οι υπόλοιποι μπολσεβίκοι ταύτιζαν το σοσιαλισμό με την 
κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής (με μια απλή, δηλαδή, αλλαγή του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας) και ήταν ενθουσιώδεις οπαδοί του κρατικού καπιταλισμού, για ποιο λόγο έμειναν 
προσκολλημένοι στο γραφειοκρατικό μοντέλο, τονίζοντας τις στρατιωτικές του πτυχές 
ή για ποιο λόγο ήταν ένθερμοι υποστηρικτές του τεϊλορισμού. Αυτές τους οι επιλογές δεν 
υπαγορεύθηκαν από τις δυσκολίες της στιγμής, αλλά, αντίθετα, αποτέλεσαν τις απαντήσεις 
που δε θα μπορούσε παρά να δώσει το γραφειοκρατικό τους φαντασιακό στα δεδομένα 
προβλήματα34. 

Όταν υποστηρίζουν ότι ο τεϊλορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σοσιαλιστικούς 
σκοπούς ή ότι η επαναφορά, κατά την αναδιοργάνωση του Κόκκινου Στρατού από τον 

32.  J.-M. Keynes, «Το τέλος του laissez-faire», ό.π.  
33.  Γι’ αυτό και εκείνη την εποχή –με αφορμή τις τροτσκιστικές συζητήσεις για τη φύση του ρωσικού καθε-
στώτος- κυκλοφόρησαν βιβλία σαν τη Γραφειοκρατικοποίηση του κόσμου του Μπρούνο ρίτσι (Bruno rizzi) 
ή την Επανάσταση των διευθυντών του Τζέιμς Μπέρναμ (ελλ. έκδοση, Κάλβος, χ.χ.).
34.  Το ενδιαφέρον του Λένιν για τον τεϊλορισμό, π.χ., δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, τον Απρίλιο του ’18, αλλά 
χρονολογείται νωρίτερα, από την εποχή που μελετούσε τον «κρατικό καπιταλισμό», προετοιμάζοντας το 
έργο του Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Βλ. π.χ. τα Τετράδια για τον ιμπεριαλισμό 
(1915-16), Άπαντα, ό. π., τ. 28. 
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Τρότσκι, όλων των παλιών χαρακτηριστικών (αυστηρή ιεραρχία, παράσημα κ.λπ.) δεν 
αλλοιώνει την επαναστατική φύση αυτού του στρατού, δεν κοροϊδεύουν τον εαυτό τους ούτε 
κι εμάς. Απλώς έχουν στο νου τους μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το «σοσιαλισμό» 
και την «επανάσταση». Το πρόταγμα του μπολσεβικισμού δε στοχεύει στην εγκαθίδρυση 
του σοσιαλισμού, αν με αυτή την έννοια εννοούμε ένα καθεστώς δημοκρατικής αυτοδιεύθυνσης 
της κοινωνίας από τους ίδιους τους ανθρώπους (τόσο ως πολίτες όσο και ως εργαζόμενοι), αλλά 
στη δημιουργία ενός αυταρχικού γραφειοκρατικού συστήματος που αναλαμβάνει τη συνολική 
διοίκηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη τις αναλύσεις του 
Καστοριάδη και του Παπαϊωάννου 35, θα πρέπει να δούμε το μπολσεβικισμό ως μια έκφανση 
του γραφειοκρατικού φαινομένου, όπως αυτό αναδύεται στις υπανάπτυκτες χώρες. Σε 
αυτές τις χώρες, η έλλειψη ισχυρής αστικής τάξης επιτρέπει την εμφάνιση γραφειοκρατικών 
κινημάτων που αναλαμβάνουν την εξουσία και χρησιμοποιούν τον ιδιαίτερα ανεπτυγμένο 
κρατικό μηχανισμό, προκειμένου να βάλουν τη χώρα στο δρόμο της εκβιομηχάνισης και 
του «εκσυγχρονισμού». Στην περίπτωση των «σοβιετικών» και ανατολικών κρατών, 
«σοσιαλισμός» σημαίνει εκβιομηχάνιση και ταχεία ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, 
υπό τη διεύθυνση μιας παντοδύναμης κρατικής γραφειοκρατίας. Επόμενο είναι, υπό αυτές τις 
συνθήκες, να μην υπάρχει κανένας χώρος για την αυτονομία της εργατικής τάξης στο επίπεδο 
της οργάνωσης της παραγωγής.

…και ο επαναστατικός μαρξισμός
Η φιλελεύθερη κριτική χρεώνει, πολύ συχνά, στο μαρξισμό αυτές τις εξελίξεις. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτή η κριτική είναι πολιτικά υστερόβουλη και γι’ αυτό ανακριβής. 
Ωστόσο δε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο μαρξισμός, ως ιδεολογία που επηρέασε τους 
θεωρητικούς του μπολσεβικισμού, αναπαράγει ορισμένα στοιχεία του καπιταλιστικού 
φαντασιακού, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις που περιγράφουμε. Θα μπορούσαμε 
να αναφέρουμε το στοιχείο του οικονομισμού, την αντίληψη ότι η καπιταλιστική τεχνική 
είναι εξορισμού ορθολογική και «επιστημονική», τον επιστημονισμό. Ωστόσο ο μαρξισμός 
δεν είναι μόνο αυτό. Όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν το ένα μόνο από τα δύο σκέλη του 
μαρξισμού. Πρόκειται για το αντιδραστικό κομμάτι του, το οποίο αναπαρήγαγε πολλούς 

35.  Κ. Καστοριάδης, «Ο ρόλος της μπολσεβίκικης ιδεολογίας στη γέννηση της γραφειοκρατίας», Κ. 
Παπαϊωάννου, Η γένεση του ολοκληρωτισμού. Οικονομική υπανάπτυξη και κοινωνική επανάσταση.



από τους κοινούς τόπους της κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής. 
υπάρχει όμως και το επαναστατικό κομμάτι του μαρξισμού, το οποίο είναι γνήσια 

δημοκρατικό και έρχεται σε αντίθεση τόσο με την καπιταλιστική όσο και με τη μπολσεβίκικη 
ιδεολογία. Πρόκειται για το κομμάτι που ασκεί δριμεία κριτική στην εκμετάλλευση 
και υποστηρίζει ότι «η απελευθέρωση των εργαζομένων θα είναι έργο των ίδιων των 
εργαζομένων»36. Πρόκειται για το κομμάτι που προκρίνει το μοντέλο της Κομούνας του 
Παρισιού ως ενδεικτικό μιας μελλοντικής οργάνωσης της σοσιαλιστικής κοινωνίας (άμεση 
εξίσωση των μισθών, κατάργηση της μόνιμης γραφειοκρατίας) και το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, 
θεωρεί πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας δεν αποτελούν τη σημαντικότερη πτυχή των σχέσεων 
παραγωγής. Αυτό το κομμάτι ενέπνευσε από πολύ νωρίς τους «αριστερούς» κριτικούς του 
Λένιν και του μπολσεβικισμού, τόσο εκτός όσο και εντός ρωσίας, από τη ρόζα Λούξεμπουργκ 
και τον Πάνεκουκ μέχρι τους «αριστερούς κομουνιστές», τους «δημοκρατικούς 
συγκεντρωτιστές» και την Εργατική Αντιπολίτευση. Αυτό το ρεύμα υποστήριζε ότι 
η μετεπαναστατική κοινωνία θα πρέπει να οργανωθεί από τα Εργατικά Συμβούλια, σε 
δημοκρατική βάση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια «καθοδήγησης» και διεύθυνσης από τα 
πάνω, είτε από πλευράς του Κόμματος «της εργατικής τάξης» είτε από πλευράς των «αστών 
ειδικών»37. Βασική αρχή του επαναστατικού μαρξισμού, υπό αυτή την έννοια, είναι η πίστη 
στις δημιουργικές ικανότητες των μαζών. 

36.  Η Κολοντάι αναφέρεται σε αυτό το χωρίο στη μπροσούρα της και το θεωρεί καθοδηγητική αρχή της 
Εργατικής Αντιπολίτευσης: Α. Κολοντάι, ό. π., σ. 93.
37.  Βλ. ενδεικτικά Α. Πάνεκουκ, Τα εργατικά συμβούλια, μτφρ. Θ. Μιχαήλ, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, 
1996. 

ΜΑΓΜΑ122
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Αλεξάνδρα Κολοντάι
Η Εργατική Αντιπολίτευση
μτφρ. Γ. Καρύτσας, εκδ. Άρδην, 2008

Η μπροσούρα της Αλεξάνδρας Κολοντάι γράφτηκε στις 
αρχές του 1921, εν όψει του 10 συνεδρίου του κόμματος που 
είχε προγραμματιστεί για το Μάρτιο του ίδιου έτους. Τις 
θέσεις της Εργατικής Αντιπολίτευσης τις είχε παρουσιάσει με 
αναλυτικό τρόπο, για πρώτη φορά, ο εργάτης Α. Σλιάπνικοφ 
(τορναδόρος, πρόεδρος του συνδικάτου μεταλλωρύχων και 

πρώτος Κομισάριος Εργασίας στην κυβέρνηση του Λένιν), λίγο καιρό πιο πριν, σε κομματική 
σύσκεψη που έγινε στη Μόσχα το Δεκέμβριο του 1920. Οι «Θέσεις της Εργατικής 
Αντιπολίτευσης» (http://www.marxists.org/archive/shliapnikov/1921/workers-
opposition.htm) δημοσιεύτηκαν στην Πράβντα τον ιανουάριο του 1921. Αμέσως μετά η 
Κολοντάι συντάσσει τη μπροσούρα που παρουσιάζουμε.

Γραμμένο για να μοιραστεί στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος, το κείμενο της Κολοντάι 
εξετάζει το φλέγον εκείνη την περίοδο ζήτημα του ρόλου των συνδικάτων στην οικονομική 
ανοικοδόμηση της χώρας και της σχέσης του ρόλου τους με το κράτος. Παρουσιάζοντας τις 
θέσεις της Αντιπολίτευσης και αντιπαραθέτοντάς της προς τις θέσεις των υπόλοιπων τάσεων 
του Κόμματος (Λένιν, Τρότσκι, Μπουχάριν, ομάδα των Δημοκρατικών Συγκεντρωτιστών 
κ.λπ.), συνδέει το ζήτημα του ρόλου των συνδικάτων με το γενικότερο πρόβλημα της 
αυτοοργάνωσης και της αυτονομίας της εργατικής τάξης. 

Σύμφωνα με την Κολοντάι, η κρίση στην οποία είχε εισέλθει εκείνη την περίοδο το κόμμα 
οφειλόταν στα εξής τρία αίτια: στην οικονομική καθυστέρηση της ρωσίας και στην περαιτέρω 
οπισθοδρόμηση που επέφεραν αρχικά η συμμετοχή στον πρώτο Π.Π. και στη συνέχεια ο 
εμφύλιος∙ στην ετερογενή, από ταξικής απόψεως, σύνθεση του ρωσικού πληθυσμού ο οποίος 
χαρακτηριζόταν από τη σημαντική επιρροή –στο επίπεδο της νοοτροπίας- του μικροαστικού 
και αγροτικού στοιχείου αλλά και των καπιταλιστών τεχνικών και «ειδικών» που είχαν 
μαζικά ενσωματώσει οι μπολσεβίκοι στον κρατικό μηχανισμό∙ στην αδιαφορία του Κόμματος 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης τόσο εντός όσο και εκτός 
των εργοστασίων. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο αίτιο, για τα άλλα δύο είναι υπεύθυνη η πολιτική 
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που ακολούθησε το Κόμμα καθόλη την περίοδο μετά τον Οκτώβριο του 1917. Η ιδέα πως 
οι καπιταλιστές ή αστοί ειδικοί ήταν απαραίτητοι για την καθοδήγηση της σοσιαλιστικής 
ανικοδόμησης της οικονομίας δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εντείνει ακόμα περισσότερο 
την ταξική ανομοιογένεια του ρωσικού πληθυσμού: πέραν από την επιρροή του μικροαστικού 
και αγροτικού στοιχείου, η πολιτική του κόμματος επιβάρυνε την εργατική τάξη με την 
οπισθοδρομική πολιτική των αστών ειδικών, οι οποίοι ήταν φορείς της γραφειοκτατικής λογικής 
του καπιταλισμού. Παράλληλα, η αδιαφορία για τη μοίρα των εργατών τους αποξένωνε από 
το κόμμα και τους απέτρεπε από το να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί. 

υπό αυτή την έννοια ανατρέπεται το βασικό επιχείρημα του Λένιν: δεν είναι απλώς η 
οικονομική καθυστέρηση της χώρας που αποτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας 
–βασική προϋπόθεση του περάσματος στο σοσιαλισμό-, ως αποτέλεσμα, δήθεν, μιας ανώριμης 
και καταπονημένης εργατικής τάξης. Είναι η πολιτική του Κόμματος, η «δυσπιστία του 
απέναντι στην εργατική τάξη» που ευθύνεται για το χαμηλό επίπεδο της παραγωγικότητας 
της εργασίας. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζεται «πλήρης ελευθερία στους εργάτες για 
πειραματισμό, ταξική εκπαίδευση, εφαρμογή και ανακάλυψη νέων μορφών παραγωγής, καθώς 
και για έκφραση και ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων τους», μοιραίο είναι να μη 
μπορεί να μπει μπροστά η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας και το -συνακόλουθο- 
πέρασμα στο σοσιαλισμό, η δημιουργία δηλαδή ενός νέου τρόπου παραγωγής. 

Η απάντηση της Αντιπολίτευσης στα προβλήματα της ανοικοδόμησης της οικονομίας 
κινείται στην αντίθετη βάση από εκείνη των απαντήσεων του Λένιν, του Τρότσκι και 
των υπόλοιπων γραφειοκρατών ηγετών του Κόμματος. Η Αντιπολίτευση δε βλέπει τα 
συνδικάτα και τις εργοστασιακές επιτροπές ως κομμάτια του κράτους ή ως απλούς ιμάντες 
μεταβίβασης της πολιτικής τους Κόμματος στη μάζα των εργατών, υποταγμένα, ως προς τα 
επιμέρους ζητήματα, στις υποδείξεις των αστών ειδικών. Για την Αντιπολίτευση τα συνδικάτα 
οφείλουν να αποτελούν τους θεσμούς έκφρασης της αυτόνομης και δημιουργικής δράσης του 
προλεταριάτου. Οι αρχές που οφείλουν, κατά την Αντιπολίτευση, να προτάσσονται είναι 
η «ελευθερία του πειραματισμού» και η «έκφραση των δημιουργικών ικανοτήτων της 
εργατικής τάξης». «Η Εργατική Αντιπολίτευση βασίζεται στις δημιουργικές δυνάμεις της 
δικής της τάξης: της τάξης των εργατών». Στην πολιτική του Κόμματος, αντίθετα, «αυτό 
που δε λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι η δημιουργικότητα της τάξης». 

Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο Κόμμα. Το κύμα της γραφειοκρατικοποίησης είναι κοινό, 
τόσο στον τομέα της οικονομικής ανοικοδόμησης όσο και και σε αυτόν της εσωτερική ζωής του 
Κόμματος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον κομματικό και τον κρατικό μηχανισμό έχουν 
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εισέλθει μαζικά στοιχεία μη προλεταριακά, που έχουν αλλιώσει την ευθεντική δημοκρατική 
λειτουργία, ευνοώντας τη γραφειοκρατικοποίηση των οργάνων και των λειτουργικών κι ένα 
αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στη βάση και την ηγεσία, που εξωθεί τις μάζες στην απάθεια 
και την παθητικότητα. Η Αντιπολίτευση προτείνει μια προσπάθεια «αναγέννησης του 
Κόμματος», μέσα από τη λήψη μιας σειράς μέτρων, όπως η αντικατάσταση του διορισμού 
των στελεχών από την εκλογή τους, ούτως ώστε να είναι υπόλογα στη βάση, η εφαρμογή 
της πιο πλατιάς δημοσιότητας και εσωκομματικής κριτκής και η αύξηση του ποσοστού των 
εργατών στο σύνολο των μελών του Κόμματος.

         Ν. Μ.  

Zygmunt Bauman,
Ζωή για κατανάλωση,
μτφρ. Γ. Καράμπελας, εκδ. Πολύτροπον, 2008

Σύμφωνα με όσα γράφει στο τελευταίο του βιβλίο 
ο πολωνός κοινωνιολόγος, οι σημερινές καπιταλιστικές 
κοινωνίες οργανώνονται βάσει του μοντέλου της 
«κοινωνίας των καταναλωτών». Οι κοινωνίες των 
καταναλωτών, που άρχισαν να σχηματίζονται, σταδιακά 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, αντικατέστησαν τις «κοινωνίες παραγωγών 
και στρατιωτών». Αν τότε κυριαρχούσε η εργασιακή ηθική της «ετεροχρονισμένης 
ικανοποίησης», όπως θα έλεγε ο Μαξ Βέμπερ, σήμερα οι συμπεριφορές οργανώνονται 
βάσει του προτύπου της άμεσης ηδονής. Αν τότε οι κοινωνίες ήταν στραμμένες στο 
μέλλον, βλέποντας το παρόν ως προετοιμασία για ένα ανώτερο και απώτερο στόχο, οι 
κοινωνίες καταναλωτών δημιουργούν έναν ασυνεχή χρόνο, όπου κυριαρχεί το παρόν 
και η λογική του βραχυπρόθεσμου. Αν τότε η ηθική χαρακτηριζόταν από την αντίθεση 
ανάμεσα στην «αρχή της πραγματικότητας» και την «αρχή της ηδονής», σήμερα 
η αντίθεση αίρεται, στα πλαίσια της καταναλωτικής κουλτούρας. Αυτές οι διαφορές 
εντάσσονται, κατά το συγγραφέα, στη μετάβαση από ένα μοντέλο «στέρεης» κοινωνίας 
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σε κοινωνίες «ρευστές», πράγμα που μας οδηγεί στην περίφημη θεωρία του για τη 
«ρευστή νεωτερικότητα» η οποία αντικατέστησε τη «στέρεη νεωτερικότητα».

Πρόκειται για την «κοινωνία των καταναλωτών», βασικό χαρακτηριστικό της οποίας 
είναι η μετάβαση από την κατανάλωση στον καταναλωτισμό: «ο “καταναλωτισμός” 
προκύπτει όταν η κατανάλωση αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτιζε η εργασία 
στην κοινωνία των παραγωγών», εξέλιξη που συνιστά «μια εκπληκτική, κατακλυσμιαία 
καμπή στην πορεία της μοντέρνας ιστορίας». Αυτό που έχει πλέον σημασία δεν είναι 
η συγκομιδή και η αποθησαύριση αλλά το αντίθετο: η αποκομιδή. Η παρόρμηση της 
«απόκτησης» και της «κατοχής» αντικαθίσταται από την «παρόρμηση απαλλαγής 
και ξεσκαρταρίσματος». Μέσα στην κοινωνία των καταναλωτών τα άτομα οφείλουν να 
αποχωρίζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται τα αγαθά που έχουν αποκτήσει, προκειμένου να 
τα αντικαταστήσουν με νέα. Όχι μόνο τα «υλικά» αντικείμενα αλλά και τις ταυτότητες, 
τα στυλ, τις εντάξεις, τα πρότυπα βάσει των οποίων δομούν τα σύγχρονα άτομα τη ζωή 
τους. Η κοινωνία των καταναλωτών είναι μια κοινωνία που γεννά το άγχος και την 
ανασφάλεια, καθώς δημιουργεί έναν τύπο μοναχικού ατόμου που βρίσκεται σε διαρκή 
κίνηση, μέσα σε ένα περιβάλλον «ρευστότητας» και «αστάθειας», χωρίς σταθερά 
σημεία αναφοράς, που αναβάλλει διαρκώς την ικανοποίηση, ένα άτομο απειλούμενο 
διαρκώς από το «φόβο της ανεπάρκειας» που χαρακτηρίζει τον «άνθρωπο-επιλογέα 
(homo eligens)». Για αυτό και «η οικονομία του καταναλωτισμού πρέπει να βασιστεί 
στην υπερβολή και τη σπατάλη».

Μέσα από μια σειρά αντιστοιχιών με όσα συνέβαιναν μέσα στις κοινωνίες των 
παραγωγών, ο συγγραφέας εκθέτει τη βασική του ιδέα: μέσα στις κοινωνίες καταναλωτών 
η εμπορευματοποίηση επεκτείνεται σε ανήκουστο βαθμό, φτάνοντας να αποικίσει ακόμα 
και τα ίδια τα ανθρώπινα υποκείμενα. Αποτέλεσμα είναι να μετατρέπονται οι ίδιοι οι 
καταναλωτές σε εμπορεύματα, αφού, ουσιαστικά, καταναλώνουν με σκοπό να καταστούν 
ανταγωνιστικοί μέσα στην καταναλωτική αγορά: «τα μέλη της κοινωνίας των 
καταναλωτών είναι και αυτά καταναλωτικά εμπορεύματα, και αυτή ακριβώς η ιδιότητά 
τους τα κάνει αυτοδικαίως μέλη αυτής της κοινωνίας». Αν το μοντέλο της «αγοράς 
εργασίας» είναι το πιο εύληπτο, είναι πολύ ενδιαφέρον να στραφούμε στο επίπεδο της 
καθημερινής ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς, εξάλλου, όπως τονίζει ο 
Μπάουμαν, «η αγορά εργασίας είναι μόνο μία από τις πολλές αγορές εμπορευμάτων στις 
οποίες εγγράφεται η ζωή των ατόμων». Εκεί θα διαπιστώσουμε, π.χ., ότι πολύ συχνά 
ένα αγόρι αρέσει σε μια κοπέλα ή σε ένα άλλο αγόρι –και αντιστρόφως- όχι χάρις στη 
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«φυσική» του ομορφιά ή γοητεία αλλά χάρις στα καταναλωτικά χαρακτηριστικά 
που φέρει (ανήκει στην τάδε ή τη δείνα «φυλή», στο τάδε σκαλί της κοινωνικής 
ιεραρχίας, κατέχει το τάδε ποσοστό «συμβολικού κεφαλαίου» κ.λπ.). Ο καταναλωτής 
καταναλώνει, προκειμένου να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να 
καταστεί ένα ελκυστικό εμπόρευμα, με συγκεκριμένη ταυτότητα, και, ως εκ τούτου, ικανό 
να επιτύχει την κοινωνική «ένταξη» που επιθυμεί. «“Καταναλώνω”… σημαίνει επενδύω 
στην κοινωνική μου ένταξη, η οποία, σε μια κοινωνία καταναλωτών, μεθερμηνεύεται ως 
“εμπορευσιμότητα”: απόκτηση ιδιοτήτων για τις οποίες υπάρχει ήδη αγοραία ζήτηση, ή 
ανακύκλωση των ήδη αποκτημένων ιδιοτήτων σε εμπορεύματα για τα οποία μπορεί να 
δημιουργηθεί ζήτηση στη συνέχεια».

Αν θεωρούμε ότι ο όρος «κοινωνία της κατανάλωσης» δεν είναι απλώς ένα ρητορικό 
σχήμα αλλά αναφέρεται σε μια νέα μορφή κοινωνίας, την οποία έχει δημιουργήσει 
ο σύγχρονος καπιταλισμός, τότε το βιβλίο του Μπάουμαν μας βοηθά ιδιαίτερα να 
κατανοήσουμε μερικά από τα ουσιώδη της χαρακτηριστικά. Το βασικότερό του 
πλεονέκτημα έγκειται στο ότι χρησιμοποιεί αρκετές ιδέες προηγούμενων αναλυτών του 
καταναλωτισμού, εντάσσοντάς τις μέσα σε ένα συνολικότερο, «ανθρωπολογικό» πλαίσιο. 
Με αυτό τον τρόπο μπορεί και εξετάζει μέσα στο ίδιο αναλυτικό σχήμα φαινόμενα όπως 
οι σύγχρονες μορφές μάνατζμεντ και οργάνωσης μέσα στις επιχειρήσεις, τα νέα μοντέλα 
διαπροσωπικών και ερωτικών σχέσεων, η ροπή του κράτους και των νοικοκυριών προς 
την υπερχρέωση, οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και ο «εκσυγχρονισμός», η 
«υποτάξη» (underclass) και οι νέες μορφές φτώχειας, ο ψυχαναγκασμός της σπατάλης 
και της αποκομιδής, η καταναλωτική οικονομία, ο παροντικός χρόνος και η απαξίωση της 
ανθεκτικότητας ως χαρακτηριστικού τόσο των αντικειμένων (υλικών και πνευματικών) 
όσο και των ανθρώπινων επαφών. 

         Ν. Μ.
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richard Sennett
Η κουλτούρα
του νέου καπιταλισμού
μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, εκδ. Σαββάλας, 2008

Το βιβλίο του ρίτσαρντ Σένετ αποτελεί το περιεχόμενο 
των διαλέξεων που έδωσε ο συγγραφέας στο πανεπιστήμιο 
του Γέιλ, το 2004. Σε αυτές εκθέτει με επιγραμματικό τρόπο 
τα συμπεράσματά του γύρω από το «νέο πολιτισμικό ιδεώδες 

του καπιταλισμού», όπως αυτό εκφράζεται στις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας αλλά 
και των γραφειοκρατικών θεσμών μετά τη δεκαετία του 1970. Οι παρατηρήσεις του Σένετ 
βασίζονται στις έρευνες που διεξήγε πάνω στην εργασιακή κατάσταση μελών της μεσαίας 
τάξης, τα επαγγέλματα των οποίων «βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης» 
και των οποίων τις συνέπειες στη ζωή των ατόμων διερευνά λεπτομερώς στο βιβλίο του με τον 
εύγλωττο τίτλο, Η διάβρωση του χαρακτήρα (The Corrosion of Character). 

Βασική ιδέα του συγγραφέα είναι ότι από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα, οι 
μετασχηματισμοί του καπιταλισμού διαμόρφωσαν ένα νέο θεσμικό μοντέλο, του οποίου τα 
χαρακτηριστικά διαφέρουν ριζικά από τα μοντέλα της γραφειοκρατίας του βιομηχανικού 
καπιταλισμού. Ο Σένετ ερευνά τα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης που εφαρμόζονται στις 
«επιχειρήσεις αιχμής» (βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
ΜΜΕ, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.) και περιγράφει τις συνέπειές τους στην προσωπικότητα 
των εργαζομένων. 

Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, σύμφυτη στην ανάδυση της λεγόμενης οικονομίας 
των υπηρεσίων και της υπερίχσυσης του τριτογενούς τομέα μέσα στις ανεπτυγμένες 
οικονομίες, διαφέρει ριζικά από τον παραδοσιακό καπιταλισμό που μελετούσαν συγγραφείς 
όπως ο Μαξ Βέμπερ και ο Βέρνερ Ζόμπαρτ. Ο καπιταλισμός που εμφανίζεται στις αρχές 
του 20ού αιώνα, με την ανάδυση των μεγάλων επιχειρήσεων και τη σταδιακή δημιουργία 
του κράτους πρόνοιας, είναι ένας «κοινωνικός καπιταλισμός», όπως λέει ο συγγραφέας, 
κάθως οι βασικές καθοδηγητικές του αρχές ήταν ο πατερναλισμός και η έγνοια της ένταξης 
όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών στρωμάτων στη γραφειοκρατική πυραμίδα. Η 
«βεμπεριανού τύπου» γραφειοκρατία, που με διαφορετικό τρόπο εφάρμοσαν ο Μπίσμαρκ και 
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ο Χένρι Φορντ, είχε στρατιωτικό χαρακτήρα: κάθε εργαζόμενος ήταν τοποθετημένος σε ένα 
αυστηρά καθορισμένο πόστο, ενώ τα ανώτερα κλιμάκια είχαν την ευθύνη του συντονισμού. 
Στο πρόσωπό τους η εξουσία συνέπιπτε με την υπευθυνότητα. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
δημιουργήθηκε ως αντιστάθμισμα στην αστάθεια των αγορών που χαρακτήριζε τον άγριο 
καπιταλισμό του 19ου αιώνα κι έτσι έχει ως βασική του αξία τη σταθερότητα. Μέσα σε αυτούς 
τους θεσμούς επικρατεί η αρχή της «ετεροχρονισμένης ικανοποίησης» και τα άτομα μπορούν 
να αντιλαμβάνονται το χρόνο σαν μια αφήγηση, κάτι που τους επιτρέπει να οργανώνουν τη 
ζωή τους με βάση ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι θεσμοί του παραδοσιακού καπιταλισμού, 
ρίχνοντας το βάρος στη σταθερότητα, ευνοούν το δέσιμο των ατόμων με την εταιρία ή την 
υπηρεσία στην οποία ανήκουν και τους επιτρέπουν να βρίσκουν κάποιο στοιχειώδες νόημα 
σε αυτό που κάνουν, καθώς, μέσω της εξειδίκευσης των καθηκόντων, ευνοούν το πνεύμα της 
«μαστοριάς», την αίσθηση, δηλαδή, πως κάνουμε κάτι «ως αυταξία».

Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού χαρακτηρίζεται από την ανατροπή του 
«βεμπεριανού» μοντέλου. Η γραφειοκρατία γίνεται περισσότερο «ευέλικτη»: τα ενδιάμεσα 
στρώματα περιορίζονται, η ανισότητα αυξάνεται, ενώ στα ανώτερα και διευθυντικά κλιμάκια 
η εξουσία διαχωρίζεται από την ευθύνη. Στο νέο μοντέλο κυριαρχεί ένα είδος θεσμικής 
ανυπομονησίας, καθώς καταργείται η αρχή της «ετεροχρονισμένης ικανοποίησης». 
Καθοδηγητική αρχή δεν είναι πλέον η σταθερότητα, αλλά η απόδοση και η ανταγωνιστικότητα. 
Οι ρυθμοί ταχύτητας αυξάνονται και ευνοείται η κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό που 
πλέον έχει σημασία δεν είναι η εξιδείκευσή τους και η προσήλωση στην εις βάθος εκμάθηση 
ενός συγκεκριμένου καθήκοντος, αλλά η «δυνητική ικανότητα»: η ικανότητα να μπορεί 
να κάνει κανείς πράγματα που θα του ζητηθούν. Η γνώση χάνει το περιεχόμενό της και 
καθίσταται «μορφική».

Αυτοί οι μετασχηματισμοί διαβρώνουν την προσωπικότητα των ατόμων, καθώς 
περιορίζουν τη δυνατότητά τους να δεσμεύονται μακροπρόθεσμα σε αυτό που κάνουν και να 
βρίσκουν νόημα στη δουλειά τους, εντείνοντας παράλληλα το άγχος, την ανασφάλεια και τον 
αποπροσανατολισμό. Συμβαδίζουν με το γενικότερο «ήθος της δυνατότητας» που κυριαρχεί 
στους «θεσμούς τύπου Μρ3» μέσα στην καταναλωτική κουλτούρα: όπως και το i-pod, που 
μπορεί να αποθηκεύσει τόσο πολλά τραγούδια που κανείς δε θα μπορούσε να ακούσει, έτσι 
και η ζωή μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες πριμοδοτεί και αξιολογεί τη δυνατότητα και όχι το 
παρόν και το εκάστοτε «περιεχόμενο». Το αποτέλεσμα είναι η προώθηση της μη δέσμευσης 
και της ευκολίας, στα πλαίσια μιας επιφανειακής κουλτούρας που προωθεί μια εικόνα του 
εαυτού μας ως διαδικασίας. Όπως όμως παρατηρεί ο Σένετ, «επειδή οι άνθρωποι μπορούν 
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να αποκτήσουν άγκυρες στη ζωή μόνο προσπαθώντας να κάνουν κάτι καλά ως αυταξία, ο 
θρίαμβος της επιφανειακότητας στη δουλειά, στα σχολεία, στην πολιτική μου φαίνεται 
εύθραυστος. Ίσως, μάλιστα, η εξέγερση εναντίον αυτής της εξασθενημένης κουλτούρας να 
αποτελεί την επόμενη νέα σελίδα μας».

Όπως και το βιβλίο του Ζ. Μπάουμαν, που είδαμε προηγουμένως, το κείμενο του 
Σένετ είναι απαραίτητο για την κατανόηση του σημερινού καπιταλισμού, αν θεωρούμε ότι η 
νεοφιλελεύθερη φάση του δεν είναι απλώς μια αλλαγή οικονομικού μοντέλου (απελευθέρωση 
των αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, περιορισμός του κράτους πρόνοιας κ.λπ.) αλλά η ανάδυση ενός 
συνολικότερου θεσμικού μοντέλου, που επηρεάζει τις δημόσιες και ιδιωτικές γραφειοκρατίες, την 
οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων αλλά και τη σχέση των ατόμων με την εργασία τους.

Ν. Μ.

Θανάσης Τριαρίδης
Το κόψε-κόψε 
ή όταν οι γκοτζίλες εξανθρωπίζονται
εκδ. διάπυροΝ, 2009

Λέει ο Τριαρίδης: όλες οι λέξεις που γράφονται με κεφαλαίο 
το πρώτο τους γράμμα είναι το σύμβολο ενός επερχόμενου 
ολοκληρωτισμού, ενός αιμόφυρτου τοπίου, μιας σφαγής, ενός 

«κόψε-κόψε». Όπου ακούτε Έθνη, Θεούς, Λαούς, ιστορίες, Μέλλοντα, Αγάπες, Δημοκρατίες, 
Αυτονομίες, Ανθρωπισμούς (λέω εγώ) να κρατάτε μικρό καλάθι, αλλά μεγάλο τσεκούρι –θα 
σας χρειαστεί.  «Κάθε παντιέρα είναι μια σβάστικα». Μαυροκόκκινες, με αγκυλωτούς 
σταυρούς, με σφυροδέπανα, με κυανόλευκες ρίγες και σταυρούς, με ημισελήνους,  με τα 
χρώματα του ουρανίου τόξου (ουπς), όλες ίδιες είναι, παντιέρες άρα σβάστικες. Εθνικιστές, 
αναρχικοί, κομουνιστές, δημοκράτες, ειρηνιστές (ουπς) είστε όλοι ναζί. Προσοχή, δε λέει 
«μπορούμε να γίνουμε όλοι ναζί, κανένας μας δεν εξαιρείται από αυτή την πιθανότητα» (κάτι 
το οποίο θα προσυπέγραφα με όλα μου τα άκρα), λέει πως είναι αδύνατο να υπάρξουν ιδέες 
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και προτάγματα που θέτουν με σαφήνεια τα ίδια, εμμενώς τους όρους πραγμάτωσής τους· πως 
το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» είναι απαρέγκλιτος όρος. Το μωρό μαζί με τη μπανιέρα. Με 
άλλα λόγια δεν υπάρχουν καλές ή κακές προθέσεις, οι σημαίες δεν έχουν περιεχόμενο, είναι 
σημαίες, άρα σβάστικες. 

Πρόκειται για μια φορμαλιστική ηθική που κρίνει μόνο εκ του αποτελέσματος (και 
πολλές φορές ούτε εξ αυτού). Η πρόθεση υποκαθίσταται ουσιαστικά από το αποτέλεσμα. Μέσα 
στη λογική αυτή για παράδειγμα ο κομουνισμός ταυτίζεται με το ναζισμό, ενώ μπορούμε όλοι 
να αντιληφθούμε ότι ο πρώτος εκκινεί από ανθρωπιστικές αφετηρίες ασχέτως αν στην πορεία 
μεταστρέφεται στο αντίθετό του. Το ίδιο ισχύει και για το χριστιανισμό. Χριστιανισμός δεν 
είναι μόνο η ιερά Εξέταση ούτε μόνο ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Αυτή η εκμηδενιστική λογική 
αγνοεί επίσης την ίδια την τραγική φύση της ανθρώπινης πράξης που αφημένη μέσα στον 
κυκεώνα της απροσδιοριστίας των ανθρωπίνων υποθέσεων μπορεί να αυτονομηθεί και να 
αντιστραφεί το νόημά της (βλ. π.χ. τον Οιδίποδα ή την αθηναϊκή τραγωδία στο σύνολό της). 
Αγνοεί ακόμα τη δυνατότητα του ανθρώπου να στέκεται και να σκέφτεται αυτό που κάνει, να 
αναστοχάζεται και να κρίνει αν αυτό που κάνει είναι σωστό ή όχι. Δεν υπάρχει ελευθερία, δεν 
υπάρχει ευθύνη (μόνο μια ηθική της ευθύνης μπορώ να φανταστώ πως θα μας έσώζε από ένα 
Άουσβιτς), ο άνθρωπος γίνεται μια μαριονέτα κινούμενη από τις άγνωστες αλλά θανατηφόρες 
βουλές των Μεγάλων ιδεών. 

Φυσικά, οι προθέσεις του συγγραφέα είναι απολύτως αγνές, ασχέτως αν η λογική 
προέκταση των θέσεών του τον αδικεί. Γι’ αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. ξεκινάει από μια 
ειλικρινή αγωνία βασισμένη στο αποκρουστικό θέαμα των ολοκληρωτισμών του 20ού αιώνα 
και καθοδηγούμενος από τη διαπίστωση ότι οι ιδεολογίες τυφλώνουν τους ανθρώπους και 
τους οδηγούν στη διάπραξη λογής λογής εγκλημάτων (μικρών και μεγάλων) στο όνομα της 
αυτοκατάφασης ή των ιδεών που τάχα δικαιώνουν κάθε μέσο, φτάνει μέχρι τη γενίκευση 
και την υπερβολή. Προς τιμήν του, από τη γενίκευση δε γλιτώνει ούτε τον εαυτό του. 
Αυτοεκμηδενίζεται. Λέει μην ακούτε τι λέω,  είμαι κι εγώ ένας κόκκινος Χμερ, ένας Ες ες, 
υπηρέτης της Μεγάλης ιδέας του εαυτού μου.  Είναι όμως στ’ αλήθεια;

Στο προσκλητήριο των ενόχων  ο Περικλής μπαίνει δίπλα στο Στάλιν και ο Χίμλερ 
δίπλα σε ένα μικρό παιδί που σκοτώνει μυρμήγκια. Έτσι στήνεται μια δίκη, οικοδομείται 
μια νέα (καλά, όχι και τόσο νέα) ηθική της ενοχής. Επειδή είμαστε όλοι ένοχοι και ένοχες, 
ουσιαστικά ένοχοι και ένοχες δεν υπάρχουν. Ένα νέο προπατορικό αμάρτημα ανατέλλει. 
Πρόκειται για τη δικαίωση των κατηγόρων του Γιόζεφ Κ. στη Δίκη του Κάφκα. Αλλά για 
να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχθούμε πως δεν είμαστε όλοι το ίδιο ένοχοι. Δε 
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θα φτάσω προφανώς να πω πως είμαστε αθώοι. Για παράδειγμα, η ευημερία του Δυτικού 
κόσμου βασίζεται στην εκμετάλλευση του Τρίτου Κόσμου, σωστά· αλλά ποιος θα πει πως 
είναι απολύτως υποκριτής αυτός που λέει πως άμα ήταν στο χέρι του θα την άλλαζε αυτή την 
κατάσταση; Και πως προσπαθεί και σήμερα, τώρα να την αλλάξει παρότι αισθάνεται ήδη 
αρκετά αδύναμος γι’ αυτό;

Ο Μίλαν Κούντερα την είχε ψυλλιαστεί την ιστορία. Γράφει στις Προδομένες διαθήκες 
του: «Αν το πνεύμα της δίκης καταφέρει να εκμηδενίσει τον πολιτισμό αυτού του αιώνα, δεν 
θα μείνει πίσω μας παρά μια ανάμνηση των φρικαλεοτήτων, τραγουδισμένη από μια παιδική 
χορωδία». Μάλλον πρόκειται για σύμπτωση (ίσως και όχι) που μια παιδική χορωδία με 
τερατώδεις μάσκες πρωταγωνιστεί στο Κόψε-κόψε. 

«Και τότε τι μένει; Μένει το κόψε-κόψε. Γιατί στο κουκούτσι κάθε πίστης και κάθε 
ελπίδας βρίσκεται το κόψε-κόψε», καταλήγει ο Τριαρίδης. Δεν υπάρχει διέξοδος απ’ αυτό. 
Είναι η ανθρώπινη φύση· «είμαστε άνθρωποι και χαλάμε ανθρώπους», έλεγε αλλού. C’ est 
la vie. Το τέλος της ιστορίας, το μέλλον που πραγματώθηκε ήδη. Ας δούμε λίγη τηλεόραση 
τώρα. 

Η ηθική του Τριαρίδη, όσο κι αν πασχίζει για το αντίθετο, αναγκαστικά ανάγεται 
σε ένα απόλυτο, εν προκειμένω στη φύση ή στην ιστορία. Αν δε με πιστεύετε, κοιτάχτε την 
ιστορία, θα έλεγε. Και η ιστορία είναι το πεδίο εκδίπλωσης της ανθρώπινης φύσης. Δεν έχουμε 
αντίρρηση, αν κοιτάξουμε την ιστορία θα δούμε (κυρίως) σφαγές, αλλά δε θα δούμε μόνο 
σφαγές. Ένα το κρατούμενο. Αλλά ακόμα κι αν βλέπαμε μόνο σφαγές, τίποτα δε μας λέει 
πως δε μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία, να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε τις σφαγές. 
Ουπς, υπάρχει λίγη πίστη εδώ και λίγη ελπίδα, άρα σβάστικα. Κανένα το κρατούμενο. Μας 
μένει μόνο η τηλεόραση.

υ.Γ. Φυσικά, το παραπάνω δεν αξιώνει να αναγνωσθεί ως βιβλιοπαρουσίαση. Είναι απλά 
μερικές σκέψεις που μου γέννησε το βιβλίο. Η φόρμουλα αυτή με έβγαλε από την αμηχανία 
να σχολιάσω ένα θεατρικό κείμενο (τέτοιο είναι το Κόψε-κόψε, μια εξωσχολική παράσταση), 
καθώς είμαι παντελώς ανίδεος για κάτι τέτοιο. Ο αναγνώστης μπορεί να το διαβάσει ο ίδιος 
για να μπορέσει ανεπιφύλακτα να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. 

Θ.Π.
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Περιοδικό Ελευθεριακή Κίνηση, 
τεύχος 18, Φεβρουάριος 2009

Αθανασία Κοντοχρήστου: Κίνα - Από την αυτοκρατορία 
και τη φεουδαρχία στο μαοϊκό ολοκληρωτισμό 
Νίκος Παπαδόπουλος: Όταν το σπασμένο γυαλί επιπλέει. 
Η ζωή υπό την εξουσία των Ερυθρών Χμερ
Μανώλης Δέγλερης: Μηδενισμός και λενινισμός κατά τον 
Κ. Παπαϊωάννου
 Γιώργος Ν. Οικονόμου: Άμεση δημοκρατία ή αναρχία;
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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
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«Σας πάω»

(τα κηροπήγια όμως κάνουν άσεμνες χειρονομίες)


